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ذذؽرذوتؼدقرذ

م

نمدلـظؿةمادوظقوػؿامادؿشارؼانممEsther J. Ko ومGijs A. Kleterذلّقدةماألصؾقةمذهذهماظقثقؼةمطؾمعـحررمادلم

مواظزرا مظاألشذؼة مسة مادلؿقدة ماظػاو)ألعؿ م(. مسؾك ماظعؿؾ مطّؾوغّلؼ مماظقثقؼة ماظػاو)مMasami Takeuchiعـ  Renata و(

Clarkeؼةماظيتمضدعؿفامطـدامواالحتادماألوروبلمواظقالؼاتمادلؿقدةمألعـؾةماظؼطرظمددةادلراجعاتماحملماظػاووتشؽرم(.ماظػاو)م

مألعرؼؽقةا م. مطاعؾ متعربمسـ مظؾؿلاػؿاتمتؼدؼرطؿا مماظؿؼـقةػا مسدة مبفا ماظيتمتؼدم معـ مماظػاوزعالء ممBrent Larsonػؿ

م(.اتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجل)مGiovanni Ferraioloصضالمسـمم،John RuaneومEl Mamoun Amroukو

م

ذؿالحظةذ

م

مادلعؾقعاتمواظؾقاغاتمم مماظؼطرؼةتلؿـد معـمخاللماظيتمتردمسيمػذه مسؾكماالدؿفاباتمادلؼدعة مدؿؼصاءالااظقثقؼة

.مفاباتمرمسقةػامادؿتعؿربماظػاو،مصننماظلؾطاتماظقرـقةمعؼدعةمعـمضؾؾمدؿؼصاءالاادؿفاباتمومبامأنم.ماظػاوماظذيمأجرتف

مبلؾبماخؿالف مأّغف مادلمرصدسؿؾقاتممبقد محقثم/ـكػضحاالتماظقجقد معـ موراثقا، ماحملقرة مظؾؿقاد ماظعرضل اظقجقد

م.ادلرصقدةمسيمأعؽـةمأخرىماألحداثماظػعؾقةاغاتمبشؽؾمتاممععمصؼدمالمتؿطابؼماظؾقمودضؿفا،موتقاترػاأداظقؾفام
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ذؿؼدؿة-ذ2

م

عـماحملاصقؾممعـكػضةتمعلؿقؼاماطؿصيشػتمصقفامادلؿعؾؼةمباظؿفارةسددمعـماحلقادثممسيماظلـقاتماألخرية،موضعم

عـظؿةم)ؿةمغؿائجماالدؿؼصاءماظدوظلمظؾؿـظوتؿضؿـمتؾؽمادلصادرم.مسدةمعصادرمادلؿلتقةمعـمؿؼارؼراظ،محبلبماحملقرةموراثقًا

مواظزراسة ماألشذؼة م2014، مواألسالفو( ماألشذؼة مبشلن ماظلرؼعة ماإلغذار موادلػقضقةآظقة ماألوروبقة)مةاألوروبقم، ،مادلػقضقة

م2009 مواظؿؼارؼ( مسـمذيعقاتمصـاسقة ماظصادرة مر مLandmark Europeعـؾم)زبؿؾػة مCropLifeوم2009، (م2014،

عـممعـكػضةزفقرمعلؿقؼاتممبشلن(م2006ال،موشرؼـؾقسمإغرتغاذقغمGeneWatch UKعـؾم)وادلـظؿاتمشريماحلؽقعقةم

م موراثقا ماظعادلقةمظألشذؼةمواألسالفمادلؿـقسةاحملاصقؾماحملقرة تؾؽممخؾػقةماحلاظقةماظقثقؼةموتصػ.مسيمدالدؾماظؿقرؼد

ماحلقادثموتـاضشمادلصطؾقاتم ماظؿـظقؿاتمواظلقاداتذاتماظصؾة، مواألسالفموضضاؼا مباألشذؼة مواحؿقاجاتمادلؿعؾؼة ،

م.رماحلقادثموسيمأغقاسفااظؾؾدانماظـاعقةموذقاشؾفا،مواظؿقجفاتمادللؿؼؾؾقةمادلؿؽـةماظيتمضدمتمثرمسيمتؽّر

م

ذؿصطؾحاتذاؾددتورذاؾغذائيذإىلذادلدتـدةذذاؾعؿؾقةذاؾتعارقػ-ذ0

م

زبؿؾػةمادللؿـدةمإديمعصطؾقاتمتردمساعةمسيموثائؼماظػـقةممادلصطؾقاتموادلكؿصراتبعضممتلؿكدممػذهماظقثقؼةم

أنمترذياتفامبنيماظؾغاتموػلمدبؿؾػمبنيمبؾدموآخرمطؿام(.م/http://www.codexalimentarius.org)ظؾددؿقرماظغذائلم

مت مضد ماالظؿؾاسمبشلغفاادلكؿؾػة مزؼد ماظؿعارؼػ. ماسؿؿاد ممت مماظعؿؾقةموضد مظغاؼاتمػذه ماظؿاظقة مظاظقثقؼة، موؼـؾغل أنمؾؼراء

ماظقثقؼةمسيمرباوظةمظؾؿكػقػمإديمأضصكمحدمممؽـادؿكدعتمسيممعصطؾقاتبؾممظؾػاوقةمظقلتمتعارؼػمرمسمؼالحظقامأغفا

م.ءمصفؿعـمأيماحؿؿالمحلدوثمدق

م

ذوراثقا ذاحملّورة ممؼعينم:احملاصقل مغؾؿًة موراثقا ماحملّقر مترطقؾفرؼيبمذاتمريضمغقويماحملصقل مادل)مععاد عادماظدغا

،ممبامسيماألغابقبمداخؾاظدغامتؼـقاتممسربعادتفاماظقراثقةممػلمغؾؿةمضدممتمتغقريمعادمترطقؾفاظدغامادلمواظـؾؿةمذات.م(ترطقؾف

م.فاسضقاتذأوممػاخالؼاسيمظؾدغامماحلؼـمادلؾاذرواظدغامذظؽمحؼـم

م

مةعـماحملاصقؾماحملقرمعـكػضةرصدمعلؿقؼاتممؼعينماظقجقدمادلـكػض:م(رةذوراثقااحملّوؾؾؿوادذ)ذـخػ اؾوجودذادل

مبفاموراثقا ممادللؿقح ماألضؾسي مسؾك مواحد مأداسمتؼققٍؿم،بؾد ممسؾك ماظغذاء مذاتماظصؾةمموصؼظلالعة ماظؿقجقفقة اخلطقط

مأنموؼـؾ.مرماظغذائلظؾددؿق مبصػةمربددةمعـمضؾؾماظددؿقرماظغذائلمادلـكػضماظقجقدغلمظؾؼراءمأنمؼؾقظقا م،ظقسمععرصًا

م.بفذهماظعؾارةموظؽـماخلطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرمتشريمإظقف

م

بؾدمسيمأيممشريمعلؿقحمبفاوراثقاممةؼصقدمحملاصقؾمربقرادلشريمماظعرضلمرصدماظقجقدمجقداظقذؼعين:ماؾوجودذاؾعرضي

م.اظغذائلماخلطقطماظؿقجقفقةمذاتماظصؾةمظؾددؿقرموصؼكمأداسمتؼققؿمظلالعةماظغذاءمسؾمعـماظؾؾدانموذظؽ

م

م

http://www.codexalimentarius.org/
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ذيفذجمالذاؾتجارةاحلوادثذ-ذ3

م

اظقجقدمعدىمتعطقؾماظؿفارةمجّراءمحقادثممظؽلمتػفؿمبشؽؾمأصضؾمادؿؼصاًءم،مأجرتمادلـظؿة2013سيماظعاممم

موراثقاقّراحملؿقاصقؾمؾعرضلمظاظ/ـكػضادل موصيم.ة ماظػاوسيمماظؾؾدانماألسضاءقانمبفدفمذيعمادلعؾقعاتمعـمضعمادؿؾوضد

مظؾؿقؾقؾمطلداس ماظؼلؿ. ماظؿؾؾقغموؼصػمػذا ماظيتممت ماحلقادثماظؿفارؼة معـ ماالدؿؼصامبعضا مخالل معـ مأعامسـفا ء؛

م.(2014،مةعـظؿةماألشذؼةمواظزراس)غؿائجماالدؿؼصاءمصؿؿاحانمسيمعصادرمأخرىمسـمماظؽاعؾماظؿقؾقؾماظؽاعؾمواظؿؼرؼر

م

مادلـ،موضعمسددمعـماظعؼدؼـماألخريؼمخاللم مباظقجقد موراثقاماظعرضلمظؾؿقاد/ـكػضاحلقادثمادلرتؾطة ماحملقرة

أجابمسـمم(بادؿــاءماالحتادماألوروبل)مبؾدام74بؾدامعـمأصؾمم20،مصننمأطـرمعـماظػاووحبلبمادؿؼصاءم(.م1ادلؾقؼم)

م1ؾكماألضؾسمةواحدمةحادثم،مأصادمسـمعصادصؿفاالدؿؾقان ممتؼارؼرموتػقد. م)ضدمية م2001/2002عـماظػرتة سـماخؿالطم(

بدأتممطاغتماظيتمسيمتؾؽماحلقادثمظقحظتمزؼادة،م2001وابؿداءمعـمسامم.مإحدىماظشرطاتمدصعاتمعـماظؾذورمرصدتف

.معـماحلقادثمسدداإلبالغمصقفمسـمأطربمماظعامماظذيممتم2009مراحتمتؿصاسدمحؿكبلسدادمضؾقؾةمسيماظلـقاتماألوديمو

موبذرماظؽؿانمواظؾؾاؼاأنماحلقادثمضدممشؾتماظذرةممإديمائجماالدؿؼصاءوتشريمغؿ .موخققطماظؽؿانمواظؽاغقالمواألزرمواظصقؼا

احلقادثموظؽـماحلؼقؼةمأغفمضدممتماإلبالغمسـممأطـرمسـمظؾؾدانماألوروبقةممتقؾمإديماإلبالغامصضالمسـمذظؽ،مميؽـماظؼقلمإّن

م.ظعاملحقلمامطـريةمأخرىعـمضؾؾمبؾدانممطذظؽمحقادث

م

رصدموحتدؼدممسيومسيمإغؿاجمأصـافماظؽائـاتماحملّقرةموراثقامدماظؾؾدانماظضاظعةأنمسدموادلالحظةماألخرىمػلم

مادلـكػض ماظؿزاؼد/حقادثماظقجقد مسي ماظؾداؼةم.اظعرضلمآخذ معـؿفلمأصـافسي مطؾار معـ ماظؾؾدان معـ مضؾقؾ مسدد مطان م،

اظؾؾدانماظيتمملمماظدصعاتمظدىمسيمسرضل/عـكػضماألعرمبشؽؾماظيتمضدمؼـؿفلمبفامصقؾماجلدؼدةماحملقرةموراثقاااحمل

م مبعد)تقاصؼ مسؾكمتؾؽماألصـاف( م. مسيماظلـقاتماألخرية مأطربمعـموظؽـماظقضعماظعام مأنمسددا مإذ متـقسا مأصؾحمأطـر ضد

م مؼـػذاظؾؾدان ماظؾؾدان معـ مادلزؼد موأن موراثقا مربقرة ماظعاملمؼـؿجمرباصقؾمجدؼدة ماظروتقينمعمحقل مظؾرصد ـمأجؾمبراعج

م.اظعرضلموحتدؼدػا/قادثماظقجقدمادلـكػضاظؽشػمسـمح

م

ذاؾوجودذاؾعرضيذحوادث

م

م:عامؼؾلمحقادثماظقجقدماظعرضلمسـمعـؾة،متشؿؾماألاظػاوادؿؼصاءممبـاءمسؾكماالدؿفاباتمادلؼدعةمإديم
م

 معـمغقعمذرةؾاإلغؿاجمشريمادلؼصقدمظBt10مظـداطـداموصرغلاموػقمأبؾغتمسـفاظذيمم،بؽؿقاتمطؾريةمغلؾقام

 ؛بؾدانمأخرىعـمبنيم

 عـمأصـافماألرزممعزؼجمعـمطؿقاتمعـكػضةBt63وم LL601وKeFengبؾغتمسـفماظؾؾدانماألوروبقة؛مأم 

 م2010ؼؿضؿـمبطارسمأعادؼامسيمحؼقلماظؾطارسمسيماظلقؼدمسيمسامممعزؼج(Jordbruksverket2011،م). 

                                                 
م.اظعرضلمػقمأطربمبؽـري/اتمسؾكماالدؿؼصاءمطانمربدودا،مؼصيعؿؼدمأنماظعددماظػعؾلمحلاالتماظقجقدمادلـكػضمبامأّنمسددماالدؿفابمم1



AGD803/2014/2 6 

م

وبطارسمأعادؼاموغؾؿاتماظؼؿحمادلؼاوعةم،مKeFengوLL601 ومBt63أصـافماألرزممسيماحلاالتماظيتمتـطقيمسؾكم

عـمممتمتطقؼرمأصـافمأخرىمظرتبقةماظـؾاتاتصؿـماألرجحمأنمتؾؽماألصـافمضدمغؿفتمسـمبراعجمم،دلؾقداتماألسشاب

م.ظغاؼاتماظؿلقؼؼمضؿـفا

م

ذاؾوجودذادلـخػ حوادثذ

م

مسؾكماإلم متشؿؾمعاماظقجقدمادلـكػضمظؾؿقاصقؾماحملصننمحقادثمم،اظػاوسؾكمادؿؼصاءممجاباتبـاء موراثقا قرة

م:ؼؾل
م

 مغقعمذرةاظ م2007)م59122معـ ماظقمإديمدخقذهابمصعاًلمادللؿقح( موظؽـمأدقاق ماألعرؼؽقة الؼاتمادلؿقدة

 ؛مادلؿـقسةمعـمدخقلمأوروبا

 ماظؽؿان مغقعمبذر م2009)مFP967معـ مإديمصعاًلمادللؿقح( ممبدخقظف مطـدا معـمدخقلأدقاق مادلؿـقع موظؽـ

 أوروبامواظقابان؛م

 الؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقةموظؽـمادلؿـقسةمعـمأدقاقماظقمإديمدخقذهابمصعاًلمادللؿقحادلؼاوعةمظؾػريوداتمماظؾؾاؼا

 ؛مدخقلمأوروبا

م

مإصدارمبنيمأغظؿةماؾتزاؿنذبعدمارتؾطتمععظؿماألعـؾةمصؼدمماحملقرةموراثقا،ماظقجقدمادلـكػضمظؾؿقادمسيمحاالتم

مبعدمإديمبؾدماألعرماظذيمأدىمإديماظلم،سؾكماألصـافمادلقاصؼة ؿاحمبدخقلمأصـافمإديمبؾدمععنيمصقؿامملمؼلؿحمبدخقذها

ضامحاالتمضررتمصقفاماظشرطاتموظؽـمػـاكمأؼ.مسؾكمدؾقؾمادلـالم59122معـمغقعماظذرةمباظـلؾةمإديمالاحلمقآخر،مطؿامػ

عـممرماظؽؿانعـؾمبذ)أخرىممبؾدانمسي(مبعد)سيمبؾدانمععقـةموظؽـمظقسممرموراثقااظلعلمإديمغقؾمادلقاصؼةمسؾكمصـػمربّق

م(.ماحملقرةموراثقاماظؾؾاؼا،موFP967مغقع

م

ذاؾعرضي/دثذاؾوجودذادلـخػ اؾعواؿلذادلدافؿةذيفذوؼوعذحوا-ذ2

م

امعـمآثارمػذاماحملصقلمبلصـافمأخرىمعـماحملاصقؾمبعضمؿؿمإرالقمربصقلمربّقرموراثقا،مضدمدبؿؾطسـدعامؼم

مسي)اإلغؿاجماحلؼؾلمأيم:مسيمعراحؾمزبؿؾػة مواظؿكزؼـوم(االخؿؾاراتماحلؼؾقةمذظؽممبا مواظؿعؾؽة مواظـؼؾماظؿففقز وضدم.

رموراثقامضدمصضالمسـمذظؽ،مصننماحملصقلماحملّقو.مبؾدمآخرمسيماظؾؾدمغػلفمأومضدمتقاصؾماظؿـؼؾمصؿصؾمإديؼؿقضػماغؿؼاذهام

بنيماظقالؼاتمغؿؼالمحقثمخيضعماالماحملاصظاتمضؿـمحدودماظؾؾدانماظقادعة،أومماظقالؼاتأوممادلؼارعاتمبنيمصقؿامؼـؿؼؾ

وبشؽؾمأخص،مصننماالخؿالطم.موراثقامقرةسؾكماحملاصقؾماحملماصؼةإديماظؿـظقؿمأومحقثمتـػذمدقاداتمزبؿؾػةمبشلنمادلق

حقادثماظقجقدمغفاؼةماألعرمإديموضقعمضدمحيصؾمسيماحلاالتماظؿاظقة،معامؼمديمسيمماحملاصقؾماحملقرةموراثقاشريمادلؿعؿدمب

م:اظعرضل/ادلـكػض
م
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 رموػؽذامضدمحتؿقيماظؾذو(ماتعـؾماظدرغمشريػامعـمعقادماظؾدءمأو)تصـقعماظؾذورمادلكصصةمظؾزرعممخالل

 رباصقؾمععّقـةمربّقرةموراثقامشريمعلؿقحمبفامسيمأدقاقماظؾؾدانمادللؿقردة؛مادلؼدعةمإديمادلزارسنيمآثارم

 م مادلزاخالل ماحملصقلضقام مبزراسة مرع مجّراء مواخؿمأحداث، مادلؿؾادل ماظؿؾؼقح مباظـؾاتاتممالطعـؾ اظؾذور

م ماظدخقؾة موراثقا مماالخؿؾاراتماظيتمخّؾػؿفا)احملقرة ماظلابؼة ماحملاصقؾمسياحلؼؾقة مضربفمحؼؾ مأو أوم(

 ؛مةموراثقااحملقرمادلؿـقسةماظزراسةمشريمادلشروسةمظؾؿقاصقؾ

 قامأوماثتؾؽماحملقرةموروشريماحملقرةموراثقاماظؿؼؾقدؼةممسربماجلؿعمبنيمحصادماحملاصقؾم،صادعامبعدماحل

جتفقزػامسيمادلـشكتمغػلفاممرباصقؾمربقرةموراثقامدؾؼمدبزؼـفامأومغؼؾفامأوسربمادلزجماظعرضلمآلثارم

 .مؿؿمصقفامعـاوظةماحملاصقؾماحملصقدةاظيتمت

م

ذحاالتذاؾوجودذاؾعرضي

م

مصقؿامؼؾلو.ماظظروفمسؾكماظقجقدماظعرضلمأبعادمربؾقةمودوظقةمسؾكمحدمدقاء،موذظؽمبـاءضدمتؽقنمحلقادثمم

م.اظقجقدماظعرضلمدقـارؼقػاتمربؿؿؾةمحلقادث
م

ذتؼع،مضدماحلؼؾقةمظدىماظؾؾدمادلـؿجماحملقرموراثقامعؼؾقالمصؼطمظغاؼاتماالخؿؾاراتمادلكؿؾطماحملصقلمطانمنإم(1)

مـالمسؼبماظؿؾؼقحمادلؿؾادلمذهذاادلؿكذة،معمسؾكماظرشؿمعـمتدابريماالحؿقاءؾوجودذاؾعرضيذحادثةذحمؾقةذؾ

مبقادطةمرباصقؾمعـؿفةمجتارؼاماحملصقلماحملّقرم مأومظإلغؿاجماظز)وراثقا م،مأومزفقر(راسلإلغؿاجماظؾذور

أوممزراسةمرباصقؾمادلؿابعةمخاللماماظيتمخؾػؿفامسيمتربةماحلؼؾحملاصقؾماحملقرةموراثقغؾؿاتمعـمبذورما

مظؾقؼقل متعقد ماظيت متؾؽ موبني ماالخؿؾارؼة ماحلؼقل معـ ماحملصقدة ماحملاصقؾ مبني ماظعرضل ماالخؿالط

اصقؾماحملمسيمإرارمتدابريمادلقاصؼةمسؾكماخؿؾاراتصارعةمظالحؿقاءممتدابريمؼـؾغلماسؿؿادوسادةمعام.ماظؿفارؼة

 .ادلؿؽـةمظؾقجقدماظعرضلماظلقـارؼقػاتمحدوثمػذهوعـمذلنمذظؽمأنمميـعمقرةموراثقامسيماحلؼؾ،ماحمل

مصؼطمعـمأجؾماؾؿقظمحبالممتماظلؿاحم(2) وحبالممتمم،ظدىماظؾؾدمادلـؿجمؼؾلاحلخؿؾارمالاصقؾماحملقرةموراثقا

 .ذعؾىذادلدتوىذاؾدوؾيذعرضيوجودذذحادثمصؼدمؼؼعمسـدئذمتصدؼرػامسـمررؼؼماخلطلمإديمبؾدمآخر،

ماحملقرم(3) مطاغتماحملاصقؾ موعزروسةحبال مممـقسًة مادلكؿؾطة موراثقا مسؾكممة ماحلؼؾ مسي معشروع مشري بشؽؾ

مآخرماريعلؿقىمجت مبؾد مإدي متصدؼرػا متم،ومت ماظعرضلاظمثةحادمؼعصؼد مادللؿقؼنيمقجقد احملؾلممسؾك

م.واظدوظلمععا

م

ماظعقاعؾمادللاػؿةمسيمحقادثماظقجقدماظعرضلم

م

متػاديم مظؾقمميؽـ مأساله ماظعرضلذيقعماحلاالتمادلذطقرة مغّػمعامإذاموإدارتفامجقد مادلـؿج ماظؾؾد مًاتـظقؿقمًاإرارذ

وظؽـمتؾؼكمبعضم.مقلماظؿفارؼةمعـمجفةمأخرىاحلؼؾقةمعـمجفةموبنيماحلؼمامعـمأجؾماظػصؾمبنيماالخؿؾاراتصارع

مألغفمالمميؽـماحلمولمباظؽاعؾمدونموضقعماحلقادثادلكاوفم م. مسيأعا حقادثماظقجقدممحصقلماظعقاعؾماظيتمضدمتلاػؿ

م:ؿشؿؾصاظعرضلم
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م
 ؛االخؿؾاراتماحلؼؾقةالتماظقاضقةماظيتمتـظؿمشقابماظلقاداتمواظربوتقطقم(1)

 ؛شريماظػعالماإلغػاذاحلؼؾقةمومؾاراتاظؿـظقؿاتمشريماظػعاظةمظالخؿم(2)

 ؛إغػاذمادلؿارداتماجلقدةماظعفزمسـم(3)

م؛شريماظؽاسياظرصدمم(4)

م

ذوؼوعذاحلوادثذادلتعؾؼةذبادلوجودذادلـخػ ذؾؾؿحاصقلذاحملّورةذوراثقا

م

مصننم ماظؿعرؼػ، ذادلـخػ محبؽؿ ذاؾوجود ممحوادث ماظدوظقةترتؾط مباظؾقؽة ماظلقـارؼقػاتم. مأن معـ ماظرشؿ وسؾك

مادلؿعؾؼةمحباحمل مأساله مععمتؾؽمادلقصقصة مظؿؾؽماحلقادثمتؿشابف ماظعرضل،مصننماحملاصقؾماحملقرةمؿؿؾة قادثماظقجقد

مادلعـقةمبؿؾؽماحلقادث موعزروسةمسيمبؾدمواحدمسؾكماألضؾتؽقنمموراثقا حاالتمذظؽ،مصننمموباإلضاصةمإدي.معؼؾقظةمجتارؼا

مآثارمعـسيمماالخؿالط مبعدماحلصادمبلؾبموجقد موراثقامربّقرباصقؾممعرحؾةمعا مسيمادلـشلمعؿؾؼقةمعؼؾقظةرة أيمسؾكم)ة

م.ضدمتمديمإديموضقعمحادثةماظقجقدمادلـكػض(مكزؼـاظؿماألجفزةموسيمدالت

م

محقادثماظقجقدمادلـكػضاظعقاعؾمادللاػؿةمسيموضقعم

م

مادلـكػم مصننمأمناطمحقادثماظقجقد ماظعرضل، محلقادثماظقجقد مأساله مادلذطقرة ماظعقاعؾ مإدي ظؾؿقادممضباإلضاصة

سيممةوضدمتلاػؿماظعقاعؾماإلضاصقةماظؿاظق.مباظشؽؾمادلـادبمإدارتفازؼدمعـماظؿقدؼاتمسؾكمصعقدمادلتقّظدمضدمماحملقرةموراثقا

م:وضقعمحقادثماظقجقدمادلـكػض
م

ظؾؿقاصقؾمادلعدظةموراثقامعاممإلصدارماظرتاخقصمضدمؼمديماخؿالفماظػرتاتماظزعـقةمادلطؾقبة:مؿزاعـسدمماظم(1)

مواظدولمادللؿقردةبنيما مسيماظؾؾدانم،ظدولمادلصدرة مسؾقفا مععّؾؼةمسيمادلمإديمادلقاصؼة متؾؼكمادلقاصؼة مصقؿا صدرة

إلجراءاتممادلطؾقبةمادلكؿؾػةماظزعـقةمصؼطمباظػرتاتم،المؼؿعؾؼمذظؽ،مسؾكمدؾقؾمادلـالضدمو.ماظؾؾدانمادللؿقردة

ظزعـقةمادلكؿؾػةمامبؾمأؼضامباظـؼاط(ماتماظلقادقةراراظؼمتماإلدارؼةموادلشاوراتموادباذأيماإلجراءا)ادلقاصؼةم

ما مسـ معـال ماظطؾؾاتماظيتمتـفؿ موجقبمضقاممتمادلمدلقةالدرتاتقفقاظؿؼدؼؿ مأو مأومعؼّدمادلعقـة ماظطؾب م

 .مبقاغاتمخاصةمباظؾؾدمأومباإلضؾقؿمدؾطاتماظؾؾدمادلعنيمبنغؿاج

أحؽاممضاغقغقةمتلؿحمظدؼفاممعـؾمصققتمغام،عـماظؾؾدان،ممةضّؾم:إجراءاتمادلقاصؼةمبنيمبؾدموآخرماخؿالفم(2)

جرىممرةموراثقاربقربددةمماصقؾحملماظؿـظقؿقةموتؼققؿاتمادلكاررمأنمتلخذمسيماالسؿؾارمحاالتمادلقاصؼةذهام

مأخرىمتؼققؿفا مبؾدان مسي مأسّؿ. معلؿقى مبم،وسؾك ماظؾؾدان مبعض مادلتؼقم مطابؼة ؾؿقاصؼةمظمفاإجراءاتبني

ماموتقجقففا موراثقامحملاصقؾظؿؼققؿمزبارر مسيمبؾدانمأخرىموبنيماحملقرة متؾؽمادلعؿؿدة وتشؿؾماألعـؾةم.

اصقؾماحملقرةموراثقاملالعةماحملعامبنيمدقاداتفاماخلاصةمببعضمبؾدانماظؾؾؼانمواظؾقرماألدقدماظيتمتقائؿم

ممبقاءماالحتادوبنيمدقاداتم معقظدوصا مضقام مضقاغقـفااألوروبل،مأو ماظرودلممعة عـظؿةم)ععمضقاغنيماالحتاد

حترصممحةشريمداحؾقمدوظةمصػؿفاباظيتممعـماألعـؾةماألخرىمغذطرمباراشقايو(.م2014ألشذؼةمواظزراسة،ما
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ػذهممعربػااظيتمتشيمسيماظدولماجملاورةمضدمضؾؾتمأؼضارػامسؾكمأنمتؽقنماحملاصقؾمادلعدظةموراثقاماظيتمتصّد

وسؾكماظرشؿم(.م2013،ماظزراسةمععفدماظؾؾدانماألعرؼؽقةمظؾؿعاونمسيمعقدان)ماظـفائقةمسبقموجفؿفاماألخرية

اظؿؼققؿاتماظيتمجترؼفاممصننم،،موسؿؾقًاماظؿـظقؿاتبصقرةمرمسقةمسيمافمادلؿؾادلمظقسمعذطقراعـمأنماالسرت

أنمأجرتفاممإديمتؼققؿاتماظلالعةماظيتمدؾؼم،مشاظؾامعامتلؿـدـكػضاظدولمادللؿقردةمسيمحاالتماظقجقدمادل

ماألخرى ماظؾؾدان معموػـاك. معؾادرات محاظقا مسي مادلعؾقعات متؾادل مباجتاه مؿـقسة اظقجقدممحقادثذبال

مبرغاعجمادلـظؿة مصقفا ممادلـكػض،ممبا موراثقا ،م(platform-http://fao.org/gm)اخلاصمباألشذؼةماحملقرة

ماظغذائلمتلدسمبـاءمسؾكمرؾبوػقمبرغاعجمدوظلمظؿؾادلمادلعؾقعاتم مؼرتحاتوطانمعـمادلم،ػقؽةماظددؿقر

ـظؿةمدلمةمظالدؿفالكماظؾشريمواحلققاغلماظؿابعةصرضةماظعؿؾمادلعـقةمبلالعةماألشذؼةمادللؿقدثماظيتمضدعؿفا

 .اظؿعاونمواظؿـؿقةمسيمادلقدانماالضؿصادي

:متػاوتماظلقاداتمواظؿـظقؿاتمأوماغعداعفامخبصقصمحقادثماظقجقدمادلـكػضمظؾؿقاصقؾماحملّقرةموراثقام(3)

صؼدمترطزمبؾدانمععقـةم.مفقاتمزبؿؾػةمبشلنماظؿعارلمععمحاالتماظقجقدمادلـكػضقنمظؾؾؾدانمادرتاتقضدمتؽ

م مالغعدام مصـقا ماجملدي ماظرصد معلؿعدمػا،وجقدسؾك مأخرى مبؾدان متؽقن محنيمضد مبؿؼققؿاتمسي مظؾؼؾقل ة

نمتلؿؽؿؾمتؼققؿفامؾددؿقرماظغذائلمإديمأؾكطقطماظؿقجقفقةمظرؼفامشريػامعـماظؾؾدانمتؾعامظجتاظلالعةماظيتم

ـّمضقاسدمخاصةمديمذظؽمصننمػـاكموباإلضاصةمإ.ماخلاصمظؾؿقاصقؾماحملّقرةموراثقامادلعـقة بؾدانمرمبامملمتل

مادلـكػضمو م/حباالتماظقجقد معـأو ممتؽـفا مظؾرصد معراصؼ مإدي متػؿؼر محقادثممظعؾفا محصقل معـ اظؿقؼؼ

 .اظقجقدمادلـكػض

بنيممسؿؾقاتماظؿػؿقشمظؾؽشػمسؾكمحاالتماظقجقدمادلـكػضمرتقاتمضدمؼؿػاوت:ماخؿالفمأغظؿةماظؿػؿقشم(4)

أومتؽـقػممسؾكمزؼاراتمتػؿقشمعؼررةمعلؾؼاخلططماظيتمتعؿؿدموذظؽمحبلبمسقاعؾمععقـةمعـؾمامدموآخربؾ

زؼادةمسددمزؼاراتماظؿػؿقشممأنمإديمادلـظؿةماظذيمأجرتفمدؿؼصاءالوضدمأذارتمغؿائجما.مسؿؾقاتماظؿػؿقش

 .اظؽشػمسـمحاالتماظقجقدمادلـكػضمارتػاعمععدلمإديمؼمدي

مام(5) مودائؾ ماحلقادثاخؿالف مسـ مظؽشػ م: مأغقاع مدبؿؾػ موجقدمماظؿقؾقالتضد مسـ مظؾؽشػ ادللؿكدعة

مواظيتم،لالدؾمإغؿاجماألشذؼةمواألسالفةمظبنيماظشرائحمادلكؿؾػمعااظؽائـاتماحملقرةموراثقامبنيمبؾدموآخرمو

م مواإلرار ماظشروط مسؾك مأؼضا مواظتعؿؿد مظاظؿـظقؿل مبؾددىمؼدراتماظؿقؾقؾقة معـشكتمصم.طؾ ػلماحلؼؾموسي

صققصاتم)ميؽـماخؿؾارماحلؾقبماحملصقدةمبلرسةمبقادطةمأجفزةماظـشرماجلاغؾقةممعـال،ماظـؼؾ/اظؿففقز

ذظؽمععممؼؿـاضضو.مربددةمععادمترطقؾفاظربوتقـاتمموباظؿقدؼدماظيتمتؽقنمعصؿؿةمسادة(مغيباظؿدصؼماجلا

ألشراضمميؽـمأنمتصؿؿمماظيتمتؽقنمذدؼدةماخلصقصقةمواحللادقةمواظيتاظدغامودائؾماظؽشػماخلاصةمب

مترطقبمأحداث مبمتلؿدسلوم.احملددةمإسادة مودائؾماظؽشػماخلاصة مبادلكؿرباتماظدغا طاظيتم)االدؿعاغة

ماألوروبقةمؼطؾؼفا ماظؾققثمادلشرتكمظؾؿػقضقة مواظدولماألسضاءمسيماالحتادماألوروبلمعرطز وباإلضاصةمإديم(.

ممصقارقئؾماظؽشػمظقدام،ذظؽ متؽقنضؿـقة ماالمطلن معؼابؾم)خؿؾاراتمغقسقة موراثقا ماحملقرة شقابمادلقاد

وعـماظـاحقةم.مادقؿفاصضالمسـماظػقارقمسيمخصقصقؿفاموحلم،(اظـلؾةمادلؽقؼةماحملددة)مأومطؿقًة(مػاوجقد

تػؿقشمؿؾػنيمجّراءمدمادللؿقردمإديمغؿقفؿنيمزبرمواظؾؾؾماظؾؾدمادلصّدأنمؼؿقّصباظؿاظلممؼصؾحمممؽـامةاظـظرؼ

م.اظعرضل/وضقعمحادثمظؾقجقدمادلـكػضاظدصعةمغػلفا،معامؼمديمإديم

http://fao.org/gm-platform
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ذاؾتـظقؿقةذادلتعؾؼةذباؾغذاءذواألعالفذادلدائل-ذ5

م

ذادلدتوىذاؾدوؾي

م

معـم مزبؿؾػة معراحؾ مواألسالفممّثة ماألشذؼة مإغؿاج مصمدالدؾ موتدابريميؽـ ماظؿـظقؿقة مظؾؿدابري اظلقاداتممقفا

مس مادلـكػضاألخرىمأنمتلاسد ماظعرضلموإدارتفا/ؾكمعـعمحقادثماظقجقد محادثةممصؾقلب. ادلرحؾةماظيتمحتصؾمصقفا

وذهذهم.مميؽـمتطؾقؼمأغقاعمزبؿؾػةمعـماظؿدابريماظؿـظقؿقةمأومشريػامعـمتدابريمإدارةمادلكاررماظعرضل،/اظقجقدمادلـكػض

مظصاغعلماظلقادات معؿاحة متؽقن مضد موورـقة مدوظقة مػـاكمصؽقكمضاغقغقة مسؾكمماظغاؼة ماظيتمتصقبقادثماحلظؿطؾقؼفا

عؾزعةمأومشريموضدمتؽقنمتؾؽماظصؽقكماظؼاغقغقةم.معـماحملاصقؾمقامأوماألشذؼةمواألسالفمادلشؿؼةاحملاصقؾمادلؿفرمبفامدوظ

عـؾماتػاضقةمم،ادلعاػداتماظيتمتقضعمسؾقفامبؾدانمزبؿؾػةمؾةمسؾكماظصؽقكمادلؾزعةمضاغقغقا،األعـموعـمبني.معؾزعةمضاغقغقا

ماظؿقجقفقةاظؿ ماخلطقط ماظصؽقكمشريمادلؾزعة متؿضؿـ مصقؿا ماظؾققظقجل، ماظلالعةمادلـلؼةمـقع مظؿؼققؿ عـؾماخلطقطمم،دوظقا

م.رئقلقةاظغذائلماظيتمميؽـفامأنمتؽقنممبـابةمعرجعقةمدوظقةمماظؿقجقفقةمظؾددؿقر

م

تـؿففامذرطاتمتربقةماظيتممعقادماظؾدءأومشريػامعـماظؾذورمأوماظدرغاتممإغؿاجماألشذؼةمواألسالفمعـمدالدؾتؾدأمم

ماظؽـريمعـماظقثائؼمسي"مغؼاوةماظؾذرة"أعامذروطم.مزرسفاموظغاؼاتماإلغؿاجماظزراسلماألخرىممإديمادلزارسنيمظؼّدتصيماظـؾاتاتماظيت

تؿـاولمأغقاسامزبؿؾػةمعـماظشقائبماظيتمضدمتؽقنمعقجقدةمسيمدصعةمعـماظؾذور،معـؾمػلمومادلؾزعةمدوظقامصذاتمرابعمسام،

مادلق ماجلاعدة مطاحلفارة)اد ماظ( ماظـؾاتمواظؾذور معـ مألصـافمأخرى موراثقاماظيتمظقلت)يتمتعقد مباظضرورةمربقرة أوم(

ـؿقةمسيمادلقدانماالضؿصاديمعاموضعتمعـظؿةماظؿعاونمواظؿم،مصؼدوسؾكمدؾقؾمادلـال(.مألسشابماظضارةطا)ادلعقـةمماألصـاف

ما مؼعرفمخبطط ماحملظؾذور ماظشفاداتمظؾذور معـمأجؾمإصدار مادلـؼقظة ماصقؾمواألذفار مسيمذظؽمذروط غؼاوةم"دوظقا،ممبا

،ممبامسيمادلكؿصةماظلؾطاتوتصدرمذفاداتماظؾذورم(.م2014ادلقدانماالضؿصادي،ممعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةمسي"م)األصـاف

ممذظؽ ماظؾذور مغؼاوة محتؾقؾ محنيمأن مسي ماظشفاداتمظؾؾذور، مإلصدار ماظقطاالتماظرمسقة مذيعقة معقاصػاتأسضاء ضدممظف

متؾؽممذيعقةماظقطاالتماظرمسقةمإلصدارمذفاداتماظؾذوروجتدرماإلذارةمإديمأنم.موراظؾذماظرابطةماظدوظقةمالخؿؾارموضعؿفا

مؼراسل ماحلفازي مظؾربدقؿ مادلمبرغاذبا ماظقجقد موراثقامـكػضإعؽاغقة ماحملقرة مظؾؿقاصقؾ متؿعؾؼم. مأخرى محاظة وػـاك

معـؿ"مةرغؼاوةماظؾذ"بـ مبلنماظؾذرةممتقجبمسؾقفؿقرةموراثقامحنيمفقماحملاصقؾماحملواجففا عـماظلؿةم"مغؼقة"أنمؼـؾؿقا

عـظؿةماظؿعاونم)ماظقراثلملؿاتماألخرىمشريمادلؼصقدةمظؾؿققؼرؾظماحملددةمظؾؿققؼرماظقراثلمععماغعدامماظقجقدمادلـكػض

م.(2014واظؿـؿقةمسيمادلقدانماالضؿصادي،م

م

اظقجقدمماظيتمتعزىمإديوسـفامماظػاوادؿؼصاءمإبالغممتماظيتمماظعرضل/اظقجقدمادلـكػضمحاالتوػـاكمسددمعـمم

عرضلمبنيماظماظؿففنيمادلؿؾادلموظعؾمذظؽمغاتجمعـالمسـ.مادلزارسنيمظؾؿقادماحملقرةموراثقامسيماظؾذورمادلزّودةمإديمادلـكػض

مسيمالئؿةمادلزروسةوبنيمغؾؿاتماحملاصقؾمادل(مةاخؿؾارؼمودقاءمأطاغتمجتارؼةمدابؼةمظؾؿلقؼؼمأ)احملاصقؾماحملقرةموراثقام

وتػقدمإحدىم.مؾزراسةادلكصصةمظمؾذورؾاورةمسؾكمؼدمأذكاصمؼعؿؾقنمسيمبراعجمظؾرتبقةموسيماإلغؿاجماظؿفاريمظاجملؼقلماحل

ضقاسدمأومم،اآلنععظؿماظدولمملمتضعمحؿكم"أنممسيمادلقدانماالضؿصاديمعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةمدولماظقثائؼماظيتمغشرتفا
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ضدمغشرمدقاداتموخطقطممعـماظؾؾدانمضؾقالماسددأنممشري.ماظؾقؽةسيممحاالتماظقجقدمادلـكػضماداتمصرحيةمدلعاجلةدق

تؾؽممماظؾقؽة،ممبامؼشؿؾسيمبفدفماحلدمعـمزفقرماظـؾاتاتمادلؿـقسةماحملقرةموراثقامتقجقفقةمأوموضعمادرتاتقفقاتمأمشؾ

وجتريمعـاضشاتمسيم(.م2013،منماالضؿصاديسيمادلقدامعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقة."م)ـكػضحاالتماظقجقدمادلاظـاذيةمسـم

ماظصدد ممػذا مبعضماظؾؾدانحاظقا ماظػقام،سي ماظؿؾؼقحتراسل مادلؿؾادظة مبنيماحملاصقؾ مجفةمرق مم،عـ ادلؿؽاثرةمواحملاصقؾ

م.ذاتقةماظؿؾؼقحمعـمجفةمأخرىاظخضرؼامو

م

ملمباظؿاظلمتؼعمسيمغطاقبفامدوظقا،مصفماظؾذورمادلكصصةمظؾزرعمطائـاتمحقة،موحبالممتمغؼؾفامواالجتارتعؿربمم

اظؼقاسدمادلكؿؾػةماظيتمتـظؿماظصقةماظـؾاتقةمواحلػازمسؾكماظؿـقعماظؾققظقجل،مباإلضاصةمإديمادلعاؼريماظدوظقةمواظقرـقةمظـؼاوةم

م.اظؾذور

م

بروتقطقلممفقاحملقرةموراثقامصمعرضلمظؾؿقاداظ/ادلـكػضمبشلنماظقجقدغقغقةماظدوظقةمادلؾزعةماظصؽقكماظؼامأحدمأعام

مطار م(بروتقطقلمطارتاخقـا)مالتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلماظؿابعماظؾققظقجقةاظلالعةممبشلنتاخقـا ماظربوتقطقلماؿـاولمػذؼو.

ماظؾققظقجل ماظؿـقع مسؾك ماوماحلػاز مسـ ماظـاجتة موادلـصػمظؾؿـاصع ماظعادل مواظؿؼادؿ مدلؽقغاتف مادللؿدام دؿكدامماالدؿكدام

اظؽائـاتممؿقىمطافمعـماحلؿاؼةمسيمذبالمغؼؾإديمادللاػؿةمسيمضؿانمعلصريعلمماطارتاخقـبروتقطقلممأعا.مادلقاردماظقراثقة

مطلدوؼةاظيتمتلؿكدممموراثقًامقةماحملقرةوععماالدؿــاءماظقحقدمظؾؽائـاتماحل.موادؿكداعفاموعـاوظؿفاموراثقًاماحلقةماحملقرة

ماتػاضقاتمأومعـظؿاتمدوظقةمأخرىمذاتمصؾة،مصننمذيقعماظؿقرط ظؾؽائـاتماحلقةمظؾقدودمماتماظعابرةظؾؾشرموتؿـاوذها

موعـاوظؿفاسؾقروموراثقًاماحملقرة متم،فاوادؿكداعمػا ممغطاقمضؿـؼع ماظربوتقطقلموم.طارتاخقـاصالحقاتمبروتقطقل ؼؾقظ

ماألخرى مبنيمأحؽاعف معـ مخاص، مبشؽؾ مأ): موجقبمأ( معلؾؼامتـفزن ماتػاضا مادلعؾقعاتمضائؿاماظؾؾدان ماظؾؾدممسؾك عع

ادللؿقرد؛مإلدخاذهامسؿدامإديمبقؽةماظطرفممسربماحلدودموراثقًامظؽائـاتمحقةمربقرةعؿعؿدمماغؿؼالم،مضؾؾمحصقلمأيادلؿؾؼل

مب) مسؾكمأراضقفاموجقبمضقام( موراثقا ماحملؾلمظؾؽائـاتماحملقرة مباالدؿكدام ماألررافمم،األررافماظيتمتلؿح بنبالغ

ؽائـاتمضابؾةمظـؼؾفامسربماحلدودمعـماغتمتؾؽماظامإذامطّؿسم،األخرىمعـمخاللمعرطزمتؾادلمععؾقعاتماظلالعةماظؾققظقجقة

مظؾؿففقزمفاادؿكداعأجؾم مأسالفمأو مأو مطلشذؼة مبشؽؾمعؾاذر متؼققؿاتممطارتاخقـابروتقطقلمموؼلؿقجب. طذظؽمإجراء

م.(2012اظؿـقعماظؾققظقجل،مماتػاضقة)قصقصؿنيمأسالهمباحلاظؿنيمادلمةموراثقامادلرتؾطةاظؽائـاتماحملقرمظؾؿكاررماظؾقؽقةمسؾك

م

مجيبمم مطؿا ممادلـؿفاتاسؿؾار مأّيأيماظ)اظزراسقةماحملصقدة مأو ماظـؿار ماظدرغاتمأو مأو مأخرىمضابؾةممؾذور أجزاء

ظـؾاتقةموأحؽاممأحؽامماظصقةمامسؾقفامؼظذامتطؾطائـاتمحقةمومسؾكملغفامحتؿقي،مباظيتمالمتزالمحّقًة(مظؾققاةمسيماظـؾؿة

سؾكمأغفامتؿضؿـممعؿربفزةماظيتمملمتعدمضابؾةمظؾققاةمصؿامادلـؿفاتماجملأعم.اظؾقؽقةماألخرىمادلشابفةماظلالعةماظؾققظقجقة

مطائـاتمشريمحقة مباظلؾعمماظدوظقةماتماظدوظقةمواخلطقطماظؿقجقفقةقاالتػاضموتلريمسؾكمتؾؽمادلـؿفاتمأحؽام. ادلؿعؾؼة

اخلاصةمباحملاصقؾماحملقرةم(مظؾددؿقرماظغذائل)ادلؾادئمواخلطقطماظؿقجقفقةمذاتماظصؾةممسيمذظؽاظغذائقةمواألسالف،ممبام

ةموراثقًا،مقراحملـؾاتاتماظسـممؾؼةمبؿؼققؿمدالعةماألشذؼةمادلشؿؼةاخلطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرماظغذائلمادلؿعموتػّصؾ.موراثقا

م مظتؼققؿ موراثقااظلالعة ماحملقرة مغظريؾؿقاصقؾ معع معؼارن مغفج مسؾك مبـاء ماظؿؼؾقدؼت، مةفا ماخلطقطم. مطـرية مبؾدان وتؿؾع
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ظلالعةمسؿؾقةمتؼققؿماأعامبعضماألعـؾةمسـماظػققصاتماظيتمجتريمخاللم.متـػذماظؾقائحمواظؿدابريمبـاءمسؾقفااظؿقجقفقةمو

م:تؾؽماخلطقطماظؿقجقفقةمصفلادللؿـدةمإديم
م

 ؛حتؾقؾمادلؽقغاتماظؽقؿقائقةمواظؾققطقؿقائقةماظرئقلقة 

 ماظقراثلمادلؿعؿدمأخصائصممحتدؼد ماظـاذيةمسـماظؿققؼر ماظؿغقرياتماجلزؼؽقة مومشريمادلؿعؿد اظدغاموظؾدغا

 ؛واظربوتقـاتماظرؼيب

 ظؾؿقؼؼمعـمم،باظعؿؼ(مأيماظربوتقـاتمادلؽؿلؾةمحدؼـا)تؼققؿماظؿغقرياتمادلؽؿشػةمسيماظـؼطؿنيماظلابؼؿنيم

قؿفاماحملؿؿؾةموضابؾقؿفامإلثارةماحللادقةموتلثريػاموؼؿضؿـمػذهماإلجراءمبشؽؾمساممتؼققؿامظلّؿ.ماظلالعة

 .اظؿغذوي

م

قؿمظؾلالعةمسيمحاظةماظقجقدمادلـكػضماءمتؼقإعؽاغقةمإجرماظغذائلمظؾكطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرم3مادلؾقؼمؼؾقظوم

مسؾكوصقؿامؼؿقجبم.مظؿؼققؿمأنمؼـطقيمسؾقفابشلنماظعـاصرماظيتمؼػرتضمبذظؽمامتقجقفاتوؼؼدمممظؾؿقادماحملقرةموراثقا،

،مأنمتؼّقؿمطؿامسيمذويواظؿلثريماظؿغموضابؾقةمإثارةماحللادقةمغاتمادلؼارغةمواحؿؿالماظلؿقةاظؾقامغػلفا،ممبامصقفاماظؼضاؼا

عـؾمسؾكمغؼاطمسدة،ممجقدمادلـكػضمضدمتؽقنمأطـرماضؿصاراصننماظؾقاغاتمادلطؾقبةمسيمحاظةماظق،ماظؿققؼرماظقراثلمحالموضقع

ماظؾـقدطؾممإديمطموظؽـمظقسؼشريمإديماظؽـريمعـماظـؼامنيألنمادلؾقؼمادلعم،اظؾقاغاتماجلزؼؽقةمادلػصؾةمسـماظؿققؼرماظقراثل

تـصمسؾكمأنمبقاغاتمتؼققؿاتمطؿامأنماخلطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرماظغذائلم.ماظيتمتؿـاوذهاماخلطقطماظؿقجقفقةماظرئقلقة

ضاسدةمبقاغاتمدوظقةمتلؿضقػفامم،مجيبمأنمتدرجمسيصضالمسـمأداظقبماظؽشػمادلؿاحةم،دالعةماحملاصقؾماحملقرةموراثقا

مماظػاوبرغاعجم)ماظػاو طلمؼؿؿؽـمأسضاءماظددؿقرماظغذائلمعـم(مplatform/-http://fao.org/gmاخلاصمباألشذؼةماحملقرة

م.(2008ػقؽةماظددؿقرماظغذائل،م)مادلـكػضمحدوثماظقجقدديمتؾؽماظؾقاغاتمظدىموضقعماظقصقلمإ

م

ذاؾورينذودونذاؾورينذادلدتوقان

م

اظقجقدمددمعـماظؾقائحمواظؿدابريماظراعقةمإديمعـعمحقادثماظقرينمودونماظقرين،مميؽـموضعمسمسؾكمادللؿقؼنيم

م.وإدارتفااظعرضلم/ادلـكػض

م

موراثقامةقراحملـؾاتاتماظمجراءماظؿؾؼقحمادلؿؾادلمععمظؼاحمحيصؾماخؿالطؼؾ،مضدمسيماحلمعّقـخاللمزرعمربصقلمعم

ماظـقعمعـماالخؿالطمضواظلؾبماآلخرمذه.متزػرمسيماحلؼقلماجملاورةماظيت دمؼؽقنموجقدمغؾاتاتمربقرةموراثقامتـؿقمسيمذا

وبعضم.محملقرةموراثقاسؿؾقةماظزرعماظلابؼةمظؿؾؽماظـؾؿةمادلعقـةمااحلؼؾمغػلفموضدمغشلتمسـمبذورمخؾػؿفامسيمذظؽماحلؼؾم

مبامسيمذظؽم"محملقرةموراثقاخاظقامعـماظؽائـاتما"،متلعكمإديمإبؼاءماإلغؿاجمسؾكمحدمدقاءمطقسقةاظؼاغقغقةمواظاظؿدابري،م

ةمظؾزراسضطاسقةمضاغقغقةمومذروطوضعمو(معـمجاغبمتعاوغقاتمادلزارسني)ئـاتماحملّقرةموراثقامحتدؼدمعـارؼمخاظقةمعـماظؽا

مديمأومتماظعرضلمطقغفامذاتمرؾقعةمأمشؾ/ؽماظؿدابريمالمترطزمحتدؼدامسؾكمحاالتماظقجقدمادلـكػضأنمتؾمومبا.ماظعضقؼة

م.ؼؿؿمتـاوذهامباظؿػصقؾمسيمعامؼؾلمـشاؼةمزبؿؾػة،مصؾ

م

http://fao.org/gm-platform/
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مادل/اظؿشرؼعات/ادلعؾقعاتمسـماظلقاداتمؼؿؾّقـمعـمخاللوم ماظيتماظؾقائحماظقرـقة موراثقا مباألشذؼةماحملقرة ؿعؾؼة

(م2014ماألشذؼةمواظزراسة،معـظؿة)اخلاصمباألشذؼةماحملقرةموراثقامماظػاواظقرـقةماظؿابعةمظربغاعجممجفاتماالتصالمضدعؿفا

ععفدماظؾؾدانماألعرؼؽقةمظؾؿعاونمسيم)اظزراسةممدماظؾؾدانماألعرؼؽقةمظؾؿعاونمسيمعقدانفةماالدؿؼصاءماظذيمأجراهمععفغؿقعـمو

م.أدغاهمسـمذظؽموتردماألعـؾة.مبنيماظؾؾدانماطؾريماتػاوتم،مأنمػـاك(2013،معقدانماظزراسة
م

 ادؿشارؼةموعمدلاتمميؽـمضائؿةمظؾرصدمصضالمسـمػقؽاتممطاعؾةموعراصؼمغظؿمتـظقؿقةؿعمدولمسدةمتؿؿ

م مبؼضاؼا مؼؿعؾؼ مصقؿا مإديمخربتفا ماظؾفقء ماألوروبلم)ماظؾققظقجقةاظلالعة ماالحتاد عـؾماألرجـؿنيموأسضاء

 (.موطـدامواظقابانموطقـقاموعاظقزؼامواظقالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقة

 األسالفماحملقرةممأيمتشرؼعاتمغاصذةمميؽـفامتغطقةماظؼضاؼامادلؿعؾؼةمباألشذؼةمأومتػؿؼدمبعضماظدولمإدي

م،قةمادؿشارؼةموزبؿصةمبؿؼققؿمادلكاررؿؾمتؾؽمػقؽاتمس(معـؾمجاعاؼؽا)أنمبعضمتؾؽماظدولممشري.مثقاورا

ماظؾققظقجقة ماظؿؽـقظقجقا مذبال ماظؿطقراتمسي متؿؾع مسؾك ممضادرة ممادلشقرةوتؼدؼؿ تؾؽممبشلنمفاطاتؾدإدي

قلمحمقكاظشؽمادلعقـةماظيتمتدورمصقفاتماالاحلاظؿصرفمحبالممتمادؿدساؤػامسيممعامميؽـفامعـم،ادللائؾ

متؾؽماألشذؼة مدالعة ممومثة. معـؾمشاغا)بؾدانمسدة مأجرت( مععماحملاصقؾممباظػعؾمضد اخؿؾاراتمحؼؾقة

وباإلضاصةمإديم.مباألشذؼةماحملقرةموراثقامسيمادللؿؼؾؾماخاصماؼعضعمتشروعـمادلؿقضعمأنمتم،وراثقاماحملقرة

ععمؾمعـمأجؾمرصدماظؽائـاتماحملقرةموراثقامعامجيعؾفامعؿقائؿةمظقاظؾؿقمتؿؿؿعمسدةمبؾدانممبراصؼمذظؽ،

ترّطزمسيمم،ؼلؾـدابؾدانمأخرىمعـؾمآػـاكمو(.مظؾـانموظقؾريؼامسؾكمشرار)عـالممطارتاخقـاذروطمبروتقطقلم

 .متشرؼعاتفامسؾكماظؿقدقؿموسؾكماظؿؿؾعمصقلب

 مظقائحاظؾؾدانممضدمدبؿؾػ مظماظيتمظدؼفا موراثقؾؿقاصقؾماربددة مأحداثععممفاتعاعؾسيمررؼؼةمماحملقرة

مو)اظؿؽدسم ماظؽدس"تشريمطؾؿة مودائؾموراثقامإديمرباصقؾمربقرة" اظرتبقةممخضعتمظؾؿففنيمبقادطة

ماظؿؼؾقدؼة مجتؿؿع موظذا ممسدةم"حاالت"، ماظضؿـ مقاحدةاظـؾؿة مبعضماظؿشرؼعاتم(. متشرؼعاتمعـؾ)وسي

موراثقامجدؼداطائـامربؼعؿربماظؽدسم،م(االحتادماألوروبلمواظقابانمواظػؾؾني خاصامتـظقؿاملؿقجبمؼمقرا

ععنيمتؼققؿمطدسممحقلمؼراراظموسيمتشرؼعاتمأخرى،مؼلؿـد.متلقؼؼفمعـمأجؾمادلقاصؼةمسؾكمبفموحده

مومبامأن.مؽؾمحاظةمسؾكمحدةعدىمحداثةماظؽدسمحنيمؼؼارنمبديمظؾؿقؼؼمعـمدالعؿفموادلقاصؼةمسؾقف،مإ

مادل مسؾك ماظؼادرة ماالخؿؾارؼة ماظقدائؾ مسي ماظلاسدة ماألخرىمتماظؿؽدسموحاالمبنيؿؿققز احلاالتماظػردؼة

م ماظقاحدة)اجملؿؿعة ماظؿطقؼرم(عـؾمحتؾقؾماظؾذرة مزاظتمضقد مؼمديماظؿػاوتمبنيعا ماظؼؾقلمم،مصؼد ذروط

مم.اظعرضل/عشاطؾماظقجقدمادلـكػضمباألطداسمإديمزفقر
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ذواالعتباراتذذاتذاؾصؾةذؿدائلذاؾدقادةذاؾعاؿة-ذ6

م

ألنمطؾماظلقاداتمادلشروحةممػصؾمسؾكماظقجقدمادلـكػضمظؾؿقاصقؾماحملقرةموراثقا،ؼؿؿققرماظـؼاشمسيمػذاماظم

ظعددمضؾقؾمدؿصؾحم،م2014طاغقنماظـاغلم/عـمؼـاؼرموبدءًام.اماظػصؾمتؿصؾمبشؽؾمخاصمحبقادثماظقجقدمادلـكػضسيمػذ

م.تؾؽمحاالتماظقجقدمادلـكػضواضقةمتـظؿممساعةمدقادةمصؼطمضؾقؿقةاإلؿقساتماجملوماظؾؾدانمعـ

م

ذأؿثؾةذؼطرقةذ

م

عاملمدقاداتموتدابريمعؿعؾؼةمباظقجقدمادلـكػضمظؾؿقادماحملقرةموراثقامبقـؿاماضرتحتمدؾطاتمزبؿؾػةمحقلماظم

معـؾةمسؾكمتؾؽماظلقاداتمواظؿدابريواأل.مدالعةمادلـؿفاتماظغذائقةمواألسالفماظعؿؾمسؾكمضؿانمغػلفتقاصؾمسيماظقضتم

م.عقصقصةمأدغاه

م

ماالحتادماألوروبل:ماقؾقحتؾاموصـقمسدمماظؿلاػؾ

م

ميؽـم.مسؾكمأراضقفماظقراثقةمادلؿـقسةقرةماحملؽائـاتماظوجقدممععماظؿلاػؾسدممؼطؾؼماالحتادماألوروبلمدقادةمم

طلشذؼةمأومأسالفمصؼطمبعدمأنمتؽقنمضدمغاظتمإذغامسؾكمأنمتدخؾمتؾؽماظؽائـاتمإديمأدقاقماالحتادماألوروبلمالدؿكداعفام

اسؿؿدتمم2011سيمساممو.ماحلققانموظؾؾقؽةدالعؿفامظصقةماإلغلانمومؼـؾتمظؾؿكاررصارمممسؼبمتؼققؿمأداسمطؾمحاظة،

الئقةم)ععمادلقادمادلؿـقسةماحملقرةموراثقامسيماألسالفمماظؿلاػؾالئقةمجدؼدةمدلقاءعةمتـػقذمدقادةمسدممادلػقضقةماألوروبقةم

م ماألوروبلػادلػقضقة ممؼاالحتاد م619/2011رضؿ مو(. مأػدافمتؾؽؼؿؿـؾ ممأحد ماظالئقة مزبؿرباتمسي مضقام مررؼؼة عقاءعة

موتػلريم مبفا مظؾؽشػمسـموجقدمطائـاتمربقرةموراثقا االحتادماألوروبلمسيمرصعمسقـاتمعـماألسالفمعـمأجؾمحتؾقؾفا

م.األسالفماظيتمتؿـاولمعراضؾةغؿائجمتؾؽماظؿقاظقؾمبـاءمسؾكمتشرؼعاتماالحتادماألوروبلم

مظؾؿقادماألدغكمادللؿقىموػقمادلائة،مسيم0.1مسـدماظػـقةماظـاحقةمعـمػؾاظؿلامسدممحتددماظالئقةمصننمأخصموبشؽؾ

مػذامحتدؼدممتموضدم.اظؽؿقةماألداظقبمضةعصادمأجؾمعـماألوروبلمظالحتادمرجعلادلمادلكؿربمابفمؼلخذماظيتموراثقاماحملقرة

مإجراءاتمبؼقتمواظيتمظثثامبؾدمسيمبؿلقؼؼفامادللؿقحماألسالفمسيموراثقاماحملقرةمادلقادموجقدمسؾكمؾؽشػظمادللؿقى

مظؾؿلثريمضابؾةماسؿربػامضدماألوروبلماالحتادمؼؽقنمأالمذرط)ماألوروبلماالحتادمسيمأذفرمثالثةمعـمألطـرمععؾؼةمسؾقفامقاصؼةادل

مظإلحتادمادلرجعلمادلكؿربمضؾؾمعـماوغشرػماظؽؿقةماظطرؼؼةمكسؾمادلصادضةممتتمضدوم،ةاظؾقؽمسؾكمأومصقةاظمسؾكمدؾؾا

ماالحتادمسيمتلقؼؼفامسؾكماظلابؼةمادلقاصؼةمصالحقةماغؿفتمأوم،(عؿاحةمادلصدضةمادلرجعقةمادلقادمأصؾقتمضدوماألوروبل،

متؾؽمعـؾموجقدمسـمؽشػاظمحلاالتامسـمتؾؾغمأنماألوروبلماالحتادمسيماألسضاءماظدولمدلكؿرباتمؼـؾغلوم.األوروبل

مبشؽؾمأومباغؿظاممؿؽررؼمادلائةمسيم0.1مغلؾةمسـمؼؾؼماظذيماإلجيابلماظؽشػمطانمإذاموسؿاموراثقاماحملقرةماظؽائـات

م.ادلائةمسيم0.1متػققمادلؽشقصةمادللؿقؼاتمطاغتمحالمسيمصقرؼةمتدابريمادباذمقؿؿصم؛عؿؼطع

م

م
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مطـدامعـمادلؼّدمماالضرتاحم:ادلـكػضماظقجقدمحاالتمدلعاجلةماألضصكماحلدموعلؿقىمظؾؿدخؾمعلؿقىمععمدلزدوجامـفجاظ

م

مسؾكمحاصؾمشريموراثقامربقرمعـؿجموجقدمصننم.ادلـكػضماظقجقدمحقادثمدلعاجلةمةغاصذمدقادةمطـدامظدىم

مإجراءمباظؿاظلمؼلؿدسلموػقماحلاظل،ماظؽـديمظؾؿشرؼعماعؿـالمسدممؼشؽؾمعـكػضة،مبؽؿقاتموجقدهمذظؽمسيممبامادلقاصؼة،

مطـدامحؽقعةموتعرتفم.اظؿشرؼعمألحؽاممممؿـؾةموجعؾفاماحلاظةمتصقؼبمأجؾمعـمادلكاررمإلدارةموادؿفابةمظؾؿكاررمتؼققؿ

مسيمادلكاررمأداسمسؾكماوضائؿمظؾؿقضعمضابالمغففامتعؿؿدمػلومادلـكػضماظقجقدمحقادثمغلؾةمسيمربؿؿؾةمزؼادةمػـاكملنب

مطـدا،مسيماظزراسقةمواألشذؼةماظزراسةمإدارة)ماظؿفارةمدريمتعطقؾمعـماظؿكػقػمأجؾمعـمادلـكػضماظقجقدمحقادثمإدارة

مالمظؾؿدخؾمعلؿقىمحتدؼدماالضرتاحمؼؿضؿـوم.ادلـكػضماظقجقدمحقادثمإلدارةمعزدوجمغفجماتؾاعمرحاضؿصيموضدم(.2012

متؼققؿمإديمخضعتمواظيتمطـدا،مسيمادلؿـقسةموراثقاماحملقرةمظؾؿقاصقؾمادلـكػضماظقجقدمحلاالتمادلائةمسيم0.2مؼؿفاوز

مشريمعـمفغأمطـدامتعؿربموظذظؽ،م.األضؾمسؾكمدواحمبؾدمسيماظغذائلماظددؿقرمذهقؽةماظؿقجقفقةماخلطقطمععمؼؿـادبمظؾلالعة

مصالمواظؾقؽةمواألسالفماظغذاءمسؾكمخطرامؼشّؽؾمأنمظؾؿدخؾماحملددمادللؿقىمسـمؼؼؾماظذيمادلـكػضمظؾقجقدمادلرجح

معّقـوتصيم.اظؿدخؾمعلؿقىمعـمأسؾكمتؽقنمؼةحّدمعلؿقؼاتمحتدؼدماالضرتاحمؼؿضؿـوم.ظإلغػاذمإجراءاتمأؼةمباظؿاظلملؿدسلؼ

مؿارداتادلمأصضؾمسؾكمبـاءم،ادلؼصقدمشريمادلـكػضمظؾقجقدمطـدامسيمؿؽـةادلمادللؿقؼاتمتعؽسملظؽماألوظقةمقؼاتادللؿ

مظؾؿطؾقؼمضابؾةماألوظقةمادللؿقؼاتمػذهمؿؽقندوم.وغؼؾفاماحلؾقبمدلـاوظةماظؼائؿةماألغظؿةمواضعماحرتامموععماظدوظقةماإلدارؼة

مسؾكمظقفاإمادلشارموراثقاماحملقرةماحملاصقؾموجقدمأنم،علؾؼامأجريمضدمادلـكػضماظقجقدمدلكاررمتؼققؿمحددمحبالمصؼط

مادلـؿفاتمذيقعمسؾكمطـداماضرتاحمؼرطزموصقؿام.اظؾقؽةمأوماظعؾػمأوماظغذاءمسؾكمخطرمأّيمشؽؾتمالمادلؼرتحمادللؿقى

ممرتحةادلؼماظعاعةمةاظلقادمصننموراثقا،مربقرةمدلقادماعـكػضماوجقدمتؿضؿـموأسالفمشذائقةموعقادمحؾقبمعـم،ادللؿقردة

ماحملقرةمواخلضرواتمواظػقاطفماظعرضل،مواظقجقدماظؾقؽةمسيمظإلطـارمادلعدةماظؾذورمطقاظةمععقـةمحاالتمسيمتـطؾؼمال

ماظعؼاضريمإلغؿاجموراثقاماحملقرةماحملاصقؾمسـمصضالموراثقا،ماحملقرةماظدضقؼةماحلقةمواظؽائـاتمواحلققاغاتموراثقا،

م.سالفاألومشذؼةاألمسيمالدؿعؿاذهامسؾقفامادلقاصؼةممتتمإذامإالماظصـاسقة،مـؿفاتادلمأوماظـؾاتاتمعـمادلشؿؼة

م

ماألعرؼؽقةمادلؿقدةماظقالؼاتم:واظؼاغقنماظلالعةمذروطمأداسمسؾكمحدةمسؾكمحاظةمطؾمععاجلةمغفج

م

ماعمػقمحدؼةمعلؿقؼاتمتعقنيمبدونمادلـكػضماظقجقدمحقادثمععمؾاظؿعاعمسيمادلرنماظـفجمسؾكماألعـؾةمأحدم

مادلعـقةمؿػؿقشاظمدائرة)موطاالتمثالثمتؿعاونمادلؿقدة،ماظقالؼاتمصػلم.ظصددامػذامسيماألعرؼؽقةمادلؿقدةماظقالؼاتممتاردف

مظؿـظقؿمادلـلؼماإلرارمخاللمعـم(اظؾقؽةمرياؼةمووطاظةم،واظعؼاضريماألشذؼةموإدارةم،قةواظـؾاتمقةاحلققاغمصقةاظمبشمون

مادلشؿؼةماألسالف/واألشذؼةموراثقاماحملقرةماحملاصقؾمسؾكمتـظقؿقةمدؾطةماردةمممأجؾمعـم،اظؾققظقجقةماظؿؽـقظقجقا

مطؾقعةظمرػـام،ػضادلـكماظقجقدمحلقادثماالدؿفابةمسيماألعرؼؽقةمادلؿقدةماظقالؼاتمتـؿفففاماظيتماظطرقمؽقنتموضدم.عـفا

مملم.اظـاصذةمواظؿـظقؿاتمؼقاغنيؾظوم،عـكػضةممبلؿقؼاتموجقدػامؿشػؼؽمواظيتمإظقفامادلشارمراثقاوماحملقرةماحملاصقؾ

ماظقجقدمحلقادثمتادؿفابمضدماألعرؼؽقةماظؿـظقؿقةمتاظقطاالمأنمشريمادلـكػضمظؾقجقدمحادثًةمادلؿقدةماظقالؼاتمؿربدب

محاظةمطؾمأداسمسؾكمأيم،غػلفامباظطرؼؼةمادلـكػضمظقجقدامقادثحمتعاجلمضدمػلوم،احملؾلمادللؿقيمسؾكماظعرضل

مأنموميؽـم.اظصؾةمذاتماظؼاغقغقةماظشروطمتطؾقؼموسربماظصؾةمذاتماظلالعةمتؼققؿمععؾقعاتمسؾكموباالسؿؿادمحدةمسؾك
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مأومبفامادللؿقحمشريمظغذائقةامادلضاصاتمعـمػلماظغذاءمإديمادلضاصةمادلادةمطاغتمإذامعامسيماظـظرماظؼاغقغقةماظشروطمتؾؽمتشؿؾ

مدارةإمغشرتموضدم(.ظمصاتمادلؾقدةمادلقادمعـؾ)ماظـؾؿةمإديمأدخؾتمضاغقغقةمشريمقةعحامعادةمسؾكمحيؿقيماظغذاءمطانمإذامعا

مؼفدفم(2006مواظعؼاضري،مشذؼةاألمإدارة)معؾؽرةمعراحؾمسيماألشذؼةمدالعةمظؿؼققؿمرغاعجبمبشلنمتقجقفامواظعؼاضريماألشذؼة

م.ـكػضادلمظؾقجقدمعؿعؿدةمشريمحقادثمأيموضقعمضؾؾمواألسالفمباألشذؼةمادلؿعؾؼةمشقاشؾاظمحؾمسؾكمدللاسدةامإدي

م

ذاؾدقاداتذاؾؼائؿة

م

م:صؽاتمثالثمإديمحاظقامادلؿاحةماظلقاداتمتؼلقؿمميؽـم
م

 موغؿقفةم.ادللؿقردةماظؾؾدانمعـماظعدؼدمسيمحاظقاماظلائدماظؿـظقؿلماظقضعمإغفم:اؾتدافلذعدمذدقادة

مديمؼمأنمػرتضؼماحملظقرةموراثقامحملقرةاماظؽائـاتمعـمضؽقؾةمطؿقاتمطشػمصننماظؿلاػؾمسدممظلقادة

مسؾقفمرتّتبتمضدماظذيماألعرماإلدارؼةمواإلجراءاتماظؿقؾقالتمـعمادلزؼدمذظؽمؼؾلموأنمادلػؿشنيمتدخؾمديإ

موراثقامربقرةمععقـةمطائـاتمدوجقمتلطقدماظصعبمعـمؼؽقنمضدم،اظعؿؾلماظصعقدمسؾكموظؽـم.عرتػعةمطؾػة

متقاجفموضدم.باظؽاعؾمروفععمشريمتئـااظؽامظؿؾؽماظقراثقةماظرتطقؾةمتلؾلؾمؼؽقنمحنيمجدامضؾقؾةمبؽؿقات

ماظؽائـاتمـسمعـكػضةمبؽؿقاتمادلقجقدةموراثقاماحملقرةماظؽائـاتممتققزمسيمصعقباتماحلاظقةماظطرق

ماظدغامظؿلؾلؾمالحؼاظمؿقؾقؾاظمأداءمصقؿعذرمجدامعـكػضةماإلذارةمتؽقنمضدمطؿاماخلؾػقة،مسيمرىخاأل

مصقفامادؿعؿؾتماظيتماحلاالتمسيمخاصةوم.وراثقاماحملقرةماحملظقرةماظؽائـاتمتؾؽمػقؼةمعـمظؾؿلطد

مسربمظؾؿدضقؼماخلاضعمادلـؿجمسيمأؼضامػلمتظفرمضدموراثقاماحملقرةمظؾؽائـاتماظقراثقةماظرتطقؾةمسيمسـاصر

مادؿـؿاجاتمإديماظؿقصؾمإعؽاغقةمارتػاعمبلؾبمطؾريمبؿلنماظؿقاظقؾمبـؿقفةماألخذمجيبمأخرى،مدؾؾ

 م.خارؽة
م

 ماحملقرةمؾؿقادظمادلـكػضمظقجقدامؼمديماظلقادةمػذهممبقجبم:خػ ادلـذؾؾوجودذاؾعتبةذحتدقدذدقادة

مصعقباتمتـشلمودقفم.اظؿػؿقشمدؾطاتمتدخؾمإديم،ظؾعؿؾةماحملددةمؽقؼةادلمـلؾةاظمسـمعؾقتماظيتموراثقا

مطؿقاتفاموحتدؼدم،عـكػضةمبؽؿقاتمادلقجقدةموراثقاماحملقرةماظؽائـاتمأصـافموجقدمإثؾاتمحقثمعـ

متؾؽمصـػظماحملددماظؿلؾلؾمؼؽقنمحنيمصعقبةماظقضعموؼزدادم.جدامادلؿدغقةمؿؾةاظعمتؾؽمعـمدغقتمحني

ماظؽائـاتمأصـافمأنمومبام.حتدؼدامأضؾمادلعؿؿدةماظقدقؾةمتؽقنماحلاظةمػذهمصػلمععروف،مشريماظؽائـات

متؿضؿـماظؾذورمعـمدصعاتماخؿالطمسـمغاذيةمتؽقنمعامشاظؾامعـكػضةمبؽؿقاتمةادلؿقاجدموراثقاماحملقرة

مادلـكػضماظقجقدمحقادثمسددمأنمادلؿؽـمعـماظـؾاتات،متربقةمبراعجمخاللموراثقامربقرةمةػزبؿؾمـاتطائ

مسيماظـظرمسـدماالسؿؾارمسيماجلقاغبمػذهمتمخذمأنمؼـؾغلوم.ادللؿؼؾؾمسيماظرباعجمتؾؽمتؼدممععمدقزداد

 .واألسالفماألشذؼةمضطاسلمسيمادلـكػضمظؾقجقدمسؿؾةمحتدؼدمدقادة
م

 مادلعؾقعاتمجبؿقعماالدؿعاغةمميؽـذ:حدةذعؾىذادلـخػ ذاؾوجودذحاالتذؿنذحاؾةذؽلذتتـاولذدقادة

مظؿدخؾامعاػقةمحتدؼدمسـدم،عـكػضةمبؽؿقاتمادلقجقدةموراثقاماحملقرةماظؽائـاتمصـػمبشلنمادلؿاحة
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مةاظقراثقماظعـاصرمحقلمتػاصقؾمادلعؾقعاتمتقصرمؼدصم.ادلـكػضمؾقجقدظمحاظةمسـمشػاظؽمظدىمادلطؾقب

مسيمسؾقفاماحلصقلمميؽـمأومعؾاذرةمعؿاحةمتؽقنماظؿلؾلؾمسـمععؾقعاتمسـمصضالمسـفا،مظؽشػاممتماظيت

ماحملؿؿؾماظلؾيبماألثرمبشلنمأولمتؼققؿمإجراءمميؽـمادلؼدعة،مغاتاظؾقامإديمادؿـاداوم.اظالحؼةمالخؿؾاراتا

ماألخرىمغاتاحلققامأو/وماظؾشرمصقةمسؾكم،عـكػضةمبؽؿقاتمادلقجقدةموراثقاماحملقرةماظؽائـاتمظصـػ

مسـفاماظؽشػممتماظيتماتادللؿقؼمإديماألخرىمواحلققاغاتماظؾشرمتعرضمأنمعـماظؿلطدممتماوإذم.اظؾقؽةمأو/و

مذظؽمعـمداظؿلطمؼؿؿمملمذاإمإعام.إضاصقةمإجراءاتمأيماظقضعمؼلؿدسلمصؾـمخطر،مأيمؾكسمؼـطقيمال

ماظغذاءمتقرؼدمدالدؾمسيماظصـػمذظؽماغؿشارمدونمظؾقمولمادلكاررمدارةإمإجراءاتمتطؾقؼمصلقـؾغل

مظؿؾادلمدوظقةمآظقةمععمباظؿـلقؼمؼـفحمضدومسؾؿلمأداسمسؾكماظـفجمػذامؼؼقموم.ادلعينماظؾؾدمسيمواظعؾػ

مأو/ومحتدؼدػاممتماظيتمعـكػضةمبؽؿقاتمادلقجقدةموراثقاماحملقرةماظؽائـاتمأصـافمسـمادلؿاحةماظؾقاغات

 .طؿقاتفامحتدؼد

م

مباظؿػصقؾموؼشرحفامأسالهمادلذطقرةمادلكؿؾػةماظلقاداتمخبقاراتمادلؿعؾؼةماراتاالسؿؾمعـمبعضام1ماجلدولمؼؼارنم

م

ذاؾدقاداتذادلتعؾؼةذحبوادثذاؾوجودذادلـخػ ذخقارات:ذ2اجلدولذ

فلذتدتوجبذإجراءذذاخلقار

ذؾؾؿخاررذ تؼققم

ذ ذؾؼراراتؽأداس

ذ حولذاؾدقادات

ذاحملورةذ احملاصقل

 ؟وراثقا

ذ ذتدتوجب ذعؾىذفل االرالع

ذ ذاؾدالؿةذؿعؾوؿات تؼققم

ذادلصدرذا ذاؾبؾد ذأجراه ؾذي

 ؾؽشػ؟أوذررقذا/و

ذاؾؽشػذ ذتدتوجب فل

ذاؾؽؿقاتذ واؾؼدراتذوحتدقد

ذ ذحدادقةذاؾتحؾقؾقة ذات

 ؟وادلوثوؼةعاؾقةذ

اؾـديبذذاؾتواتر

ذادلصادرةذ ؾعؿؾقات

ذاحلد ودذعـد

ذواؾدحبذ واؾرػ 

ذ ذاألدواق جراءذؿن

ذاإلجيابيذ اؾؽشػ

ذحوادثذ عؾى

 اؾوجودذادلـخػ 

اؾعبءذ

ريذاإلدا

ذؾوضعذ ادلتوؼع

اؾدقاداتذ

 وتـػقذفا

مسدمم دقادة

 اظؿلاػؾ

تلؿقجبمععؾقعاتمسـم ؿ،غع ال

 ودائؾماظؽشػ

 عـكػض عرتػع غعؿ

ماظيتم اظلقادة

مسؿؾةم تعؿؿد

ألصـافممعؿدغقة

اظؽائـاتماحملقرةم

مادلقجقدةم وراثقا

 بؽؿقاتمعـكػضة

مسؾكم مبـاء موال، غعؿ

مادلعؿؿدةم ادلربرات

ماحملددةم ظؾعؿؾة

مإ) ديمباالدؿـاد

مأوم ماظػين اظؿقؾقؾ

  (ادلكارر

مععؾقعاتم متلؿقجب غعؿ،

معـم ماظؽشػ مودائؾ بشلن

أجؾماإلغػاذمصضالمسـمتؼققؿم

م حبالمطاغتمضائؿةم)ظؾلالعة

 (.سؾكمادلكارر

ماحللادقةمغعؿ مأن معع ،

معؿؿاذقةمععجيبمأنمتؽقنم

مظعؿؾةا

 

عرتػعم-عؿقدط

ماظعؿؾاتم) حبلب

 (احملددة

-عـكػض

 عؿقدط

مععاجلةم دقادة

مس محاظة ؾكمطؾ

 حدة

ماظلالعةم غعؿ مبشلن ععؾقعات

 واظؽشػ

ماظـؿائجم محبلب موال، غعؿ

مػقم) ماظؽشػ معـ مغقع أي

 (عطؾقبمعـمأجؾماإلغػاذ

عرتػعم-عـكػض

 (اظـؿائجمحلب)

 عرتػع-عؿقدط

مالمدقادات

 اظؽؾمعلؿقحم-

 عـكػض عـكػض ال ال المؼـطؾؼ
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امؼشؿؾمتؼققؿماظلالعة،مػلممبعؿؿدػا،ممتؿصرؼحماظيتأعامعللظةماظـؼةمسيمتـظقؿاتماظؾؾدانماألخرىموإجراءاتماظم

مأؼضا معللظةمحلادةموعفؿة اظؿعاونمبنيماظؾؾدانمسيمذبالمتؼققؿممػقم1اظيتمملمتردمسيماجلدولمماخلقاراتوعـمأغقاعم.

اظؿشرؼعمأومعلؿقىمتؼققؿمادلكاررموإدارةمادلكاررممأيمسؾكمعلؿقى)علؿقىممماردةماظؿعاونمؾـاءمسؾكمص.مدالعةماألشذؼة

محاظة م(سؾكمحدةمظؽؾ مأو معشؽؾًة موراثقا ماحملقرة مادلـكػضمظؾؿقاد ماظقجقد مؼعقد مظـ مععاجلؿف، مميؽـ مسؾكممضد بػعاظقة

م.ادللؿقىماظدوظل

م

ماظصعقدم مسؾكمػذا معـمغقسفا متؼدممصققتمغاممدقادةمصرؼدة صننمتشرؼعماظؾالدمؼؾقظمإجراءاتمعقاصؼةمدرؼعةم.

ؾقفامومتمتؼققؿفامبنجيابقةمبـاءمسؾكماخلطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرمسمةظؾؿقاصقؾماحملقرةموراثقاماظيتمدؾؼمأنممتتمادلقاصؼ

مسي مدبضعممزيلةماظغذائل مأن موراثقا ماحملقرة ماألخرى ماجلدؼدة ماحملاصقؾ مسؾك متػرض مأغفا مشري معؿؼدعة، بؾدان

م.(2011،مGruere)ظإلجراءاتماظؽاعؾةمظؾؿقاصؼةم

م

ذاحتقاجاتذاؾبؾدانذاؾـاؿقةذوذواغؾفا-ذ7

م

مم مسدم مإدي ممبقاغاتمتقصرغظرا مذاعؾة ماظقجقدممطاصقةوعػصؾة محقادث موضقع مععدل محتدؼد ماظصعب عـ

اظقجقدماظعرضلمسيماظؾؾدانماظـاعقة،موظؽـمالمذلءمحيدوغامإديماالصرتاضمبلنمععدلمحدوثفامسيماظؾؾدانماظـاعقةم/ادلـكػض

مادلؿؼدعة مؼؼؾمسـفمسيماظؾؾدان مؼؿعؾؼمبنغؿاجماظؽماالدؿعراضاتتشريم. مصقؿا مظؾؿـؿقة ماظدوظقة موراثقا اظدائرةم)ائـاتماحملقرة

ماظزراسقة ماظؾققظقجقة مالطؿلابمتطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقا ماظدوظقة م2013، ماظيتمتـؿجمرباصقؾم( ماظـاعقة ماظدول إديمأنمسدد

صننمادلمظػاتماظعؾؿقةمتدلمسؾكمأنمسددامعؿزاؼدامعـماظؾؾدانمؼشاركمسيمم،وباإلضاصةمإديمذظؽ.موراثقامتؿزاؼدمبلرسةمةربقر

وغؿقفةمظذظؽ،مصننماظؾؾدانماظـاعقةمضدمتقاجفمحقادثماظقجقدم.معمأصـافمجدؼدةمعـماظؽائـاتماحملقرةموراثقاتطقؼرمأغقا

م/ادلـكػض مأواظعرضلمسـمررؼؼماالدؿريادمعـماظؾؾدانماألخرىمادلـؿفة موراثقا ادلمدلاتماظقرـقةممعـمظؾؽائـاتماحملقرة

م.ادلـؿفةمظؾؿقاصقؾماحملقرةموراثقا

م

وأنمماظعرضل/اظقجقدمادلـكػضؿؾؽمتؿعؾؼمبمغظؿًامطاصقًةمأنمتضعمجدامسؾكماظؾؾدانماظـاعقةوضدمؼؽقنمعـماظصعبمم

اظػعاظةمظؾؽائـاتماحملقرةمةمادلؿاحةمضدمالمتؽقنمذبفزةمطػاؼةمظؿـػقذمبراعجمادلراضؾةمادلراصؼمادلكربّؼص.متـػذمتؾؽماظؿـظقؿات

صضالمادلـؿجمظؾؿعؾقعاتملؿقىماظعؾؿلماظؽاسيمدلؿاردةماظرصدمأؼضامإديمعقزػنيمؼؿؿؿعقنمبادلوراثقا،موضدمحتؿاجمتؾؽماظؾؾدانم

مبؾد مسي مظؾلالعة متؼققؿات مإجراء مفؿاغسـ متط. مؼؿقجبمجتاوزوضد مسؼؾاتمسؿؾقة مأؼضا مرأ مظدى مبنيماألغظؿةمػا اظؿؿققز

.مغػلفمؾؾدأوماحملاصقؾماحملقرةموراثقامضؿـماظ/اإلغؿاجقةماظيتمتـطقيمسؾكمأغقاعمزبؿؾػةمعـماظؽائـاتماحملقرةموراثقامو

ضدمؼصعبمسؾكماظلؾطاتماظقرـقةمأنمم،أومادلعقغاتماظغذائقة/وسيمحاالتمربددة،مطؿامسيمزروفماغعدامماألعـماظغذائلمو

صـعماظؼراراتمعفؿامبؾغتمنمتؾؽماحلاالتمتؿطؾبماظلرسةمسيم،مألتدؼرػااظعرضلموأنم/تراضبمحقادثماظقجقدمادلـكػض

ادلـادؾةمحقـؿاممػـاكمضدرةمسؾكمتـػقذمبراعجماظرضابةالت،مجيبمأنمتؽقنمسيمتؾؽماحلاو.ماظؿـظقؿاتماظؼائؿةمعـمصراعة

اظعرضلم/حقادثماظقجقدمادلـكػضمطشػمسيلقةمظؾؾؾدانماظـاعقةماظؿقدؼاتماظرئقم2وؼصػماجلدولم.متدسقماحلاجةمإظقفا

م.ظؾؿقادماحملقرةموراثقا
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ذواجلدذؿـفاأثرفاذذاؾعرضيذوختػقػ/حوادثذاؾوجودذادلـخػ ذؿـعذؾدقاداتذتحدقاتاؾ:ذ0اجلدولذ
م

ذعؾىذذادلؿؽـةذاخلقارات اؾتحدي ؾؾتغؾب

 اؾتحدي

ذعؾىذ ذادلرتتبة اؾؽؾػة

 اؾتـػقذ

ذتـػقذذ ذصعوبة ؿدى

 اخلقارات

مظلقادةسدمموجقدمخقاراتموتـظقؿاتمواضقةم

 اظقجقدمادلـكػض

م

 وضعمدقاداتموتـظقؿاتمذاتمصؾة

عرتػعةمم-عؿقدطة عؿقدطة

مدقادقام مصؽرا وتلؿقجب

 واضقا

األعرماظذيمؼشؿؾممدودةمسؾكماظؽشػاظؼدرةماحمل

 ادلراصؼمادلكربؼةموادلقزػنيمادلاػرؼـ

م ظؾؿكؿرباتمماألدادقةحتلنيماظؾـقة

ماظػـقنيم ماألخصائقني وتدرؼب

م(تـؿقةماظؼدرات)ادلاػرؼـم

  

م عرتػعة معع علاسداتمعؿقدطة

مادلـظؿاتم مجاغب عـ

مشريم موادلـظؿات اظدوظقة

 وشريػام،احلؽقعقة

مإ مسؾك ماحملدودة مظلالعةماظؼدرة متؼققؿ جراء

ماحملاصقؾماحملقرةموراثقامسؾكماظصعقدماحملؾل

 

ماألشذؼةم مسؾك ماظرضابة حتلنيمأغظؿة

م مسام ماظؼدراتم)بشؽؾ تـؿقة

 (األدادقة

 عرتػعة عرتػعة

مادلؿعؾؼةماظق مادلعؾقعات مإدي ماحملدود صقل

م ماظلالعةمماظدغابؿلؾلالت وتؼققؿات

 اظؽشػوبروتقطقالتم

ماظؾقاغ مضاسدات موتعزؼز اتمحتلني

م م)اظدوظقة مبرغاعج اخلاصمماظػاوعـؾ

 (باألشذؼةماحملقرةموراثقا

مإديم مباظـلؾة عـكػضة

موعرتػعةم ماظـاعقة اظؾؾدان

مإديم باظـلؾة

مضاسدةم/عدراء أصقاب

 اظؾقاغات

 عرتػعة

ماظـظؿم مبني ماظؿؿققز مسؾك ماحملدودة اظؼدرة

ماظقاسيماظؼدرةماحملدودةمسؾكماظؿـظقػ)اإلغؿاجقةم

ما مادلؿاردات متـػقذ مواظؿؽاظقػموسؾك جلقدة،

  (وشريمذظؽم،اظؾاػظةمادلرتتؾة

ماظـظؿم متطقؼر مأو موحتلني اظؿقسقة

 ادلـطقؼةمسؾكمادلؿارداتماجلقدة

 عرتػعة-عؿقدطة عرتػعة-عؿقدطة

م

ذحتؾقلذاالجتافاتذادلدتؼبؾقة-ذ8

م

مادلـكػضم مسؾكموضقعمحقادثماظقجقد متمثر مضد متطقراتمجارؼة رةماظعرضلمعلؿؼؾالمسيمذبالماظؿفا/ػـاكمسدة

م(م3اجلدولم)اظدوظقةم

م

ذاؾعرضيذؿدتؼبال/وؼوعذحوادثذاؾوجودذادلـخػ ذعؾىذأنذتؤثراؾعواؿلذاؾيتذحيتؿلذ:ذ3اجلدولذ
م

ذاؾوجودذ اؾعاؿل ذحوادث ذيف ذاحملتؿل اؾتأثري

 اؾعرضيذؿدتؼبال/ادلـخػ 

 ادلؿؽـةذاإلدارةخقاراتذ

ماحملقرةم ماحملاصقؾ مإغؿاج محفؿ زؼادة

 وراثقا

 جلقدةمواظؿدابريمواإلجراءاتتطؾقؼمادلؿارداتما عرتػع

ماحملقرةم ماحملاصقؾ مإغؿاج محفؿ زؼادة

 (اظؿـؼؾ)موراثقا

 

متطؾقؼمادلؿارداتماجلقدةمواظؿدابريمواإلجراءاتم عرتػع

ماظؿعاونماظدوظل

 اظػصؾممسؿؾّقاتمادلؿارداتماحمللـةموادلـؾكمبشلن
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ما متـقع مادلزؼادة مؿلظلؿات سيمكدعة

 حملاصقؾماجلدؼدةماحملقرةموراثقاا

م(ؾقاغاتاظضاسدةم)ادلعؾقعاتممتؼادؿ عرتػع-قدطعؿ

 دوظلاظؿعاونماظ

 اظػصؾمسؿؾّقاتادلؿارداتماحمللـةموادلـؾكمبشلنم

ممخؿالطاال مادلشري م)عرضلاظ)ؼصقد سيم(

م مواظؿكزؼـمعراحؾ مواظؿففقز اإلغؿاج

 (واظـؼؾموشريمذظؽ

متطؾقؼمادلؿارداتماجلقدةمواظؿدابريمواإلجراءاتم عرتػع-عؿقدط

 اظػصؾمسؿؾّقاتلـةموادلـؾكمبشلنمادلؿارداتماحمل

مادلقاصؼة مإلجراءات مادلؿػاوت ماظؿقضقت

 (سدممتزاعـمإجراءاتمادلقاصؼة)

م عرتػع-عؿقدط

 (المدقؿامحلاالتماظقجقدمادلـكػض)

ماظؿعاونماظدوظل

ماظؿعاونمخاللمتؼققؿماظلالعةمعـمأجؾمادلقاصؼة

 (ضاسدةماظؾقاغات)ادلعؾقعاتممتؼادؿ

م ماحلاالت متطؾب مال ادلقاصؼةممصقفااظيت

م مادلـؿج ماظؾؾد م)خارج ادلقاصؼةمإجراءات

 (شريمادلؿـادؼة

م عرتػع-عؿقدط

 (المدقؿامحلاالتماظقجقدمادلـكػض)

 اظؿعاونماظدوظل

 (ضاسدةماظؾقاغات)ادلعؾقعاتممتؼادؿ

ماظقجقدم محلاالت مادلكؿؾػة اظلقادات

 ادلـكػض

 اظؿعاونماظدوظل عرتػع-عؿقدط

م(اظلقادات)ادلعؾقعاتممتؼادؿ

 

مدلا ملؿقؼات مظادلكؿؾػة إغػاذموؿـػقذ

 ظؿـظقؿاتمذاتماظصؾةا

 اظؿعاونماظدوظل عرتػع-عؿقدط

متطؾقؼمادلؿارداتماجلقدةمواظؿدابريمواإلجراءاتم

 

 اظؿعاونماظدوظل عـكػض اظشروطمادلكؿؾػةمظؾؿقدقؿ

 (اظؿقدقؿ)ادلعؾقعاتممتؼادؿ

ماظؾققظقجقةم ماظؿؼـقات مادؿكدام زؼادة

 اجلزؼؽقةمادلؿؼدعة

 (تضاسدةماظؾقاغا)ادلعؾقعاتممتؼادؿ عرتػع-عؿقدط

 اظؿعاونماظدوظل

 (ضاسدةماظؾقاغات)ادلعؾقعاتممتؼادؿ عرتػع-عؿقدط اظؽشػمزؼادةمحلادقةمررق

 اظؿعاونماظدوظل

م ماظؽشػ مسؾك ماظؼدرة مسيم)حتلني عـال

 (اظؾؾدانماظـاعقة

 بـاءماظؼدرات عؿقدط-عـكػض

 (ضاسدةماظؾقاغات)ادلعؾقعاتممتؼادؿ عرتػع-عؿقدط اظؿؼدممسيمبراعجمتربقةماظـؾاتات

 اظؿعاونماظدوظل

متػاسالتم متؽـقظقجقات مسي اظؿؼدم

(معـؾمتلؾلؾماجلقؾمادلؼؾؾ)م"اجلقـقم"

 مظغاؼاتماظؽشػ

 ادلعؾقعاتمتؼادؿ عؿقدط-عـكػض

 بـاءماظؼدرات

م

مم غظؿةمادلقاصؼةماوتمسيمتزاعـمأاظؿػمتشؿؾماظعقاعؾمادلفؿةاظعرضل،م/حقادثماظقجقدمادلـكػضؼؿعؾؼمبقضقعمصقؿا

وإحفاممادلـؿفنيمسـمتؼدؼؿمرؾؾاتمظؾؿقاصؼةمسؾكمدخقلماظلققمظصـػمععنيمعـماحملاصقؾماحملقرةموراثقامسيماظؾؾدانم

أعامزؼادةمحفؿماظلؾعةمادلعقـةماحملقرةموراثقاموأغقاسفامصلقؽقنمػقمأؼضامعـماظعقاعؾمادللاػؿةماظؽؾريةمسيموضقعمتؾؽم.مطؾفا

عؾؼمبقضقعمحقادثماظقجقدماظعرضل،مترتؾطمتؾؽمعؾاذرةمسيمأحقانمطـريةمبطؾقعةمبراعجمتربقةموصقؿامؼؿ.ماحلقادثمعلؿؼؾال

ؿؾقةمدبضعمظعصفلمدماظؽـريمعـماألحداثمادلشابفةمظؾؽائـاتماحملقرةموراثقاموباظؿاظلماظـؾاتاتماحملقرةموراثقاماظيتمتقّظ

ماظ مظدىمتطقؼر مصارعة، ماظذػماظـفائلمـصاخؿقار موراثقا ماظلققميمدؿصيطؾبظؾؿقصقلماحملقر مإدي مسؾكمدخقظف .مادلقاصؼة
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احملقرةموراثقاماظيتمدقؾتمعـمبراعجمتربقةماظـؾاتموظؽـفامظلؾبمعامموترتؾطمحقادثمطـريةمظؾقجقدماظعرضلمباظؽائـات

م.بؽؿقاتمعـكػضةمسيماظدصعاتماظـفائقةمظؾؾذورماظيتممتمتلقؼؼفامسادتمظؿظفر

م

ادؿكدامماظؿؼـقاتماظؾققظقجقةماجلزؼؽقةمادلؿؼدعةمسيمسدةممسيمزؼادةحدمأػؿماظؿطقراتمسيمػذاماظصددمصقؿؿـؾمأعامأم

بؾماألدقاقماظعادلقةمأصـافماحملاصقؾماحملقرةموراثقامتدخؾممادلزؼدمعـموغؿقفةمظذظؽ،مصؾـمغرىمصؼط.ملمحقلماظعاملدو

مةمسيماظدصعاتمظدىبؽؿقاتمصغريمذؾؽاتمدالدؾماظؼقؿةماظدوظقة،مسيمترحقؾمادلكزوغاتجراءممضدمؼـؿفلمبفاماألعرمأؼضا،

م.سؾكمادلقاصؼة(مبعد)اظدولماظيتمملمحتصؾمصقفام

م

ترطقؾةموراثقةمتؿضؿـمصغاظؾامعامؼلؿكدممعربقماظـؾاتمم:دمؼرتتبمسـمإغشاءمبراعجمتربقةماظـؾاتوػـاكمأثرمآخرمضم

مظـؼ موعػقدة مظلؿاتمجدؼدة ماظقراثقة ماظـكؾاظعـاصر ماحملاصقؾ مأغقاع مإدي مغؾؾفا مظؿغقريمخؾقة مظقسمصؼط مسيمة، مواحدة اتقة

مسيماظقضتمغػلفم،ادلراحؾماألوديمعـمبرغاعجمتربقةماظـؾات ماظـؾاتقةم.مبؾمسدةمخالؼا ماظؽـريمعـماخلالؼا ودقفمتلؿكدم

مععمغلخمسـم موراثقا مغؾاتاتمربقرة مظؾـؾؿةماظدغااظدخقؾمادلدرجمسيمماظدغااظػردؼةمعـمأجؾمتقظقدمخالؼا وسيماخلطقاتم.

ماظذيمأدعجمبفاموطذظؽمسؾكماألداءمادلؿقضعماظدغامووزقػقةمحملقرةموراثقامسؾكمأداسمدالعةاظؿاظقة،مدقؿؿماخؿؾارماخلالؼاما

ودقفمدبضعماظـؾاتاتماحملقرةموراثقامإديمدؾلؾةمعـم.موعـمثؿمدؿـؿقماخلالؼامادلكؿارةمظؿصؾحمغؾاتاتمطاعؾةماظـؿق.معـف

ـمدؾلؾةماحملددةمضؿماظـؾاتاتسددمعـمماخؿؾارـفاؼة،مسيمععظؿماحلاالتمدقفمؼؿؿموسيماظ.ماخلطقاتمالغؿؼاءمأصضؾفامأداء

تصاسديمضؾؾمادباذماظؼراراتماظـفائقةمبشلنماظصـػماحملددماظذيمحيؿقيمسؾكمطائـمعـماالخؿؾاراتماحلؼؾقةمسؾكمغطاقم

م.ادلقاصؼةمعـمأجؾمتلقؼؼفورؾبممبضعةمطائـاتأوممواحدمربقرموراثقا

م

مأصـافمام معـ مبؽـري مأطرب مسدد مإغؿاج ماحملودقؿؿ مؼؿؿحملاصقؾ ماظيتمظـ موراثقا مأصـاصاممقرة مظؿصؾح اخؿقارػا

ـؿقفةمظؿدصؼماجلقـاتمسيمطذورمادلكصصةمظإلغؿاجماظؿفاري،معـالمؾدصعاتماظمفامضدمتصؾمسـمشريمضصدمإديجتارؼةموظؽـ

مادلكزون موسؿؾقاتمترحقؾ ماظؾذوراظيتمحتماحلؼؾ، ماظـؾاتاتمأو مغؼؾ ماخؿؾاراتم/ومصؾمخالل ماظؾشريمخالل ماخلطل أو

صـافماألصـافماحملقرةموراثقامذؾقفةمباألماظقجقدماظعرضل،معـمادلرجحمأنمتؽقنسيمػذهماحلاالتمعـم.مادلعؼدةاظرتبقةم

م محقثمدالعؿفا معـ ماحملددة ماظؿفاريموظؽـمخصائصفا متـؿؼكمظإلغؿاج مضدمقؾقؽواظمّقةاظعؾػ/ئقةظغذاااظيتمضد متؽقن مظـ ة

م.راءاتمادلقاصؼةماظؿـظقؿقةإجمخضعتمظؾؿؼققؿممبقجب

م

ادلـؿفةمظؾؿقاصقؾماحملقرةموراثقا،معـؾماظصنيمماظرئقلقةمسـمذظؽ،مميؽـماإلذارةمإديمأنمبعضامعـماظؾؾدانصضالمم

مداخؾ مقواذهـد،ممتؾؽمأدقاضا ماظـظاعقةممحبقثمأنمربػزاتماظلعلمإديمغقؾمطؾريةة أخرىمظؾؿقاصقؾمسيمبؾدانمادلقاصؼة

احملاصقؾماحملقرةموراثقاماظيتمخضعتمظؾؿؼققؿمسيمتؾؽموغؿقفةمظذظؽ،مصننم.مضدمتؽقنمربدودةم،احملقرةموراثقاماحملددة

موعـالمبلؾبمترحقؾمادلكزوغاتمضدمؼؼعمأعاطـمأخرىمعـماظعاملمإديذؾؽاتماظؿقرؼدماظدوظقةممجتدمررؼؼفامسياظدولمصؼطمضدم

م.(ادلقاصؼةمشريمادلؿـادؼةمعـؾمإجراءات)عـمتؾؽماظؾؾدانمحتدؼدامادلزؼدمعـمحقادثماظقجقدمادلـكػضمسيماظدصعاتم

م
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اظعرضل،مغشقءموجفاتمغظرمعؿؾاسدةمحقلمعام/وعـماظـؼاطمادلفؿةمأؼضامظؾـؼاشمبشلنمحقادثماظقجقدمادلـكػضم

،مادلعادمترطقؾفماظدغاعامبنيماظرتبقةماظؿؼؾقدؼةموتؼـقاتمماظيتمترتاوحم2ددةمظرتبقةماظـؾاتاحملدؼدةماجلمظؿؼـقاتإذامطاغتما

وغؿقفةم(.م2012،مادلـظؿةماألوروبقةمظؾؾققظقجقاماجلزؼؽقة)مةموراثقاقرجيبمأنمتـظؿمبـػسمررؼؼةمتـظقؿماظؽائـاتماحمل

سيمادللؿؼؾؾ،مدقعؿربموجقدمرباصقؾمحدؼـةمغاجتةمسـمتؾؽماظؿؼـقاتمسيمدصعاتماحملاصقؾمم،مالمؼؿضحمعامإذامطانظذظؽ

قػمتؼـقاتماظرتبقةموضدمغشرمسددمعـماظؿؼارؼرماظيتمترعلمإديمادللاسدةمسؾكمتصـ.مسرضل/اظؿؼؾقدؼةمطقادثةموجقدمعـكػض

ؼطمعـماظؾؾدانمبصقاشةم،موظؽـمضاممسددمضؾقؾمصشريمربقرةغؾؿاتمذاتمطائـاتمربقرةموراثقامأوممإلغؿاجمإعامػذهاجلدؼدةم

ؼدمصم،اظعرضل/اجلدؼدةمطقادثمظؾقجقدمادلـكػضوحؿكمسيمحالماسؿؾارموجقدمتؾؽماحملاصقؾم.مبفذاماظشلنمحواضمتقجقف

ادلقجقدمأصالمسيماظـؾؿةمماظدغااظذيمضدمؼؿشابفمطـريامععمماظدغاجقدػامبـاءمسؾكمطشػماظؿقؼؼمعـمومادلؿؽـمشريمعـؼؾؼكم

م.جقـقمماظـؾؿةؼـمريضمغقويمسيمعقضعمربددمعلؾؼامسيماظعائؾموظؽـمععمح

م

.مقرةموراثقا،مآخذمسيماظؿزاؼدباإلضاصةمإديمذظؽمصننمتـقعماظلؿاتماظيتمتلؿكدممحاظقامظؾؿقاصقؾماجلدؼدةماحملوم

سؾكممأوتمععظؿماحملاصقؾماحملقرةموراثقا،محؿكمتارخيف،متـطقيمإعامسؾكممسةمعؼاوعةمعؾقداتماألسشابمحنيمطاغصػلم

موعؼاوعةم ماظػريودات مطؿؼاوعة ماألخرى، ماظلؿات مذات موراثقا ماحملقرة ماحملاصقؾ مسدد مصنن ماحلشرات، معؼاوعة مسة

ذاموضدمؼمديمػ(.م2013،مRuane)بؾطءم،موطذظؽماخلصائصماظؿغذوؼةمأوماحللقةماحمللـة،مؼؿصاسدماظؾققظقجلاإلجفادم

طشػموحتدؼدمطؾماحملاصقؾماحملقرةمعـمأجؾممبشؽؾمعلؿؿرموحتدؼـفامعـادؾةمررقمؿطقؼراظؿـقعمادلؿزاؼدمإديماحلاجةمظ

اظعـاصرممؾطةمبنعؽاغقةمإدراجاحملاصقؾماجلدؼدةماحملقرةموراثقامصؿرتطشػممتأعاماحؿؿاال.موراثقاماظيتممتمتطقؼرػامحدؼـا

م.اظعاملمسيمزبؿؾػةمزبؿرباتسيممقالتماظػقصبروتقطم،مضؿـاثقامسيمترطقؾاتفاماظقراثقةاحملقرةمور

م

ةمألصـافماحملاصقؾماحملظقرةماحملقرةمؽشػمأطـرمحلادقدؾؾمظؾتفدفمعؾادراتمدوظقةمزبؿؾػةمإديمتطقؼرموم

تلؾلؾماجلقؾمادلؼؾؾ،معـم،موالدقؿام"تػاسؾماجلقـقم"ػقمادؿكداممتؽـقظقجقاتممسيمػذاماظصدد،موأحدمتؾؽماظـفج.موراثقا

سؾكمذبؿقسةمعـماظؿؼققؿاتماذهادصةممذظؽمؼـطقيو.موراثقاماحملظقرةموحتدؼدػامأجؾماظؽشػمسؾكماحملاصقؾماحملقرة

وتقضقحمادلـارؼماجلقـقعقةمم،ظقجقدمخؾقطمعـماظعـاصرماجملفقظةمأومشريمادللؿقحمبفاموادلرتؾطةمباظؽائـاتماحملقرةموراثقا

وػذهماظـفجم.معبؿقؾقؾمبقاغاتمتلؾلؾماجلقؾمادلؼؾؾمادلقّدمقـقمماظؽاعؾماألطـرمسؿؼامادلرتؾطاجلمفجمتلؾلؾاحملاذؼةمأومغصي

وؼقاصؼمععظؿماخلرباءمسؾكمأنمضدراتفامم.طقرمسيمادللؿؼؾؾماظؼرؼبؿعرحؾةمعؾؽرةمعـمصقاشؿفاموظؽـمتطؾقؼاتفامدؿسيمالمتزالم

مطـرية ماظـفجمحتدؼدا. مػذا مؼزداد مبلموضد محنيمؼرتؾط مبعد ماظؾوضدرة مظؾؾقثمسـ ماظـصقصماظيتمدواتمعؿؼدعة قاغاتمأو

إديمطائـاتمربقرةموراثقامضدمرقرتمحدؼـامواظيتممظؾقاغاتمذاتماظصؾةمحبـامسـمإذاراتعلحماإلغرتغتموضاسداتماميؽـفام

م.اظعؾػمأوماظؾقؽة/بلالعةماظغذاءمذاتمصؾةمضدمتؽقن

 م

                                                 
مادلـطؼةماظرعادؼة"اظؿؼـقاتماظيتمتؼعمسيممتشؿؾمم2 مcisgenesis/intragenesis،موأداظقبمdifferent zinc finger nucleaseتؽـقظقجقاتمتطؾقؼم"

م.oligo-directed mutagenesisو
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ذاالدتـتاجاتذ-ذ9

م

ماظعادلقم مواإلغؿاج ماظؿطقؼر ماظلـقظؾؽائـامنيأدى مسي موراثقا متؿعؾؼمتماحملقرة محقادثمسدة موضقع مإدي اتماألخرية

زؼادةمتصـقعمماظقضع،ملقةمادللاػؿةمسيمذظؽقوطاغتماظعقاعؾماظرئ.مسيمسددمعـماظؾؾدانمادلكؿؾػةماظعرضل/ػامادلـكػضقجقدب

م.اعقةموادلؿؼدعةمسؾكمحدمدقاءوزؼادةمتـقعمتؾؽماظؽائـاتماظيتمؼـؿففامسددمعؿزاؼدمعـماظؾؾدانماظـاظؽائـاتماحملقرةموراثقام

م

مؽشػمسؾكماظؽائـاتماحملقرةموراثقاأصؾقتمػـاكمتؽـقظقجقاتمعؿؼدعةمعؿاحةمعـمأجؾماظم،وسيماظقضتمغػلفم

مادلؿـقسة مأو موتؼققؿمادلؼؾقظة موحتدؼدػا مدقاء، محد مطؿقاتفامسؾك م. متطؾقؼ مؼؿطؾبمجتفقزاتممػذهوظؽـ اظؿؽـقظقجقات

مظؾؿكؿربات موعقزػنيمعاػرؼـ مظذظؽو.مزبصصة مضدراتمأطربمظؽشػمأصؾقتمظؾعم،غؿقفة حقادثماظقجقدمضماظؾؾدان

م.اظعرضلمعؼارغةمباظؾؾدانماألخرى/ادلـكػض

م

ماظؾؾدانم مععظؿ مخبصقصمتؾؽماحلقادثم،وسي متـظقؿاتمغاصذة متشرؼعاتمأو مدقاداتمأو مساعة متقجد مال وضدم.

جقدماظعرضلممبامؼشؿؾمدقادةمسدممدؿكدعتمخقاراتمزبؿؾػةمظدىموضعمدقاداتمحلقادثماظقجقدمادلـكػضمأوماظقُا

محدةماظؿلاػؾ مسؾك محاظة مطؾ مععاجلة مودقادة مادلؿدغقة ماظعؿؾة مودقادة متؾادلم. مدقؽقن ماألخري ماظلقـارؼق وسي

عـماظشروطمم،اظؽائـاتماحملقرةموراثقامادلعـقة،مصضالمسـمدؾؾمطشػفاادلعؾقعاتمبصقرةمأطربمخبصقصمدالعةم/اتاظؾقاغ

م.اظعاملمسيمادللؿؼؾؾمسؾكمعلؿقىاألدادقةمظؾؿقاءعةم

م

مإديمذظؽم ماظمتعؿربمعقاصؾةم،وباإلضاصة ماظـظؿ مأجؾمتعزؼز ماظؼدراتمعـ مسـصرابـاء مسؾكماألشذؼة مظؾرضابة مقرـقة

وميؽـمألغشطةمبـاءماظؼدراتم.ماظعرضل/اظؼضاؼامادلؿعؾؼةمحبقادثماظقجقدمادلـكػضمإدارةظؿؿؽنيماظدولماظـاعقةمعـمماأدادق

مادلؿار متـػقذ متؿضؿـ مأن متؾؽ ماإلغؿاج مأغظؿة مسي مادلكؿرباتمسؾكمداتماجلقدة موحتلنيمضدرة طشػماظؽائـاتماظزراسل،

إجراءمتؼققؿاتمظلالعةماألشذؼةمبـاءمسؾكماخلطقطماظؿقجقفقةمظؾددؿقرم،مواظؼدرةماظعؾؿقةمسؾكمراثقاموحتدؼدػااحملقرةمو

م ماظؿلثرياظغذائلموطذظؽمتؼققؿ مسؾكماظؾقؽةمزبارر مصعـمذلنمذظؽمو. مأطـر ماظػرصمظأنمؼدسؿ متؽاصم إلعداداتماآلعـةملطـر

م.ؾؾؾدانمطؾفاوادلضؾقرةمظألشذؼةمواألسالفمظ

م
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ذادتؼصاءذؿـظؿةذاألغذقةذواؾزراعةذؿاذأوردهؿوادذاحملورةذوراثقاذحدبذاؾعرضيذؾؾ/حوادثذاؾوجودذادلـخػ ذذ-2ادلؾحؼذ
م

باألرـانمإالم)اظؽؿقةمماظلؾعةماألدادقةماظلـةمذادلبؾغذاؾبؾد

سيمحالمذطـرموحـدةممم

م(اظقزنمادلعـقة

ماطؿشافممعلؿقردةمعـ طقػقة

ماحلاظة

مطقػقةمععاجلةماحلاظة

ذــــؽقىمعـــــم طـدا 100 اظؽاغقال 2008 األرجـتني

 ادلزارع

 حققيحتقؼؾفامإديموضقدمممت

ــػفامسيم طـدا شريمربدد خققطماظؽؿان 2009 اؾربازقل متمطشــ

 ادلرصل

 رصضماظشقـة

اظقالؼـــــــــاتم شريمربدد اظذرة 2012 

 ادلؿقدة

ــػفامسيم متمطشــ

 ادلرصل

 رصضماظشقـة

ــقؼامم 2007 بؾغارقا ــروتنيماظصــ بــ

احملـــــقرموراثقـــــام

 احملظقرمسيماظؾؾد

ــانماألولم ــزندصعؿ مت

رــــامواظـاغقـــةمم2.7

 أرـانم6.2متزن

ــؿفام اظربازؼؾ رصضــــــــ

ــؾطاتم اظلــــــ

 اظؾؾغارؼة

ــالغمممم ــعماإلبـ ــامعرجـ ــدرتمبؾغارؼـ أصـ

2007.CBBعـــمخــاللمآظقــةماإلغــذارمم

 اظلرؼعةمبشلنماألشذؼةمواألسالف

اظـــذرةمعــــمغـــقعممم 2005 طـدا
(Bt10) 

ــكم ــامسؾـــ وجقدػـــ

 صداغام86علاحةم

اظقالؼـــــــــاتم

  ادلؿقدة

ــرتاحم ــدمماالض عؼ

 بؾغماحلؽقعةأ

 احملصقلمعؼدمماالضرتاحمأتؾػ

ماألرز 2006 
(LLRice601) 

شــــريمعقجــــقدةمسيم

مطـدا،

اظقالؼــاتم آثــارمسيم

 األعرؼؽقة ادلؿقدة

 

اظقالؼـــــــــاتم

  ادلؿقدة

ــرتاحم ــدمماالض عؼ

 أبؾغماحلؽقعة

ضاممعؼدمماالضـرتاحمبلـقبماحملصـقلمممم

 عـمإغؿاجماظؾذورماظؿفارؼة

ــةم    عغذؼاتمتؽؿقؾقة   ؽرواتقاذ ــةماظرضاب سؿؾق

اظرمسقــــــــــةم

ذماظؿػؿقشموأخ)

 (اظعقـات

 حفزماظشقـةمإلخضاسفامظؾػققصات

ــةم    اظصقؼا    ــةماظرضاب سؿؾق

اظرمسقــــــــــةم

اظؿػؿقشموأخذم)

 (اظعقـات

ــز ــؿؽؿؾممحفـ ــامادـ ــقـةمرؼـؿـ تماظشـ

االدؿعالممبشـلغفاموعــمثـؿممتماإلصـراجممممم

 (سيمادلائةم0.9حتتماظـ.م)سـفا

ــةم    عؾػاظ    ــةماظرضاب سؿؾق

اظرمسقــــــــــةم

اظؿػؿقشموأخذم)

 (اظعقـات

تماظؽائـاتماحملقرةموراثقامسيمحالمطاغ

ربظقرةمصقفـبمتؾػفـامأومإسادتفـامإديمممم

 بؾدمادلـشل

اظقالؼـــــــــاتم  األرز 2002 ؽوبا

 ادلؿقدة

  عراجعة

ــنيمســـربمم 100 بروتنيماألرز 2007 ؼربص اظصـ

 ػقظـدا

ــةمم ــةمعراضؾ سؿؾق

 األدقاق

 أسقدتمإديمعردؾفا

ــاتم 2007  ــاممظؾقققاغـ رعـ

 األظقػة

اظقالؼـــــــــاتم 19.5

  ادلؿقدة

ــةمع ــةمسؿؾق راضؾ

 األدقاق

 أسقدتمإديمعردؾفا



27 AGD803/2014/2 

ــاتم 2007  ــاممظؾقققاغـ رعـ

 األظقػة

اظقالؼـــــــــاتم 2.16

 اظققغان/ادلؿقدة

ــةمم ــةمعراضؾ سؿؾق

 األدقاق

 أسقدتمإديمعردؾفا

ــاتم 2009  ــاممظؾقققاغـ رعـ

 األظقػة

اظقالؼـــــــــاتم 19.7

  ادلؿقدة

 وإتالصفاممتتمعصادرتفام أخذماظعقـات

ــاتم 2009  ــاممظؾقققاغـ رعـ

 األظقػة

ؼـــــــــاتماظقال 19.6

  ادلؿقدة

 وإتالصفامتتمعصادرتفام أخذماظعقـات

بعـــدمصقصـــفام  إؼطاظقا 0.74 اظذرة 2010 

 سيمادلكؿرب

 أسقدتماظشقـةمإديمبؾدمادلـشل

بــــــذورماظؽؿــــــانم 2009 اؾدامنرك

ادللــــــــؿكدعةمسيم)

 (األسالف

عـماألرجـحمأنمم 1.5

عـشلػامسيمطـدام

مأحضـرتمم) وضد

ســـــربمأحـــــدم

ــقردؼـمسيم ادلــــ

 (أدلاغقا

ورمسقـةمعــمبـذمم

ــيتم ــانماظـ اظؽؿـ

ــام ــرممصقفـ ؼظفـ

علــــــــــؿقىم

 عـكػضمعــمم
CDC Triffidم

(FP967)م
ــاصم اخلــــــــ

ــذيم ــانماظ باظؽؿ

ــدىمم ــػمظ اطؿش

ــةم ــةماظرضاب سؿؾق

ــكمم ــةمسؾ اظرمسق

 اظعؾػ

 اظدصعاتمادلصابةمإتالفمتم

بــــــذورماظؽؿــــــانم 2009 

ادللــــــــؿكدعةمسيم)

 (األشذؼة

طـدامسربمبؾدانم دصعاتمزبؿؾػة

أسضــاءمأخــرىم

سيماالحتـــــــادم

 األوروبل

غظامممعـمخالل

اإلغذارماظلـرؼعمم

ظالحتــــــــــادم

 األوروبل

 دقؾتماظدصعاتمادلصابةمعـماظلقق

اظـــذرةمعــــمغـــقعممم 2004 ػرـدا
GA21 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ــذارمم ــةماإلغـ آظقـ

مبشـلنمم اظلرؼعة

ــةم األشذؼــــــــ

مظدىم واألسالف

 اظعضق

 اظلقبمعـماظلقق

اظقالؼـــــــــاتم  Bt10اظذرةمعـمغقعم 2005 

 ادلؿقدة

ـــمم ــاتمع ععؾقع

ــؾطاتم اظلــــــ

 األعرؼؽقة

 تدابريماظطقارئمظدىماالحتادماألوروبل

ــقعم 2006  ـــمغـــ األرزمعـــ
LL601 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ـــمم ــاتمع ععؾقع

ــؾطاتم اظلــــــ

 األعرؼؽقة

 تدابريماظطقارئمظدىماالحتادماألوروبل

ــقعم 2006  ـــمغـــ األرزمعـــ
LL62 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

 اظلقبمعـماظلقق اظرضابةماظرمسقة

 تدابريماظطقارئمظدىماالحتادماألوروبل ؾقسشرؼـ اظصني  مBt63األرزمعـمغقعم 2006 
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ــقعم 2009  ـــمغـ ــانمعـ اظؽؿـ
FP967 

ــذارمم طـدا  ــةماإلغـ آظقـ

مبشـلنمم اظلرؼعة

ــةم األشذؼــــــــ

مظدىم واألسالف

 اظعضق

 اظلقبمعـماظلقق

ماظـــذرةمعــــمغـــقعمم 2009 
MON88017 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ــذارمم ــةماإلغـ آظقـ

مبشـلنمم اظلرؼعة

ــةم األشذؼــــــــ

مظدىم واألسالف

 اظعضق

ــامباغؿ ــةماالحتــادمممتمتقضقػف ــارمعقاصؼ ظ

 األوروبل

ماظـــذرةمعــــمغـــقعمم 2009 
MIR604 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ــذارمم ــةماإلغـ آظقـ

مبشـلنمم اظلرؼعة

ــةم األشذؼــــــــ

مظدىم واألسالف

 اظعضق

ــةماالحتــادممم ــارمعقاصؼ ــامباغؿظ متمتقضقػف

 األوروبل

ــقع 2012  ـــمغـــ ماألرزمعـــ

Kefeng6ومkmdم

اظلقبمعــماظلـققموادـرتجاسفامعــممممم اظرضابةماظرمسقة اظصني 

 لؿفؾؽنيادل

ــقعم 2012  ـــمغـــ األرزمعـــ
OGM 

ماظذاتقـةمم اذهـد/باطلؿان  اظرضابة

 ظؾؿشغؾ

اظلقبمعــماظلـققموادـرتجاسفامعــممممم

 ادللؿفؾؽني

اظلقبمعــماظلـققموادـرتجاسفامعــممممم اظرضابةماظرمسقة تاؼؾـد  اظؾؾاؼا 2012 

 ادللؿفؾؽني

 أدلاـقا

ؼــردمســددم)

ــقادثم احلـ

بـــــــــنيمم

 (ضقدني

م2003

حؿــــكمم
2013 

ئـمسفا،م(24)األرزم

،مبـــــــذرم(30)مأرز

،ماظذرةم(45)اظؽؿانم

،م(2)ورقنيماظـذرةمم

،مرعـاممم(16)اظؾؾاؼام

ــةم ــاتماألظقػ احلققاغ

(4) 

ــنيم  ،م(41)اظص

اظقالؼـــــــــاتم

م ،م(24)ادلؿقدة

ــام ،م(2)طقظقعؾق

،م(36)طــــــدام

،م(3)تاؼؾــــــدم

،م(2)باطلــؿانم

ــدم ،م(1)اذهــــ

،م(1)اظػؾـــؾنيم

ــام ،م(7)أدلاغقـــ

،م(3)إؼطاظقــــام

 (3)بؾفقؽام

 تؾػادرتجاع،مدقب،م 

 صرضمشراعة     0.12 بذرةماظذرة 2007 فـغارقا

ـــمم األرجـؿني 21 بذرةماظذرة 2010  ــؼمعـ اظؿقؼـ

 اظعقـات

 صرضمشراعة
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ــذرة 2011  ــقلممماظ ــذرةمص وب

ماظصقؼا

اظقالؼاتممطـدا، 376

م،ادلؿقـــــــــدة

ــا، مروعاغقـــــــ

طرواتقـــــــــا،م

 ذقؾلمصرغلا،

ـــمم ــؼمعـ اظؿقؼـ

 اظعقـات

 تؾػ

 
 

أومعـاممم134أطـرمعـم بذرةماظذرة 2012

 ادظفؼع

اظقالؼـــــــــاتم

 ادلؿقــــدة،

ــا،م روعاغقـــــــ

 ذقؾل،مصرغلا،

ــقبم جــــــــــ

ــا،م أصرؼؼقـــــــ

 صربقا،مػقظـدا

ـــمم ــؼمعـ اظؿقؼـ

 اظعقـات

 تؾػ

م2005 إقران

محؿك
2012 

ــؿنيم عالؼنيماألرـان واظصقؼا اظذرة األرجــــــ

 واظربازؼؾ

حبــثمضــاممبــفم

ــالبمسيم رــــــ

اظدرادـــــــاتم

اظعؾقـــــــــــــام

ــاتم وصققصــــ

ــقائقةم سشـــــــ

مععاػـدمم أجرتفا

ــقثمسيم اظؾقــــ

 اظؼطاعماظعام

 عاجلملمت

 2007 إقرؾـدا
 

اظـــذرةمعــــمغـــقعممم
(Herculex-RW)م

 ظؾعؾػم-

اظقالؼـــــــــاتم  12م000

 ادلؿقدة

صققصـــــــاتم

 زبربؼة

متمدبزؼـمادلــؿجمإديمأنمواصـؼماالحتـادمممم

مHerculexـماألوروبلمسؾـكماظلـؿاحمبـممم

ومثةمتعطقؾمتعـاغلمم.موعـمثؿمأصرجمسـف

عـفماظؿفارةمحاظقامبلـؾبمسـدممتـزاعـمممم

األوروبـلممدلقاصؼـةمبـنيماالحتـادممممأغظؿةما

"ماظؼؾـقلم"أعـامعلـؿقىممم.مأخـرىموبؾدانم

سيمادلائـةممبقجـبمممم0.1اظذيمؼؼؾمســمم

صغـــريمعـادـــبمم619/2011اظالئقـــةم

ــدانممم ــنيمبؾ ــارةمب ــريماظؿف ــرىمظؿقل أخ

ــل ــعمأنم.مواالحتــادماألوروب وعـــمادلؿقض

تزؼدمعشاطؾماظؿفـارةمسيمادللـؿؼؾؾمعـعمممم

ورودمادلزؼدمعـمادلقادماحملقرةموراثقامعام

سددماحلقادثمجراءمدقمديمإديمارتػاعم

ســـدممتـــزاعـمغظـــؿمادلقاصؼـــةمورصـــضم

م.ماظشقـات

رعــامم سي اظــذرة 2007 إقطاؾقا

 احلققاغاتماألظقػة

اظقالؼـــــــــاتم –

  ادلؿقدة

ادلراضؾةماظرمسقةم

 سـدماالدؿرياد

 إسادةماظشقـةمإديمعردؾفا
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ــذرة 2009  ــامم سي اظ اظطع

اجملػػمظؾقققاغاتم

 األظقػة

اظقالؼـــــــــاتم –

 ادلؿقدة

قةمادلراضؾةماظرمس

 سـدماالدؿرياد

 رصضماظشقـة

اظــــذرةمادلكصصــــةم 2010 

 ظصـعماظؾقذار

ادلراضؾةماظرمسقةم األرجـؿني 25

 سـدماالدؿرياد

 إسادةماظشقـةمإديمعردؾفا

ظصـعم)حؾقبماظذرةم 2013 

 (اظؾقذار

اظرضابـــةمسؾـــكم األرجـؿني 2.5

 اظلقق

 دقؾتمعـماظلقق

اظقالؼـــــــــاتم 42م000 (Bt10) اظذرةم 2005 اؾقابان

 ؿقدةادل

اطؿشــــػتمسيم)

م(اظقابان

ــدمم  ــامماظؾؾــ ضــ

مباإلبالغم ادلصدر

 سـفا

مبعــدمسؿؾقــةماإلبــالغمطاغــتماظشــقـات

إديماظقابـانموضـدممممادـؿريادػامممتمضدماظيت

ــرى ــابةممممج ــامعص ــؾنيمأغف ــفاموت صقص

ــةم.مصلسقــدتمإديمعصــدرػا وبعــدمادلرحؾ

ادلــذطقرةمأســالهمصؼــدمأصــؾحماالدــؿريادم

عؼؾــقالمصؼــطمحــنيمدبضــعماظشــقـاتم

ــانمظؾػقــصموتصــدرممادلصــدرةمإ ديماظقاب

ـــمم ــامع ــامسيم.مBt10ذــفادةمخبؾقػ أع

ــعمممم ــفادة،مصؿكضـ ــؽماظشـ ــابمتؾـ شقـ

اظشقـاتمإديماظػقـصمداخـؾماظقابـانمممم

صقفـامؼـؿؿممممBt10 وحبـالماطؿشـافممم

م.رصضمتؾؽماظشقـات

 األرز 2006 

 (سفائـعلققق،م)

اظػقــصمســـدمم اظصني 138

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

 األرز 2007 

 (سفائـعلققق،م)

اظػقــصمســـدمم نياظص 362

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

 األرز 2008 

 (سفائـعلققق،م)

اظػقــصمســـدمم اظصني 69

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة
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ماظـــــــــــــــــــذرة 2008 
(DAS59132) 

اظقالؼـــــــــاتم شريمععؾقم

 ادلؿقدة

ــدمم ــامماظؾؾــ ضقــ

 ادلصدرمباإلبالغ

مبعــدمسؿؾقــةماإلبــالغمطاغــتماظشــقـات

إديماظقابـانموضـدممممادـؿريادػامممتمضدماظيت

اموتؾنيمأغفامشـريمعصـابةمممصقصفمجرى

مادلذطقرةم.مDAS59132بـ مادلرحؾة وبعد

أسالهمصؼدمأصؾحماالدؿريادمعؼؾـقالمصؼـطممم

حــنيمدبضــعماظشــقـاتمادلصــدرةمإديمم

اظقابانمظؾػقصموتصدرمذفادةمخبؾقػـامم

أعامسيمشقابمتؾـؽمم.مDAS59132عـمم

ــقـاتمإديممم ــعماظشـ ــفادة،مصؿكضـ اظشـ

اظػقصمداخؾماظقابانموحبالماطؿشافم

قفامؼـؿؿمرصـضمتؾـؽممممصمDAS59132م 

 .اظشقـات

ــقعم 2009  ـــمغـ ــانمعـ اظؽؿـ

(FP967)م

ضــــامماظؼطــــاعم طـدا شريمععؾقم

 ادلعينمباإلبالغ

بعدمسؿؾقةماإلبالغمطاغتماظشقـاتمضـدمم

ادؿقردتمإديماظقابـانموضـدممتمصقصـفامممم

وتؾنيمأغفامشريمعصابةمأومصقفامأضؾمعـم

ــالم.مFP967سيمادلائـــةمعــــمم1 وسيمحـ

ائـةممسيمادلم1بلضؾمعــمممFP967اطؿشػم

ــػممم ــؿكدمماظشــقـةمطعؾ ــقؿؽـمأنمتل ص

سؾـكمموظؽـمصؼـطمذـرطمجتفقزػـامبــاءممممم

ـــممم ــدابريمربــددةمعـــمأجــؾماحلــدمع ت

م.اظؾقؽةبماتصاذها

ــذطقرةمأســالهمأصــؾحمم ــةمادل وبعــدمادلرحؾ

ــقنممم ــدعامتؽ ــطمسـ ــقاًلمصؼ ــؿريادمعؼؾ االد

اظشقـاتمادلقجفةمإديماظقابانمضدمجرىم

اخؿؾارػــاموإصــدارمذــفادةمألغفــامدونمم

بـدونمػـذهماظشـفادةممممو.معلؿقىماظعؿؾـةم

ؼؿؿماخؿؾارماظشقـاتمسيماظقابانموإذاممتم

سيمم1مبلؿقىمأضؾمعــمممFP967مطشػ

صؼـطممادلائةمميؽـمادؿريادماظشقـةموظؽـم

ظؾؿففقزموصؼامظؿدابريمعالئؿةمظؾقدمعــمم

االتصالمباظؾقؽة،مأعاممبلؿقىمأطـرمعـم

 .سيمادلائةمصرتصضماظشقـةم1

 األرز 2009 

 (سفائـعلققق،م)

قصــفامســـدممص اظصني 26

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

رـازجمم) بذرماظؽؿانم 2009 

 (أومربؿص

صقصــفامســـدمم طـدا 31

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة
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ــانمم 2010  ــذرماظؽؿــــ بــــ

 (ربؿص)

صقصــفامســـدمم طـدا 5.6

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

مصققصـاتمم تاؼقان شريمععؾقم اظؾؾاؼا 2011  سرب

ــتم أجرؼــــــــ

ــؿفابةم ادـــــــ

متؼـدممم دلعؾقعات

بفـــــامأحـــــدم

 اظؾاحـني

ـــممم ــةمع ــريمادلزروس ــذورمش ــرتجاعماظؾ اد

م.عقزسقفا

تؾػمطؾماظـؾاتاتماظيتممنتمعـماظؾذورم

 ادلعـقة

       

م بــــذرماظؽؿــــان 2011 

 (شراغقال)

صقصــفامســـدمم طـدا 0.04

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

 األرز 2011 

 (سفائـعلققق،م)

صقصــفامســـدمم اظصني 1.1

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

صقصــفامســـدمم غاممصققت 14 األرزمسفائـ 2011 

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

صقصــفامســـدمم صققتمغام 3.6 األرزمسفائـ 2012 

 االدؿرياد

 رصضماظشقـة

صادضتمذـرطةمم األرجـؿني 5451.5 دضقؼمصقلماظصقؼا 2011 التػقا

ــكم اظؿصـــقعمسؾ

ــفادةم ذـــــــــ

اظؽائـــــــــاتم

موراثقـام ماحملقرة

 Monsantoمظـ

Roundupم
م40-3-2

ؼةمأصرجمسـماظشقـةمومسحمبؿـؼؾفامحبر

مداخؾمدولماالحتادماألوروبل
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دضقــؼمصــقلماظصــقؼام 2012 

ــقلم اذهقـــــربوموصـــ

اظصــــقؼامادلضــــغقطم

 (عقادمظؾعؾػ)

اظقالؼـــــــــاتم 5700

 ادلؿقدة

صادضتمذـرطةمم

ــكم اظؿصـــقعمسؾ

ــفادةم ذـــــــــ

اظؽائـــــــــاتم

موراثقـامم احملقرة

ــم  Monsantoظ

Roundupم
متم)م40-3-2

اخؿقــارمذــقـةم

واحدةمعـمبـنيمم

ــعم ذيقــــــــــ

اظشـــقـاتمومتم

صقصمغقسقؿفام

ــ ةموطؿقــــــــــ
Monsanto 

م(40-3-2

أصرجمسـماظشقـةمومسحمبؿـؼؾفامحبرؼةم

 داخؾمدولماالحتادماألوروبل

صادضتمذـرطةمم األرجـؿني 7615.23 دضقؼمصقلماظصقؼا 2012 

ــكم اظؿصـــقعمسؾ

ــفادةم ذـــــــــ

اظؽائـــــــــاتم

موراثقـامم احملقرة

ــم  Monsantoظ

Roundupم
40-3-2 

أصرجمسـماظشقـةمومسحمبؿـؼؾفامحبرؼةم

 بلداخؾمدولماالحتادماألورو

ــذارمم طـدا /أدلاغقا 55 بذورماظؽؿان 2009 ؾؽدؿربغ ــةماإلغـ آظقـ

مبشـلنمم اظلرؼعة

ــةم األشذؼــــــــ

واألســــــــالفم

ظالحتــــــــــادم

 األوروبل

بعدماظؿـؾتمعـمحاظةماظقجقدماظعرضـلمم

بقادطةماظػققصات،ممتمدـقبمبـذورممم

 اظؽؿانمعـماظلقق

ــكمم صرغلا   اظذرة 2007ذؿدغشؼر ــةمسؾـ درادـ

 األثرماظؾقؽل

 تؾػ

أردــؾماحتــادمم جـقبمأصرؼؼقا شريمععروف ةاظذر 2013 ـاؿقبقا

ــرطاتم اظشــــــ

سقــــاتمعــــمم

مظػقصـفامم اظذرة

سيمجـــــــــقبم

ــام أصرؼؼقـــــــــ

صاطؿشـــــػمأنم

تؾــؽمادلـؿفــاتم

ــقيمذرةم حتؿـــ

 ربقرةموراثقا

أصدرماجملؾسماظزراسلماظـاعقيبمتلغقؾام

ظؾؿلموظنيمسـمإغؿاجموتلقؼؼمعـؿفـاتمم

اظـذرةمبعــدمأنمزسؿــتمذبؿقســةمضــغطمم

قرةمحلؿاؼةمادللؿفؾؽماحؿقاءػامذرةمربـم

 وراثقا
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ــقعمم 2005 فوؾـدا ـــمغ ــذرةمع  اظ

Bt10سيماظعؾػم 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ضقـــامماظشـــرطةم

ــاإلسالنمســـمم ب

 األعر

ــرجمم متمحفــزماظشــقـاتمظػقصــفاموأص

سـفامالحؼامغظرامظؾـؿقفةماظلؾؾقة؛موضدم

ــؾمممم ـــمضؾ ــقارئمع ــدبريمظؾط ــاءمت متمإغش

غقلــانم/أبرؼــؾم19)االحتــادماألوروبــلم

2005) 

ـماألرزماظصـــقينمعـــ 2006 

سيمم(Bt63)غــــــقعم

 األشذؼة

ــرؼؾـقس اظصني  م/شـــــ
Friends of 

the Earth 

م19)تدبريمظؾطقارئمظالحتادماألوروبـلمم

 (2008غقلانم/أبرؼؾ

 2006 LLRICE601سيمم

 األشذؼة

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

ضقـــامماظشـــرطةم

ــاإلسالنمســـمم ب

 األعر

حفزمذقـاتماألرزماألعريطقةمعـمضؾؾم

اظشــرطاتماذهقظـدؼــةمإديمأنمصــدرتممم

ــاتموإديمأنممماظـ ــؾؾقةمظؾػققص ــائجماظل ؿ

أجريمتؼققؿمادلكـاررمعــمضؾـؾماذهقؽـةممممم

ادلؽؿـــبم)اذهقظـدؼــةمظلــالعةماظغــذاءمممم

م(NVWA م-األعاعلم

م19)تدبريمظؾطقارئمظالحتادماألوروبـلمم

 (2006مآب/أشلطس

ــقتنيمم 2007  ــذرةمسيمشؾـ اظـ

ــقبمم ــذرة،محؾــ اظــ

ــؿكؿريم  اظــــ
Herculex RW 

59122 

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

عماظشقـاتموحفزػامإلخضاسفاممتمتؿؾ شرؼـؾقس

ظؾػققصاتمعـمضؾؾماذهقؽـةماذهقظـدؼـةممم

ظلالعةماظغذاءموحـنيمصـدرتماظـؿـائجمممم

دؾؾقةمملمتؽــمػــاكمحاجـةمإديمعزؼـدممممم

صقضعتماظشرطةماألعرؼؽقةم.معـماظؿدابري

خطةمسؿؾمظؾػقصماظطقسلمظؾشـقـاتمم

ادلصدرةمإديماالحتـادماألوروبـلموإصـدارمممم

م.اظشفاداتمذها

عـــممحؾـقبماظؽؿــانم 2009 

مFP967غقعم

(CDC Triffid)مم

 األشذؼةسيم

ـــمم طـدا  ــػمعـ اظؽشـ

مدــؾطاتمضؾــؾ

 أخرىبؾدانم

متمتؿؾــعماظشــقـاتموحفزػــامظقـــؿؿمممم

ــةمم ــةماذهقظـدؼ ــؾماذهقؽ ـــمضؾ صقصــفامع

ظلــالعةماظغــذاءمصؿؿــتمادــؿعادتفامعـــم

عـمضؾؾممظؾؿكارراألدقاقموأجريمتؼققؿم

ادلؽؿبماألعاعلمذهقؽةمدـالعةماألشذؼـةممم

ــؿفالطقم ــاتماالد ــة،موادلـؿف ةماذهقظـدؼ

ومتموضعمخطةمسؿؾمعـمضؾؾماحلؽقعـةمم

 اظؽـدؼة

اظقالؼـــــــــاتم  بذرةماظذرة 2001 ـقوزقؾـدا

 ادلؿقدة

مداخؾـلمم صقص

ظؾؿقاصـــــــقؾم

ـــم ــةمعـ ادلزروسـ

ضؾـــؾماظشـــرطةم

 غػلفا

ــؿؾؼاء"متم ــؿؿممم"ماد ــامؼ ــقؾمبقـؿ احملاص

 .االدؿعالممبشلغفاموعـمثؿمأصرجمسـفا
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اظقالؼـــــــــاتم بذرةم1400 بذرةماظذرة 2002 

  ادلؿقدة

مداخؾـلمم صقص

ظؾؿقاصـــــــقؾم

ــاػزة ـــمماجلـ عـ

ضؾـــؾماظشـــرطةم

 غػلفا

 صقصماظؾذور؛مإدارةماحلؼقل

اظقالؼـــــــــاتم  عـؿجمظؾذرةماحلؾقة 2003 

  ادلؿقدة

معــــؿجمصقـــص

اظــذرةماحلؾــقةممم

 سيماظقابان

 صقصماظؾذورمادلؿؾؼقة

اظقالؼـــــــــاتم  اظذرة 2004 

  ادلؿقدة

ــادةمصقــصمم إس

ــقـاتم ذـــــــ

احلؾـــقبمعــــم

 ادلقادؿماظلابؼة

ؾــقبمادلكزغــةمظألســالفمادــؿكدامماحل

 سيماألشذؼةأطـرمعـمادؿكداعفام

اظقالؼـــــــــاتم 1.8 بذرةماظذرةماحلؾقة 2006 

  ادلؿقدة

غظــامماجلــقدةمم

ــقزارةم ظــــــــــ

ـــاساتم اظصـــــ

 األوظقة

ضاممعقردماظؾذورمبادباذمترتقؾاتمإلسادةم

صؿؿمتؾػماظؾذورمشريمادلزروسـةمم.مصقصفا

 .مواظـؾؿاتماظقاغعة

ذــــــــــعرؼاتمأرزم 2008 اؾـروقج
JiangXi 

اظػقــــــــــصم اظصني 

اإلظزاعـــلمعــــم

ضؾــؾماظلــؾطاتم

بـــــاءمسؾــــكممم

ــرؼعاتم اظؿشــــ

 اظقرـقة

احلفزمسؾكماظشقـةمظػقصـفاموضـدممتممم

 رصضفامبعدماظػقص

اظقالؼـــــــــاتم  خؾقطماألرز 2010 

م ضدعتم)ادلؿقدة

أصـــــالمعــــــم

 (تاؼؾـد

متمصقصفامبـاءم

ــاعجم سؾـــكمبرغـ

 اظرضابةماظقرين

ملمؼلــؿحمبؾقــعمادلـــؿجمومتمإبــالغمػــذام

ــافمإدي ــامماالطؿشـ ــذارممغظـ ــةماإلغـ آظقـ

اظلــرؼعةمبشــلنماألشذؼــةمواألســالفمممم

 األوروبقة

ـــم 2012  ذــعرؼاتماألرزمع

مDongguanغقعم

متمصقصفامعــمم اظصني 7.9

ضؾــؾماظلــؾطاتم

بـــــاءمسؾــــكممم

اظؿشـــــــــرؼعم

 اظقرين

متمحفزهمإلخضاسفمظؾػقـصموعــمثـؿمممم

آظقةممغظامرصضمبعدماظػقصمومتمإبالغم

اإلغـــذارماظلـــرؼعةمبشـــلنماألشذؼـــةمممم

 وروبقةواألسالفماأل
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م

م

عــزؼجمرضــائؼماألرزمم 2012 

 اظشرضقة

اظػقــــــــــصم اظصني 6.2

اإلظزاعـــلمعــــم

ضؾــؾماظلــؾطاتم

بـــــاءمسؾــــكممم

ــرؼعاتم اظؿشــــ

 اظقرـقة

متمحفزهمإلخضاسفمظؾػقـصموعــمثـؿمممم

آظقةممغظامرصضمبعدماظػقصمومتمإبالغم

اإلغـــذارماظلـــرؼعةمبشـــلنماألشذؼـــةمممم

 واألسالفماألوروبقة

  Liberty Linkأرزم 2006 اؾػؾبني

LL601 

م(ؼلؿعؿؾمطغذاء)

أبؾغـــــــــــتم  

ـــم ــرؼـؾقسمس ش

مادلزسـقممم وجقده

 سيماألدقاق

ــةمم ــاتماألرزماظؿفارؼ ــؾمطؿق دــقؾتمط

 اظـيتمزسـؿماحؿقائفـامسؾـكمعــمضؾـؾمممممم

LL601اذهقؽـــةماظقرـقـــةمظألشذؼـــة؛مم

ــقـاتمممم ــكمذ ــاتمسؾ ــتماظػققص صرض

عــمم(مدـؾؾقةم)أخرىمعـمادلصـدرمغػلـفممم

م–وزارةماظزراسـةمم)ضؾؾمدؾطاتماظػؾؾنيم

 (عؽؿبمضطاعماظـؾات

 2008 TC 1508 م
 (ظالغؿشار)

مضؾـؾمم     معـ تؾؾقغ

أحــدمادلطــقرؼـم

 اظؿؽـقظقجقني

 متماحلفرمسؾكماظشقـةمطاعؾةموتؾػفا

ــةم 2011 بوؾـدا ــذورمادلكصصـ اظؾـ

 الدؿكراجماظزؼت

 دقؾتمعـماظلقق   

ــةمم 2009 إدباـقا ــذرة،مطعؽـــ اظـــ

 اظصقؼا

اظقالؼـــــــــاتم 

 ادلؿقدة

 رصضتمسـدماحلدود 


