
مؤتمر الطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
العامل كاجتماع للطراف في بروتوكول

قرطاجنة للسلمة الحيائية
رابعالجتماع ال

2008أيار /مايو 16-12بون، 

المؤقت من جدول العمال 10البند 

تجميع للراء: المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية

والمعلومات بشأن الحاجة إلى وضع طرائق لعداد 

 18من المادة  3المعايير في سياق الفقرة 

مذكرة من المين التنفيذي

مقدمة-      أول

لمــادة  .     1 لـخاضعة لتحرك مقصود عبر18تشير ا حية المحورة ا قل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات ال إلى مناولة ون
من المادة إلى مؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في بروتوكول السلمة الحيائية أن ينظر 3وتطلب الفقرة . الحدود

قل لهوية والمناولة والتعبئة والن حديد ا سات ت ما يتعلق بممار ير في اجة إلى وضع طرائق لعداد المعاي وللقيام بذلك،. في الح
ت صلة ولية ذا رات مع هيئات د لعامل كاجتماع للطراف في البروتوكول أن يجري مشاو تمر الطراف ا طلب من مؤ ي

.أخرى

مة.2 مين التنفيذي لقا لثاني، طلبا> محددا> إلى ال عها ا مت الطراف في البروتوكول، في اجتما لصدد، قد في هذا ا و
ية  مة الجمارك العالم يس  (WCO)تعاون مع منظ يد المقاي ولية لتوح مة الد لمم (ISO)والمنظ بعة ل لفرعية التا نة ا واللج

 ∗    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1

طبع عدد، المم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات المانة، وللمساهمة في مبادرة المين العام 
.ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى الجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة
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قل الجوي الدولي  قل البضائع الخطرة واتحاد الن ية بن وغيرها من منظمات الجمارك والنقل الخرى، (IATA)المتحدة المعن
ة ونقل الكائنات الحية المحورة حتى يتسنى للطراف النظر في الفقرة  ما يتعلق بتعبئ 3وذلك من أجل وضع نهج متسق في

  ((.و)، الفقرة BS-II/6المقرر )في اجتماعها الثالث  18من المادة 

  

لية ذات.3 ا من الحكومات والمنظمات الدو ه جتماعها الثالث الطراف وغير كول في ا عت الطراف في البروتو د
كفاية القواعد والمعايير الحالية المعنية بتحديد هوية البضائع والمواد (1): الصلة الخرى إلى تقديم الراء والمعلومات بشأن

خاضعة للتح لحية المحورة ال علقة بالكائنات ا اغل المت لجة الشو ها لمعا تها ونقل ها وتعبئ لـحدود؛ وـومناولت ت عبر ا (2)ركا
الفجوات التي قد تكون موجودة والتي قد تبرر الحاجة إلى وضع قواعد ومعايير جديدة أو دعوة الهيئات الدولية ذات الصلة

ير حسب القتضاء  ا من قواعد ومعاي ه جد لدي يع نطاق ما يو وس يل أو ت . 1، الفقرة BS-III/9المقرر )إلى تعد وطلب إلى(
  .المين التنفيذي أن يجمع المعلومات المسلمة وأن يعد تقريرا> تجميعيا> ينظر فيه في الجتماع الرابع

 

لبت الطراف، في الفقرة .4 واصل التعاونBS-III/9من المقرر  3وعلوة على ذلك، ط مين التنفيذي أن ي ، إلى ال
حة، بما ية بغية جعل المعلومات متا ير الحال قة بالقواعد والمعاي لصلة وأن يجمع المعلومات المتعل ية ذات ا مع الهيئات الدول

لصلة بالمادة  فيذ القواعد والمعايير ذات ا ية ذات الصلة في وضع وتن ، في الجتماعين الرابع18فيها خبرات الهيئات الدول
.  والخامس لمؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في البروتوكول

 

ووفقا> لذلك، يحتوي القسم الثاني من هذه الوثيقة على تجميع للمعلومات التي استلمها المين التنفيذي، في حين يتيح.5
لتي اتخذها المين التنفيذي لتشكيل تعاون أو الستمرار فيه، فضل عن حصوله على القسم الثالث معلومات بشأن التدابير ا

صلة BS-III/9 الراء طبقا> للمقرر ولية ذات ال ع بعض الهيئات الد عض عناصر مشروع مقرر. م ابع ب قسم الر ويقترح ال
لعامل كاجتماع للطراف في البروتوكول مر الطراف ا بع لمؤت ها الجتماع الرا ينظر في حد المرفقات عرضا. ل تضمن أ وي

.عاما> لعمل بعض الهيئات الدولية ذات الصلة

تجميع الراء والمعلومات المقدمة بشأن -   ثانيا

 القواعد والمعايير وبشأن الفجوات الموجودةكفاية
 

سمبر /كانون الول  20اعتبارا> من .6 يا2007دي لصين وكولومب عة أطراف هي ا ها أرب ير قدمت ستلمت تقار ، ا
والمكسيك وجنوب أفريقيا وحكومتان أخريان هما حكومتا كندا والوليات المتحدة المريكية ومنظمتان من المنظمات الدولية

وتم تجميع النص الكامل لجميع التقارير المقدمة وإتاحته في تجميع. هما هيئة الدستور الغذائي والتحالف الصناعي العالمي
لنحو المحدد في الفقرة الراء والمعلومات ير على ا ما يتعلق بالحاجة إلى وضع طرائق لعداد المعاي من المادة 3 المقدمة في

18(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/3. )
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ها.7 ية المحورة ونقل ما يتعلق بمناولة الكائنات الح لمحلية للبلدان في قدمة إلى المتطلبات ا ارير الم ستند عدد من التق ي
ها يد هويت ها وتحد ملها. وتعبئت ساس ع ديها أو على أ خبرات التي ل ساس ال عض الطراف ملحظات تقوم على أ وأعدت ب

اصل في هذا المجال يم ما. المتو فية لتنظ عد كا لية لحد الطراف ت لوطنية الحا عد ا فيد إحدى هذه الملحظات بأن القوا وت
ما يتعلق واصل في لتحليل مت نقلها، غير أن ا ها و ولتها وتعبئت لحية المحورة ومنا ية بعض أنواع الكائنات ا حديد هو يتعلق بت
لصيدلنية ضمن الطر لستعمالت ا تلك التي توجه ل لحية المحورة الجديدة ك يم الكائنات ا فة ما إذا كان بالمكان تنظ بمعر

. القانونية الحالية أو ما إذا كانت هذه الطر تتطلب بعض التعديل

 

ك عبر الحدود تسقط.8 اضعة لتحر ية المحورة الخ لتي يصدرها للكائنات الح راخيص ا خر أن الت ضح طرف آ وأو
ها/الشروط تها ونقل ها وتعبئ لمتصلة بتحديد هوية الشحنات ومناولت ير ا قد لحظ بالستناد إلى. المعاي بالنسبة إلى الفجوات، ف و

لتراخيص تحتاج إلى أن تكون واضحة لزالة الغموض، وينبغي لها أن تكون قابلة للتطبيق خبرة الطرف أن شروط منح ا
حديثة قد لعلمية ال تظم لضمان أن تكون التطورات والنشريات ا ستعراضها على أساس من غي ا ما ينب على صعيد عملي، ك

.  أخذت بعين العتبار

يل.9 يير تحل ساليب ومعا ية أو أ مة حد تضمن قي ضع العلمات ل ي حد الطراف إلى أن نظام و دمه أ رير ق وأشار تق
وعية ها. ن لناتج عن الكائنات المحورة جينيا> ومكونات جة التلوث ا نه من الصعوبة بمكان معال وحظ أ وعلوة على ذلك، فقد ل

وفيما يتعلق بهذه النقطة الخيرة، أفاد التقرير المقدم أن. والذي قد يحدث بسبب الحوادث والعوامل التي ل يمكن تقنيا> تفاديها
.   السلطات الحكومية للطرف قد تعهدت بحل هذه المسائل

   

وأخيرا>، أشار أحد الطراف إلى اللجنة المعنية بوضع العلمات على عبوات الغذية التابعة لهيئة الدستور الغذائي.10
ضع العلمات على عبوات( الواردة أدناه 12انظر الفقرة ) مة لجراء نقاش بشأن و لية الملئ ية الدو عتبار أنها الل على ا

لجيني وعلى اعتبار أنها، حتى ولو الغذية ومكونات الغذية التي جرى الحصول عليها من خلل بعض تقنيات التحوير ا
.أنها لم تحرز تقدما> ملحوظا>، اللجنة التي تسمح بمشاركة أصحاب المصلحة المختلفين

وعبرت الحكومتان الخريان الوارد تقريريهما عن الرأي الذي يفيد بأنه ليس من الضروري بالنسبة لمؤتمر.11
ولدعم هذا الرأي، أوردتا مسألة غياب. الطراف العامل كاجتماع للطراف في البروتوكول أن يضع قواعد أو معايير جديدة

المعلومات بشأن أية آثار ضارة تصيب التنوع البيولوجي بسبب عدم الكفاية فيما يتعلق بتحديد هوية الكائنات الحية المحورة
أو مناولتها أو تعبئتها أو نقلها بالضافة إلى العمل الذي اضطلعت به الهيئات الخرى في تطوير القواعد والمعايير

ويتضمن هذا العمل المعايير الدولية المتعلقة بتدابير الصحة النباتية في إطار التفاقية الدولية لحماية النباتات ونظام. الحالية
ويمكن الحصول على نظرة عامة  عن عمل هذه الهيئات في المرفق. المم المتحدة النموذجي بشأن نقل البضائع الخطرة

.بهذه الوثيقة
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أحكام ملئمةإعداد وتضمن التقرير الذي قدمته هيئة الدستور الغذائي نظرة عامة عن العمل الذي اضطلع به في .12
بشأن وضع العلمات على العبوات بالنسبة للغذية المحورة جينيا> من خلل لجنة الدستور المعنية بوضع العلمات على

عبوات الغذية؛ أساليب التحليل وأخذ العينات لكشف الغذية المحورة جينيا> من خلل لجنة الدستور المعنية بأساليب التحليل
تتبع المنتجات من خلل لجنة الدستور المعنية بأنظمة معاينة/وأخذ العينات؛ والعمل الكثر شمول> في مجال قابلية التتبع

 .الحصول على عرض عام لعمل هذه الهيئات في المرفق بهذه الوثيقةويمكن . الستيراد والتصدير وإصدار الشهادات

وأفاد التقرير الذي قدمه التحالف الصناعي الدولي إلى أن معظم شحنات الكائنات الحية المحورة التي تندرج في.13
، أي شحنات الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن قصد إلى البيئة، معفاة من المعايير18من المادة ( ج )2إطار الفقرة 

وذكر أن مثل هذه الشحنات تتحرك بدون أية مشاكل طبقا. الخاصة بالنسبة لحكام تحديد الهوية والتعبئة والمناولة والنقل
وعلوة على. لتراخيص وطنية وبما ما يتفق مع التوجيهات الحالية بشأن متطلبات وثائق الشحن التي وافقت عليها الطراف

ذلك، تغطي لوائح النقل الدولي القائمة، بالضافة إلى متطلبات البروتوكول المتعلقة بوثائق الشحن، عند القتضاء، شحنات
، أي شحنات الكائنات الحية المحورة الموجهة18من المادة ( ب )2الكائنات الحية المحورة المدرجة في إطار الفقرة 

وخلص التقرير المقدم إلى نتيجة مفادها أن الخبرة المحصل عليها إلى حد الساعة تدل إلى عدم. للستعمال المعزول
التوصل إلى تحديد أية فجوة، وبالتالي فليست هنالك حاجة إلى إعداد معايير ومتطلبات إضافية بالنسبة إلى هذه الشحنات،

.للبروتوكول 18من المادة  3في إطار الفقرة 

ها الطراف.14 تي تجري لضافية ال و من المناقشات ا رج بغي أن يكون الهدف الم نه ين قرير المقدم أ واقترح هذا الت
وجب الفقرة  ية أخرى وإحداث 18من المادة  3بم لية في إطار اتفاقات ومنظمات دول وعي بالمتطلبات الحا هو ضمان ال

نب تكرار الجهود وجه التآزر وتج يد من أ ية. المز يد هو ير المقدم أيضا> عرضا> عاما> للعمل المتعلق بتحد تضمن التقر و
لمم ما نظام ا لية الخرى، ه خبراء الدو عض هيئات ال لعمل الذي تضطلع به ب هو ا ها، و ها ونقل ها وتعبئت البضائع ومناولت

لنقل الجوي الدولي  ية بالحيوانات الحية( IATA)المتحدة النموذجي بشأن نقل البضائع الخطرة ولوائح اتحاد ا ويمكن. المعن
.الحصول على نظرة عامة لعمل هذه الهيئات في المرفق بهذه الوثيقة

معلومات بشأن التعاون-    ثالثا

لموجز آنفا> في الفقرة .15 لنحو ا ، طلبت الطراف في البروتوكول إلى المين التنفيذيBS-II/6من المقرر( و)على ا
وتضمنت مذكرة أعدها المين التنفيذي للجتماع الثالث لمؤتمر الطراف. إقامة تعاون مع عدد من منظمات الجمارك والنقل

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/8/Add.2  ) ليةمعلومات نة مع الهيئات الدو ما طلب إلى. عن مشاورات الما ك
يذي في المقرر  ين التنف صلة BS-III/9الم ية ذات ال نه مع الهيئات الدول صل تعاو مع المعلومات المتعلقة أن يوا وأن يج

لعامل مر الطراف ا امس لمؤت بع والخ اعين الرا احة في الجتم ة جعل هذه المعلومات مت ي لحالية بغ ير ا القواعد والمعاي ب
ين التنفيذي. كاجتماع للطراف في البروتوكول نشطة الم قة على معلومات بشأن أ لقسم من الوثي ووفقا> لذلك، يحتوي هذا ا

فيما يتعلق بالتعاون، في حين يحتوي الملحق بهذه الوثيقة على معلومات بشأن القواعد والمعايير الحالية بالضافة إلى عمل
       .الهيئات الدولية من أجل تطوير مثل هذه القواعد والمعايير
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يذي في تشرين الول.16 يم الراء 2007أكتوبر/بعث المين التنف ها إلى تقد رسائل إلى عدد من المنظمات يدعوها في
قلها( 1 ):والمعلومات بشأن تها ون ها وتعبئ ية البضائع والمواد ومناولت يد هو ية بتحد ية المعن يير الحال عد والمعا اية القوا كف

لحية المحورة الخاضعة للتحركات عبر الحدود؛ و الفجوات التي قد تكون موجودة( 2)لمعالجة الشواغل المتعلقة بالكائنات ا
والتي قد تبرر الحاجة إلى وضع قواعد ومعايير جديدة أو دعوة الهيئات الدولية ذات الصلة إلى تعديل أو توسيع نطاق ما

.يوجد لديها من قواعد ومعايير حسب القتضاء

ا هي.17 ه ى التصال ب ت التي جر مة: والمنظما ية النباتات ومنظ ولية لحما ية الد دستور الغذائي وأمانة التفاق هيئة ال
ية نة المم المتحدة للجنة الفرعية المعن ا بصفتها أما ب جنة المم المتحدة القتصادية لورو ية الصناعية ول لمم المتحدة للتنم ا
قل الجوي صادي واتحاد الن مية في الميدان القت مة التعاون والتن ية ومنظ مة الجمارك العالم قل المواد الخطرة ومنظ بن

الواردة أعله وفي المرفق 12ووردت استجابة من هيئة الدستور الغذائي، وقد أدرج موجز التقرير المقدم في الفقرة . الدولي
.بهذه الوثيقة

ما.18 لعالمية ه مة الجمارك ا ولوجي ومنظ ية بالتنوع البي ية المعن انة التفاق ل من أم وتجدر الشارة أيضا> إلى أن ك
يز قدرة. شريكان في مبادرة الجمارك الخضراء ولية تتعاون لتعز ين منظمات وأمانات د راكة ب مثل هذه الخيرة ش وت

الجمارك وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مناطق الحدود لمعالجة المواضيع الحساسة بيئيا> التي تغطيها التفاقات الدولية
ها الشركاء تي يقدم اصة ال ين. الخ ما ب رصة للتعاون وتبادل المعلومات في ن بين أمور أخرى، ف لمبادرة، م يح ا وتت

وتتوافر المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه المبادرة وبغيرها من مبادرات التعاون في مذكرة المين التنفيذي بشأن. الشركاء
لمساعدة(   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6)التعاون مع منظمات واتفاقيات ومبادرات أخرى أعدت لهذا الجتماع ل

.من جدول العمال 8على إجراء المداولت في إطار البند 

   

عناصر مشروع مقرر-    رابعا5

استنادا> إلى المعلومات الواردة أعله وتلك المدرجة في المرفق أدناه، قد يرغب مؤتمر الطراف العامل كاجتماع.19
:للطراف في البروتوكول بأن

يطلب إلى الطراف ويشجع حكومات ومنظمات دولية أخرى ضمان أن تكون المعلومات المتصلة بالقواعد(    أ)        
والمعايير المتعلقة بتحديد هوية الكائنات الحية المحورة ومناولتها وتعبئتها ونقلها متاحة عبر غرفة تبادل معلومات السلمة

.الحيائية

يطلب إلى الطراف دعم العمل الجاري فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل التي تتم(    ب)       
في منظمات دولية أخرى وإحالتها، عند تحديد أية فجوات في المستقبل، إلى المنظمات التي سبق لها أن عالجت هذه
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)المسائل، وكمثال على ذلك نظام المم المتحدة النموذجي بشأن نقل البضائع الخطرة ولوائح اتحاد النقل الجوي الدولي 
IATA )  المعنية بالحيوانات الحية؛

30انظر المادة )على ضوء المناقشات ذات الصلة المتعلقة باحتمال إنشاء هيئة أو هيئات فرعية في البروتوكول (   ج)      
،(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12)ومذكرة المين التنفيذي بشأن الليات المحتملة لتقديم مشورة علمية وتقنية 

فإذا جرى اتخاذ. إلى غاية اتخاذ قرار بشأن الهيئات الفرعية 18من المادة  3 المناقشات المدرجة في إطار الفقرة يؤجل
قرار بإنشاء هيئة فرعية، فقد ترغب الطراف حينها في أن تطلب إلى مثل هذه الهيئة الشروع في معالجة مسألة المعايير

، على حسب القتضاء؛  18من المادة  3في إطار الفقرة 

ينظر، كإضافة أو بديل عن ذلك، في الطلب المقدم إلى المين التنفيذي بتنظيم مؤتمر عبر النترنت لمناقشة(   د)     
وقد ترغب الطراف. الحاجة إلى وضع طرائق لعداد معايير فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل

حينها في أن تطلب بأن تشكل نتائج المؤتمر الذي جرى عبر النترنت أساسا> لجتماع فريق خبراء تقني مخصص يضع
توصيات تقدم لمؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في البروتوكول في اجتماعه الخامس؛    

 

يواصل اكتساب الخبرة في مجال تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية، ويطلب(  هـ)    
.إلى المين التنفيذي مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا الصدد
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مرفق

والمعايير الحالية، بما فيهامعلومات بشأن القواعد 

خبرات الهيئات الدولية ذات الصلة في وضع وتنفيذ 
181القواعد والمعايير المتصلة بالمادة 

هيئة الدستور الغذائي-    ألف 

اللجنة المعنية بوضع العلمات على عبوات الغذية

على النظر في الحكام الملئمة لوضع العلمات 1996تعمل اللجنة المعنية بوضع العلمات على عبوات الغذية منذ عام 
تعريفات وخطوط توجيهية في مجال"ويهدف هذا العمل إلى وضع . على عبوات الغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيائية 

". الهندسة الوراثية/وضع العلمات على عبوات الغذية التي يحصل عليها من خلل بعض تقنيات التحوير الجيني

وتتمثل النقطة الكثر إثارة للجدل. ومع ذلك، فل تزال مشاريع النصوص هذه قيد المناقشة بسبب غياب التوافق في الراء
فيما إذا كان ينبغي أم ل وضع أحكام إلزامية فيما يتعلق بوضع العلمات في الحالة التي يكون فيها أسلوب النتاج هو الفرق

.الوحيد بين المنتجات الصلية والمنتجات المحورة وراثيا

مايو/وناقشت الدورة الخامسة والثلثون للجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بوضع العلمات على عبوات الغذية في أيار
مشروع التعريفات ومشروع الخطوط التوجيهية المقترح بشأن وضع العلمات على عبوات الغذية ومكونات 2007

الهندسة الوراثية، أي أحكام وضع العلمات على/الغذية التي يحصل عليها من خلل بعض تقنيات التحوير الجيني
.العبوات، ولم تستطع التوصل إلى توافق في الراء عن كيفية السير في إعداد النص

ووافقت اللجنة، بعد بعض المناقشات، على إنشاء فريق عمل مادي ينظر في النهج التي اتخذتها الحكومات في وضع
المهندسة وراثيا>، ويوضح السبل المتاحة أمام اللجنة لمعالجة هذه/العلمات على عبوات الغذية المحورة جينيا

ووافقت اللجنة على استبقاء. 2008وجرت الموافقة على أن يبدأ هذا الفريق العامل نشاطه في غانا في مطلع عام . القضية
النصوص عند المستويات الحالية وذلك لجل المزيد من النظر فيها في الدورة القادمة مع مراعاة النتائج التي يتوصل إليها

قة 1 سم الثالث من الوثي نها تكرار المعلومات الواردة في الق قصد م ما ي ثر م ديث أك ستكمال والتح صد من المعلومات الواردة أدناه ال يق
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/8/Add.2 . وهي تستند بشكل واسع إلى المعلومات الواردة في التقارير المستلمة عمل> بالمقررBS-III/9.
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أبريل/نيسان 28وتقرر عقد الدورة القادمة للجنة المعنية بوضع العلمات على عبوات الغذية في أوتاوا من . الفريق العامل
.  2008مايو /أيار 2إلى 

اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات      

على مناقشة الساليب الملئمة للكشف والتحليل بالنسبة إلى( CCMAS)تعمل اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات 
ونظرا> لغياب أحكام دقيقة بشأن الكائنات المحورة جينيا في الدستور. 2002الغذية المحورة جينيا>، وذلك منذ عام 

 اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذوالصعوبات الناتجة عن التطبيق العملي للمنهجية المتبعة في هذا الميدان، اقترحت
العينات إعداد توصيات فيما يتعلق بالمعايير المتبعة في مجال أساليب التحليل وفي مجال تدابير مراقبة الجودة والتي ينبغي

خطوط توجيهية بشأن متطلبات إثبات الصحة ومراقبة)إدخالها إلى المختبرات التي تقدم تحاليل بشأن التحوير الجيني 
 .  الجودة في تحليل الغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيائية

في وثيقة  2007مارس / المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات في آذارونظرت الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدستور
المعلومات المطلوبة( 1: )جديدة منقحة بشأن معايير كشف وتحديد هوية الغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيائية، بما يشمل

)الخصائص التي يمكن استعمالها للنظر في الساليب التي ثبتت صحتها؛ ( 2)لثبات صحة الساليب النوعية والكمية؛ 
وبعد عدة مناقشات، وافقت اللجنة على أن. اختبار الكفاءة( 4)القضايا المتصلة بعدم اليقين في قياس النتائج وبتفسيرها؛ و( 3

يقوم الفريق العامل عبر النترنت الذي يقوده وفدا ألمانيا والمملكة المتحدة بمراجعة الوثيقة الحالية وأن يولي، فضل> عن
وتقرر عقد الدورة التاسعة. ذلك، العتبار لعداد الخطوط التوجيهية للحكومات وأن يعد مشروع وثيقة كمقترح لعمل جديد

.   2008مارس /آذار 14إلى  10والعشرين للجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات في بودابست من 

لجنة الدستور المعنية بأنظمة معاينة وإصدار شهادات الغذية المستوردة والمصدرة 

 لجنة الدستور المعنية بأنظمة معاينة، شرعت"تتبع المنتجات/قابلية التتبع"عقب اعتماد لجنة الدستور الغذائي للتعريف 
في عمل جديد 2004ديسمبر /وإصدار شهادات الغذية المستوردة والمصدرة خلل الدورة الثالثة عشرة في كانون الول

وفي. تتبع المنتجات، وذلك في سياق معاينة وإصدار شهادات الغذية المستوردة والمصدرة/لوضع مبادئ بشأن قابلية التتبع
تتبع المنتجات،/المبادئ المتعلقة بقابلية التتبع 2006يوليو /وقت لحق، اعتمدت الدورة التاسعة والعشرون للجنة في تموز

باعتبارها أداة تدخل ضمن نظام معاينة وإصدار شهادات الغذية المستوردة والمصدرة، وجرى نشرها في الدستور الغذائي
(CAC/GL 60-2006.)

لجنة الدستور المعنية بأنظمة معاينة وإصدار شهادات الغذية المستوردة والمصدرة في دورتها السادسة عشرةوناقشت 
 قابليةالحاجة إلى وضع توجيهات إضافية يقدمها الدستور بشأن 2007نوفمبر /تشرين الثاني 30إلى  26المنعقدة من 

تتبع المنتجات، ووافقت على مواصلة النقاش بشأن هذه المسألة في دورتها القادمة، والنظر في الفجوات الحالية/التتبع
تتبع المنتجات والعناصر الرئيسية الكفيلة بمعالجة هذه الفجوات والجدوى التقنية والقتصادية التي/المتعلقة بتنفيذ قابلية التتبع
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28إلى  24وتقرر عقد الدورة السابعة عشرة للجنة في أستراليا من . تتبع المنتجات/تلمسها البلدان من تنفيذ قابلية التتبع
.2008نوفمبر /تشرين الثاني

التفاقية الدولية لحماية النباتات-   باء 

ية النباتات  لية لحما قية الدو نية( IPPC)تضع التفا نة المع عة للج هي تاب ية صحة النباتات و ية لحما يير وخطوط توجيه معا
ISPM)معايير دولية لتدابير الصحة النباتية للجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية وتعتمد ا. (CPM)بتدابير الصحة النباتية 

s . ما في ذلك تحليل) ISPM-11 ويقدم المعيار( لصحي، ب لحجر ا تي تخضع ل لنسبة للفات ال طر الفات با ليل مخا تح
ية المحورة ية والكائنات الح طر البيئ ها إدارة المخاطر بالنسبة إلى (المخا خاطر الفات، بما في يل م توجيهات بشأن تحل

الكائنات التي يمكن لها على نحو مباشر أو غير مباشر أن تسبب ضررا> للنباتات في بيئات مدارة أم غير مدارة، ويتضمن
جي  شكل محدد الثار المحتملة على التنوع البيولو فق ISPM)ب . 1، المر ديد خيارات( اطر الفات تح تضمن تحليل مخ وي

، بما في ذلك الحاجة إلى(ISPM-11من  3القسم )إدارة المخاطر بالنسبة للكائنات المعينة على أنها تمثل خطر آفة نباتية 
قة بالوثائق لضمان سلمة الشحنات ير المتعل ابير المناولة أو إلى التداب فة إلى ذلك، يقدم المعيار. تد ISPM-3وبالضا

لمراقبة البيولوجية وكائنات مفيدة أخرى) ية للتصدير والشحن والستيراد وإطلق عوامل ا توجيهات أخرى( خطوط توجيه
 أن تكون لوائح البلد المستورد ممتثلة لها،ذات صلة بنقل الكائنات الحية ومناولتها وتوثيقها، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان

ها ما بشأن استيراد وإطلق هذه الكائنات ويقدم تقيي شحن و تصدير و لصلة ب و يتيح الوثائق ذات ا ه وعلى نحو خاص،. و
لحية المحورة، تعترف توجيهات ها الكائنات ا ما في ير، ب ا في إطار هذه المعاي ه لتي تم النظر في بالنسبة إلى جميع الكائنات ا ف
ية النباتات بإجراء تحليل لمخاطر الفات على لوطنية لحما الحاجة إلى أن تقوم المنظمات ا ية النباتات ب اقية الدولية لحما التف

لستيراد أم ل حد مخاطر الفات إلى بلد ا مل أ تحديد ما إذا كان هذا الكائن يح يها. الكائن ل مر باليجاب، فعل وإذا كان ال
.تحديد تدابير إدارة المخاطر المعادلة لمستوى الخطر، لكي ل يتم إقامة حواجز مقنWعة أمام التجارة

(OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان-   جيم 

لية لمعدية من خلل التجارة الدو مل والمراض ا ير تهدف إلى منع دخول العوا لعالمية لصحة الحيوان معاي تضع المنظمة ا
ها اللقاحات المهندسة وراثيا>. في الحيوانات ما في يير للقاحات، ب لمية لصحة. وتضع أيضا> معا ير المنظمة العا وتتضمن معاي

، وكلهما يعرض بشكل مفصل التدابير الصحيةمدونة صحة الحيوانات المائية وقانون صحة الحيوانات الرضيةالحيوان 
ضة للحيوان أو امل الممر صدرة لتفادي نقل العو لمستوردة والم ية للبلدان ا ن قبل الهيئات البيطر مالها م ستع عين ا لتي يت ا

.النسان، لجل أن يتم إلغاء الحواجز الصحية التي ل مبرر لها
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لجنة المم المتحدة الفرعية للخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة- دال 

ويمثل النظام النموذجي متطلبات عامة.  نظام نموذجي بشأن نقل البضائع الخطرةأصدرت المم المتحدة توصيات على شكل
عض سبة لب قل بالن لوسم أو وضع العلمات على العبوات وبمتطلبات الن لمتعلقة بالطرود أو ا للتعبئة وإجراءات الختبار ا

صناف المواد لخبراء . أ نة ا قل البضائع الخطرة ووأشرفت على هذا النظام النموذجي  لج ية بن لموحدالمعن لعالمي ا  النظام ا
لجنة  ئية، وبوجه خاص ال ضع العلمات على المواد الكيميا لتصنيف وو قل البضائعل ية بن لخبراء المعن رعية ل الف

وتستعرض توصيات لجنة الخبراء سنويا> ويجري تعديلها كاستجابة للتطورات الحاصلة في التكنولوجيات ولظهور. الخطرة
ستجابة لمتطلبات ضمان سلمة الشخاص يثة، وفوق ذلك، فهي ا لنقل الحد ظم ا عناصر ومواد جديدة ولمتطلبات ن

. والممتلكات والبيئة

 

لتي يتم بها تعزيز وأنشئ النظام النموذجي لتيسير الندماج المباشر للمتطلبات ضمن كل النماذج والنظم الوطنية والدولية ا
ت في الموارد لدى إلى يق وفورا لوصول إلى تحق ية وا ية المعن لصكوك القانون يع ا تظم لجم يث المن سير التحد سق وتي التنا

لية الخرى ها من المنظمات الدو مم المتحدة والوكالت المتخصصة وغير يد. 2الحكومات والدول العضاء وال وتتاح المز
، بما في ذلك النص الكامل للنظام http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm: من المعلومات على العنوان

.النموذجي

 

ول. ويصنف الجزء الثاني من النظام النموذجي البضائع الخطرة ضمن طبقات مثل المتفجرات والغازات والسوائل الملتهبة
نشأ لمختصة لحكومات أو بلدان الم لسلطات ا ستعمالها ا سمح با تي ت ية المحورة ال لنموذجي على الكائنات الح بق النظام ا ينط

حية المحورة لصناف المحددة للكائنات ال طبق على بعض ا نه ين صد، ولك ت الحية. والعبور والمق وكمثال على ذلك الكائنا
المحورة التي يشملها التعريف المتعلق بالمادة المعدية في إطار النظام النموذجي، فهي تنسب إلى الصنف المخصص للمواد

المواد والشياء 9وتغطي الطبقة . وتصبح بالتالي خاضعة لكل المتطلبات المدرجة في إطار هذا الصنف( 6الطبقة )المعدية 
وغير المعدية( GMMs)والكائنات الدقيقة المحورة جينيا> ( GMOs)وقد تصنف الكائنات المحورة جينيا> . الخطرة المتنوعة

:للبضائع الخطرة بشرط وقوعها في دائرة التعريف الوارد أدناه 9في الطبقة 

:، من بين أمور أخرى، على9تشمل الطبقة 1.2.9.2

)...(

دقيقة المحورة جينيا>  (GMOs)الكائنات المحورة جينيا>  ع في دائرة تعريف المواد المعدية (GMMs)والكائنات ال ق التي ل ت
ية( 3.6.2انظر ) جة العاد قة ل تكون النتي جية بطري يير الحيوانات أو النباتات أو المواد الميكروبيولو ها قادرة على تغ ولكن

 UN 3245. وهي تحال إلى القاعدة. للتناسل الطبيعي

(.ST/SG/AC.10/1/Rev.15 )Vol. Iتوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة، الطبعة الخامسة عشرة المنقحة،   2
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التي تسمح باستعمالها( GMMs)والكائنات الدقيقة المحورة جينيا> ( GMOs)ول ينطبق النظام على الكائنات المحورة جينيا> 
.السلطات المختصة لحكومات أو بلدان المنشأ والعبور والمقصد

.في النظام النموذجي تعليمات مفصلة عن مناولة البضائع الخطرة ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها 7إلى  4وتتيح الجزاء من 

اتحاد النقل الجوي الدولي-   هاء 

تقدم الطبعة الثالثة والثلثون من لوائح الحيوانات الحية توجيهات بشأن التعبئة والوثائق التي يتطلبها نقل الحيوانات 
التجاروأعد اتحاد النقل الجوي الدولي لوائح متعلقة بالحيوانات الحية بالتشاور مع الطراف في التفاقية المعنية ب. 3الحية

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والسلطات( CITES)الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للنقراض 
الحكومية التي تضطلع بتنفيذ اللوائح المتعلقة بالحيوانات الحية في مجال نقل الحيوانات لضمان السلمة في النقل وفي نقل

لوائح المتعلقة بالحيوانات الحية على أعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي أو شركاتوتسري ال. النسان للحيوانات الحية
وما دام أنه لم يجر تصنيف أي حيوان. الطيران التي هي طرف في اتفاق النقل الجوي متعدد الطراف بشأن نقل البضائع

.حي على أنه كائن محور وراثيا>، فاللوائح المتعلقة بالحيوانات الحية تدير تحركها عن طريق الجو

       

----

 . http://www.iata.org/ps/publications/lar.htmانظر  3


