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السالمة االحيائية
وصف للجهود التً تتخذ لضمان مستوى
مالئم من األمان لصحـة اإلنسان والحٌوان
والنبات والبٌئـة من خالل تعزٌز وتطوٌر
القدرات واالجراءات فً مجال نقل وتـداول
واستهالك الكائنات الحٌة المحورة وراثٌا ً
ومنتجاتهـا والتً قد ٌكون لها تأثٌرات سـلبٌة
على صحة اإلنسان وسالمته والحفظ
واالستخدام المستدام للتنوع البٌولوجً،
أن الكائنات الحٌة المحوّ رة وراثٌاً ،وحسب
تعرٌف بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحٌائٌة
فهً الكائنات التً تم نقل جٌنات إلٌها من
أنواع ال تمت بصلة لها أو من أنواع قرٌبة
أخرى بطرٌقة الهندسة الوراثٌة.
وال ٌدخل ضمن الكائنات الحٌة المحورة
وراثٌا ً ،الكائنات التً تم إحداث تغٌٌراً وراثٌا ً
فٌها بالطرق التقلٌدٌة من تهجٌن بٌن
األنواع القرٌبة.
ان الكائنات المع ّدلة وراثٌا ً تحتوي على نوع
من التالعب بالحمض النووي للكائن الحً
سواء كان حٌوانٌا ً أو نباتٌاً ،و بالتالً فإنّ
تطبٌقات هذه التقنٌة قد شمل الكائنات
الحٌوانٌة و النباتٌة و إن كانت مجاالت
االستفادة منها تعددت فً الجانب الزراعً و
الحٌوانً و االنتاج الغذائً و السٌما
المحاصٌل المع ّدلة وراثٌا ً و التً أصبحت
تشكل فٌما ٌُعرف بالثورة الجٌنٌة الخضراء.
ٌُعّرف بروتوكول قرطاجنة للسالمة
اإلحٌائٌة ،التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة

بأنها:تقنٌات داخل أنابٌب االختبار للحامض
النووي و الحقن المباشر للحامض النووي فً
الخالٌا أو العصبٌات ،كما ٌُعّرف البرتوكول
التكنولوجٌة الحٌوٌة بأنها عملٌات دمج الخالٌا
للحصول على كائنات ذات خصائص و
مٌزات جدٌدة خارج الفئة التصنٌفٌة التقلٌدٌة
لهذه الكائنات و ذلك من خالل عزل المورِّ ث
(الجٌن) من الكائن والتعرف علٌه و

تحدٌد وظٌفته و استنساخه و إعادة دمجه مع
جٌنات لكائنات أخرى .
وانطالقا من ذلك يطلق اصطالح الهندسة
الوراثية على التكنولوجيا الحيوية التقليدية
و الحديثة .
كما ُتعرّ ف الهندسة الوراثٌة بالعلم الذي ٌهتم
بدراسة كٌفٌه انتقال الصفات الوراثٌة من جٌل
إلى آخر و ٌُعنى بتفسٌر التشابه و التباٌن بٌن
أفراد النوع الواحد فً الكائنات الحٌة.

فبعد انضمام العراق الى اتفاقٌة التنوع
البٌولوجً عام  9002وإلجل تلبٌة التزامات
العراق تجاه هذه االتفاقٌة والبروتوكوالت
الملحقة بها سعت وزارتنا الى استحصال
مصادقة مجلس النواب على االنضمام
للبروتوكول واصدار قانون ”انضمام العراق
الى بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية
رقم ( )74لسنة  ”3102فم جريدة الوقائع

ومع التركٌز بصفة خاصة على النقل عبر
الحدود.
بالنظر لتوسع البحوث فً مجال الهندسة
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ٌعد بروتكول قرطاجنة للسالمة االحٌائٌة احد
اهم البروتوكوالت الملحقة باتفاقٌة التنوع
البٌولوجً  ،وٌدعى " بروتوكول قرطاجنة
بشأن السالمة االحٌائٌة لالتفاقٌة المتعلقة
بالتنوع البٌولوجً " وهو معاهدة مهمة تعمل
ضمن اطار تنظٌمً دولً للنقل اآلمن
ومعالجة واستعمال اي من الكائنات الحٌة
المحورة الناتجة من التقنٌة االحٌائٌة وٌوفر
للدول الفرص للحصول على معلومات قبل
إستٌراد الكائنات الجدٌدة المحورة وراثٌاً.

ٌتألف البروتوكول من اربعين مادة وثالثة
مالحق تعالج االجراءات التً ٌتوجب على
الدول الموقعة اتخاذها لتجنب االثار الضارة
المحتملة لالحٌاء المحورة وراثٌا ً وللتخفٌف
عنها ،وقد أقر حق كل دولة للتحكم فً
الكائنات الحٌة المحورة وراثٌا ً واصبح ذلك
حق دولٌا ً إجبارٌا ً على جمٌع الدول.
ٌهدف البروتوكول الى المساهمة فً ضمان
مستوى مالئم من الحماٌة فً مجال امان نقل،
ومناولة واستخدام الكائنات الحٌة المحورة
الناشئة عن التكنولوجٌا االحٌائٌة الحدٌثة التً
ٌمكن ان تترتب علٌها آثار ضارة على حفظ
واستدامة استخدام التنوع البٌولوجً مع
مراعاة المخاطر على صحة االنسان اٌضاً،

الوراثٌة وانتاج االحٌاء المحورة وراثٌا ً فً
العالم واستخدامها وتداولها ونقلها عبر الحدود
وبشكل موسع وعشوائً ولظهور بعض
االثار السلبٌة نتٌجة لذلك ،ظهرت الحاجة
لسن تشرٌع للسٌطرة على نقل وتداول
الكائنات الحٌة المحورة وراثٌا ً وعلى البحوث
الخاصة فً هذا المجال داخل العراق لضمان
مستوى مالئم من االمان لصحة االنسان
والحٌوان والنبات والبٌئة ،وعدم وجود تشرٌع
واضح وصرٌح معنً بالسالمة االحٌائٌة
للكائنات الحٌة المحورة وراثٌا ومنتجاتها ،
سعت وزارتنا على استحصال مصادقة
مجلس الوزراء على التشريع واصدار نظام
”السالمة االحيائية للكائنات الحية المحورة
وراثيا رقم ( )3لسنة  ” 3103فم جريدة
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تضمن النظام ( )99مادة تناولت مضمون
النص القانونً لبروتوكول قرطاجنة للسالمة
االحٌائٌة من حٌث النقل والمداولة واستخدام
الكائن الحً المحور ،وتم تحدٌد اهداف هذا
النظام ووسائل تنفٌذه اضافة الى عدد من
الضوابط التً ستنظم آلٌة العمل فً هذا
المجال.

