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تسجيل األصناف النباتية املهندسة وراثيا 

 الزراعية لجنة تدجيل أصناف الحاصالت  - اللجنة القومية لألمان الحيوي:  الترخيصجهة 

  تعريف/ 1

: بروتوكول اإلجراءات الخاصة بتسجيل وتداول األصناف النباتية الميندسة وراثيًا  

يصف ىذا البروتوكول الخطوات واإلجراءات الالزم اتباعيا من قبل الشركات الخاصة أو 
العامة أو المؤسسات المعنية بإنتاج أصناف نباتية محورة وراثيا لتحصين خصائصيا سواء 

. كانت ىذه الشركات مصرية أو أجنبية 

 املستندات/ 2

ارة التصريح بتداول مادة ميندسة    ـستمإ)  PERMIT APPLICATIONـ استمارة 
. (وراثيا

 االجراءات /3

 عمى الشركة أو الجية الراغبة في التداول التجاري لصنف نباتي مينـدس وراثيا أواًل  
 PERMITأن تتقدم إلى المجنة القومية لألمان الحيوي لمحصول عمى استمارة 

APPLICATION  (ارة التصريح بتداول مادة ميندسة وراثياـستمإ)  وذلك من ،
سكرتارية المجنة القومية لألمـان الحيوي ومقرىا معيد بحوث اليندسة الوراثية 

الجيزة -  شارع جامعة القاىرة 9/ مركز البحوث الزراعية / الزراعية 
(12619 . )

استمارة  ) PERMIT APPLICATION تقوم الجية الطالبة باستكمال ثانيًا  
والتي تشتمل عمى معمومات عن المادة  ( التصريح بتداول مادة ميندسة وراثيا
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 ياليندسة وراثيا ، وىى في ىذه الحالة صنف نباتي ، مثل الوصف التفصيل
الطريقة المستخدمة في .. لمجينات أو المادة الوراثية التي تم إدخاليا إلى الصنف 

 وغيرىا من البيانات األساسية األخرى الموضحة تفصيميا يعممية التحرير الوراث
باالستمارة ىذا وتمتزم الجية الطالبة بتقديم جميع الدراسات التي تؤكد عمى 

ة األمان البيئى واألمان حيمستوى األمان الحيوي ليذا الصنف النباتي من نا
الغذائى وعدم وجود مخاطر من أي نوع سواء عمى اإلنسان أو الحيوان أو النبات 

أو البيئة بكل مشتمالتيا ، وكذلك ما يفيد استخدام ىذا الصنف النباتي في بمد 
 .المنشأ 

 بعد تمقى سكرتارية المجنة القومية لألمان الحيوي ليذه االستمارة ، تعرض عمى ثالثًا  
 إلى لتاريخ تسميم االستمارة يالمجنة القومية لألمان الحيوي في أول اجتماع تال

السكرتارية لمدراسة وإلبداء الرأي بشأن الموافقة عمى التصريح بتداول الصنف 
 اختبار –اختبار حقمى مفتوح  ): النباتي من عدمو ، وأيضا مستوى ىذا التداول 

 . ( اختبار داخل الصوب –حقمى محدود 

 في حالة موافقة المجنة القومية لألمان الحيوي عمى تداول الصنف النباتي رابعاً  
: ومستوى التداول تتخذ اإلجراءات التالية 

  إذا كان الصنف النباتي الميندس وراثيا قد أنتج داخل مصر فيسمح لمجية
الطالبة ببدء اختباراتيا لمصنف في حدود مستوى التداول الذي تمت الموافقة 
عميو فقط ، ولمجنة القومية لألمان الحيوي أن تقوم بالتفتيش عمى التجارب 
سواء بنفسيا أو عن طريق من تكمفو رسميا بيذا العمل مثل معيد بحوث 

 مركز البحوث الزراعية ، وذلك في أي وقت تراه –اليندسة الوراثية الزراعية 
لمتأكد من سالمة التطبيق وااللتزام باألسس والمعايير الفنية المطموبة ، 

ولمجنة كذلك الحق في أخذ عينات من المادة الوراثية بغرض التحميل عمى 
 لمتأكد من طبيعة الجينات التي تم إدخاليا إلى الصنف يالمستوى الجزيئ

النباتي وكذلك الكشف عن درجة تعبير ىذه الجينات عن نفسيا في ىذا 
 .الصنف 
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  إذا كان الصنف النباتي الميندس وراثيا قد أنتج خارج مصر ، وترغب الجية
في بدء اختباراتيا لمصنف في في مصر األجنبية المنتجة لو أو من يمثميا 

 فإن –حدود مستوى التداول الذي وافقت عميو المجنة القومية لألمان الحيوي 
األمر يستمزم حصول ىذه الجية عمى موافقة الستيراد كمية محدودة من 

 (التجارب الحقمية  )تمييدا إلجراء االختبارات  (بذور عادة  )الصنف النباتي 
 في حدود مستوى التداول المسموح بو وذلك باتباع 

  :الطرق اآلتية 

األجنبية أو من يمثميا في مصر بطمب موافقة عمى استيراد تتقدم الجية  -
المجنة العميا " كمية محدودة من بذور الصنف الميندس وراثيا إلى 

بوزارة الصحة وىى الجية المسئولة عن االستيراد ، وذلك " لسالمة الغذاء 
اعتماد ىذا الطمب من المجنة القومية لألمان الحيوي  ،  ويجـوز أن  بعـد

 Materialيكـون الطمـب في شكـل اتفاقيـة انتقـال مـادة وراثيـة 

Transfer Agreement   أو  (MTA )  أي شكل آخر بشرط الوضوح
 . والشفافية 

عمى االستيراد وقيام الجية " المجنة العميا لسالمة الغذاء " بعد موافقة  -
ببدء اختباراتيا لمصنف في حدود مستوى التداول الذي تمت الموافقة 

عميو فقط ، لمجنة القومية لألمان الحيوي أن تقوم بالتفتيش عمى 
التجارب سواء بنفسيا أو عن طريق من تكمفو رسميا بيذا العمل مثل 

 مركز البحوث الزراعية ، وذلك –معيد بحوث اليندسة الوراثية الزراعية 
د من سالمة التطبيق وااللتزام باألسس والمعايير ـفي أي وقت تراه لمتأك

الفنية المطموبة ، ولمجنة كذلك الحق في أخذ عينات من المادة الوراثية 
  لمتأكد من طبيعة الجينات التي تم يبغرض التحميل عمى المستوى الجزيئ

إدخاليا إلى الصنف النباتي ، وكذلك الكشف عن درجة تعبير ىذه 
. الجينات عن نفسيا في ىذا الصنف 

لمصنف  (المفتوحة / المحدودة  )بعد انتياء الجية الطالبة من االختبارات الحقمية   خامسًا  
 يالنباتي تحت الظروف المصرية والتأكد من جميع اعتبارات األمان الحيوي والبيئ
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وفي حالة رغبتيا في التداول التجاري ليذا الصنف يمكن لمجية أن تتقدم مباشرة 
بوزارة الزراعة واستصالح " لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية " إلى أمانة 

 بطمب تسجيل ىذا الصنف النباتي الميندس وراثيا بعد استيفاء ياألراض
لجنة " االستمارات الخاصة بذلك ، والتي يمكن الحصول عمييا من مقر أمانة 

 –باإلدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي " تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية 
  ( .12619 )الجيزة /  شارع جامعة القاىرة 9/ مركز البحوث الزراعيـة 

 (عمل بصمة وراثية  )شرط عام للتسجيل 

 اليجن ليذه األصناف عمل بصمة ءيشترط لتسجيل أصناف الحاصالت الزراعية وآبا 
وراثية ليا ، عمى أن تحفظ نسخة من ىذه البصمة لدى أمانة لجنة تسجيل أصناف 

الحاصالت الزراعية ونسخة لدى الجية اإلدارية المختصة باالعتماد ، وذلك لمرجوع الييا 
 .عند االقتضاء ولمتأكد من ىوية الصنف أثناء مراحل االعتماد 

  تتولى المجنة الفنية المختصة باختبار الصنف المقدم لمتسجيل عمل البصمة الوراثية
لمصنف باالستعانة بأحد الجيات التي تتوفر لدييا اإلمكانيات العممية والفنية الالزمة في 

 .ىذا المجال 

تتحمل الجية طالبة التسجيل تكاليف عمل البصمة الوراثية التي تحددىا لجنة تسجيل أصناف 
الحاصالت الزراعية وتؤدى إلى أمانة المجنة المذكورة ، وذلك لحساب الجية التي تقوم بعمل 

 .البصمة الوراثية 
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