
عدد محدود من  طبع، األمم المتحدة محایدة مناخیا لجعللتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام  
 .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة .هذه الوثیقة

  مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
  جتماع لألطراف في بروتوكولإالعامل ك

 قرطاجنة للسالمة األحیائیة
  السابعاالجتماع 

  2014ل تشرین األو /أكتوبر 3 -  أیلول/سبتمبر 29 ،شانغ، جمهوریة كوریا بیونغ
  من جدول األعمال المؤقت 12البند 

  
  مفتوح العضویة  االلكترونيمنتدى الخبراء تقریر 

دارة المخاطر   بشأن تقییم المخاطر وإ

  من األمین التنفیذيمذكرة 

  مقدمة    –أوالً 
أن السالمة األحیائیة، في المقرر أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بش  - 1

BS-IV/11  دارة المخاطر ومنتدى الكتروني مفتوح العضویة عن الجوانب  مخصص خبراء تقنیینفریق بشأن تقییم المخاطر وإ
توسیع نطاق المنتدى االلكتروني  وتم بعد ذلك. تبادل معلومات السالمة األحیائیة غرفةمن خالل  1في تقییم المخاطر المحددة

لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحیائیة، خالل اجتماعیهما الخامس  كإجتماعسطة مؤتمر األطراف العامل بوا
  .على التوالي BS-VI/12 و BS-V/12بمقتضى المقررین  والسادس

مع فریق ، أوكل إلى المنتدى االلكتروني العمل الكترونیا BS-VI/12وبمقتضى االختصاصات المرفقة بالمقرر   - 2
دارة المخاطر بشأن القضایا  الخبراء التقنیین   :مرتبة حسب األولویة التالیةالمخصص فیما یتعلق بتقییم المخاطر وإ

تقدیم المدخالت، ضمن جملة أمور، لمساعدة األمین التنفیذي في مهمته المتعلقة بوضع هیكل ومحور   )أ(
  جمعة من االختبار،وفي تحلیل النتائج الم اإلرشادتركیز لعملیة اختبار 
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بتقییم مخاطر الكائنات  اإلرشاد المتعلق تحقق التوافق بینفي وضع حزمة  التنسیق، بالتعاون مع األمانة،  )ب(
بطریقة متجانسة  2"تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"الدلیل التدریبي المعنون  و) أي خارطة الطریق(المحورة الحیة 

  في مرحلة االختبار، ألطراف مع فهم واضح بأن اإلرشاد مازالجانب ا ومتكاملة للنظر مرة أخرى من

دارة المخاطر التي تُختار على   )ج( النظر في وضع إرشاد بشأن المواضیع الجدیدة المتعلقة بتقییم المخاطر وإ
  .أساس احتیاجات األطراف وخبراتهم والمعارف المتعلقة بتقییم المخاطر

المخصص، ویحقق من خالل األنشطة المشتركة  الخبراء التقنیینى االلكتروني وفریق أن یضع المنتدومن المتوقع   - 3
  :المشار إلیها أعاله، ما یلي

  وفائدته واستخدامه،لإلرشادمواءمة المناقشات االلكترونیة المتعلقة باختبار الطابع العملي   )أ(

الدلیل و ) خارطة الطریق أى(المحورة الحیة  بتقییم مخاطر الكائنات اإلرشاد المتعلق تحقق التوافق بینحزمة   )ب(
  بطریقة متجانسة ومتكاملة،" تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"التدریبي المعنون 

لتقییم المخاطر  المحددةبشأن المواضیع  آخرتوصیة بشأن كیفیة المضي ُقدمًا فیما یتعلق بوضع إرشاد   )ج(
 1.3الهدفین العملیین  تحقیق صوب التحركجات التي أشارت إلیها األطراف بغرض التي تُختار على أساس األولویات واالحتیا

  .من الخطة االستراتیجیة ونواتجها 1.4و

وعالوة على ذلك یتعین على المنتدى االلكتروني أن یقدم، وفقًا الختصاصاته، تقریره النهائي الذي یتناول تفاصیل   - 4
 فى طرافاال لمؤتمرب االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األنشطة والنواتج والتوصیات للنظر من جان

  .البروتوكول

ویوجز التقریر أنشطة المنتدى االلكتروني . وعلى ذلك، أعدت األمانة هذا التقریر بالتشاور مع المنتدى االلكتروني  - 5
بشأن القضایا الموضوعیة  2014أیار /مایوإلى  2012كانون األول /ونواتجه وتوصیاته خالل فترة ما بین الدورتین من دیسمبر

  .أعاله 2الثالث الواردة في الفقرة 

  موجز أنشطة ونواتج المنتدى االلكتروني  –ثانیاً 
  "بشأن تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة اإلرشاد"ائج المجمعة من اختبار تحلیل النت  -ألف

عملیة الختبار اإلرشاد  BS-VI/12البروتوكول، في المقرر حدد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   - 6
  :بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة حیث المتعلق

إلى  اإلرشادات المعنیة حسب مقتضى الحال، على ترجمة منسقةشجع األطراف، والحكومات األخرى وال  )أ(
تاحة هذه النسخ المترجمة من خالل  لومات السالمة األحیائیة لنشرها على نطاق واسع بغیة تبادل مع غرفةاللغات الوطنیة وإ

  على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، اإلرشادتیسیر اختبار 

                                                   
  ..UNEP/CBD/COP-MOP/7/INF/6على الدلیل التدریبي المنقح انظر لإلطالع   2
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 القائمین علىمن خالل  اإلرشادات المعنیة على أن تختبر منسقةكما شجع األطراف والحكومات األخرى وال  )ب(
العاملین بنشاط في مجال تقییم المخاطر، في الحاالت الفعلیة بتقییم المخاطر وتبادل تقییم المخاطر لدیها وغیرها من الخبراء 

  تبادل معلومات السالمة األحیائیة والمنتدى االلكتروني مفتوح العضویة، غرفةالخبرات من خالل 

لألطراف من والتقنیة  المالیةات المعنیة إلى تقدیم المساعدات منسقةدعا األطراف والحكومات األخرى وال  )ج(
االختبار المشار إلیها  أنشطةب ،، حسب مقتضى الحال طالعضلإلاالقتصادات التي تمر بمرحلة تحول  وأطرافالبلدان النامیة 

  .أعاله

  :وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من األمین التنفیذي ما یلي  - 7

  ،اإلرشادالختبار  تركیزهیكل ومحور  قامةإلأدوات مالئمة  أن یضع  )أ(

أن یجمع ویحلل بطریقة شفافة المعلومات المسترجعة، المقدمة نتیجة لالختبار المتعلق بالطابع العملي   )ب(
مراعاة الخبرات ) 2(فیما یتعلق باالتساق مع بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحیائیة و) 1(وفائدته واستخدامه،  لإلرشاد

  بشأن الكائنات المحورة الحیة، والحاریةبقة السا

العامل كاجتماع  السابع نظر من جانب مؤتمر األطرافلل اإلرشادأن یقدم تقریرًا عن التحسینات الممكنة في   )ج(
  .لألطراف في البروتوكول

، عقد اإلرشاداختبار االستجابة األولیة لطلبات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن  ولدى  - 8
كانون /المخصص ثالث جوالت من المناقشات االلكترونیة فیما بین ینایر الخبراء التقنیینكل من المنتدى االلكتروني وفریق 

تقییم المخاطر على لفي الحاالت الفعلیة  اإلرشادركزت على وضع أدوات لهیكلة واختبار  2013أیار /ومایو 2013الثاني 
  .جب مقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالمفوض بمو النحو 

بصورة منفصلة  اووضعت األمانة، على أساس المدخالت المقدمة من فریقي الخبراء مذكرة مفاهیمیة واستبیانًا ُأتیح  - 9
   3.والكترونیًا بلغات األمم المتحدة الرسمیة الستة

في حاالت  اإلرشادات المعنیة إلى اختبار منسقةوالحكومات األخرى والُدعیت األطراف  2013حزیران /وفي یونیه  - 10
تبادل معلومات السالمة األحیائیة والمنتدى االلكتروني مفتوح العضویة،  غرفةفعلیة لتقییم المخاطر وتبادل الخبرات من خالل 

  .2014آذار /وقد استمر االختبار لمدة تسعة أشهر انتهى في مارس

دم ما مجمو   - 11 ات وكان هناك منسقة 10حكومات أخرى و  3طرفًا و  43من  اإلرشادتقدیمًا عن نتائج اختبار  56عه وُق
وتتوافر جمیع التقدیمات الكترونیا على . تقدیمًا من بین هذه التقدیمات من األطراف من البلدان النامیة 28

http://bch.cbd.int/protocol/testing_guidance_RA.shtml.  

ركزت على تحلیل  2014نیسان /وُعقدت الجولة األخیرة من المناقشات االلكترونیة في المنتدى االلكتروني في أبریل  - 12
ویرد ملخص النتائج  4.المخصص خالل اجتماعه المباشر الخبراء التقنیینبغرض توفیر مدخالت لفریق  اإلرشاداختبار  نتائج

  .والتوصیات الناشئة عن تلك المناقشات في القسم الثالث أدناه

                                                   
  ance_RA.shtmlhttp://bch.cbd.int/protocol/testing_guidتبادل معلومات السالمة األحیائیة على  غرفةتتوافر من خالل    3
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  ) خارطة الطریق أى(المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة  اإلرشاد التوافق بین تحققوضع حزمة   - باء

  "تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة" الدلیل التدریبي المعنون  و

الخبراء ، عقد المنتدى االلكتروني وفریق 2013كانون األول /و دیسمبر 2012كانون األول /ترة دیسمبرخالل الف  - 13
خارطة أى  ( اإلرشادالمخصص سبع جوالت من المناقشات االلكترونیة ركزت على كیفیة تحقیق أفضل توافق مع  التقنیین
  ).الطریق

ریق والدلیل في حاجة إلى أن یتوافقا بطریقة تضمن أن یظال وخالل المناقشات االلكترونیة، تبین أن خارطة الط  - 14
خارطة الطریق مازال جاریًا واحتمال أن الذي یتضمن  وبعد مراعاة أن اختبار اإلرشاد .مستقلین ولیس دمجهما في وثیقة واحدة

ن محتویات خارطة الطریق بیالتوافق  إقتصرینشئ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عملیة لتحدیثه، 
عادة هیكلة الدلیل بمفرده مع إبقاء خارطة الطریق دون تغییر خالل العملیة   .والدلیل على تنقیح وإ

وأعدت األمانة، في ضوء المناقشات االلكترونیة والدلیل المنقح الناشئ مشروع توافق بیاني لخارطة الطریق والدلیل   - 15
  .المنقح

بشأن وضع حزمة تجمع بین خارطة الطریق والدلیل في  االلكترونیةمن المناقشات  ةوُعقدت الجولة األخیر   - 16
الخبراء ركزت على التحسینات في مشروع التوافق البیاني بغرض توفیر مدخالت لالجتماع المباشر لفریق  2014نیسان /أبریل

  .القسم الثالث باء أدناه ویرد ملخص للنتائج والتوصیات الناشئة عن تلك المناقشات في. المخصص التقنیین

دمًا فیما یتعلق بوضع إرشا   - جیم    آخرتوصیة بشأن كیفیة المضي ُق
  لتقییم المخاطر المحددةالمواضیع  عن

المخصص في  الخبراء التقنیینُعقدت جولة أولیة من المناقشات االلكترونیة لكل من المنتدى االلكتروني وفریق   - 17
 المحددةبشأن المواضیع  آخراألفكار بشأن كیفیة المضي قُدمًا فیما یتعلق بوضع إرشاد بغرض استثارة  2013شباط /فبرایر

 تحقیق صوب التحركلتقییم المخاطر التي أثیرت على أساس األولویات واالحتیاجات التي أشارت إلیها األطراف بغرض 
   5.من الخطة االستراتیجیة ونواتجها 1.4و 1.3الهدفین العملیین 

ضي قدمًا  2014شباط /ي فبرایروُعقدت ف  - 18 جولة أخیرة من المناقشات االلكترونیة بشأن التوصیات المتعلقة بكیفیة المُ
ویرد ملخص للنتائج والتوصیات الناشئة عن تلك . لتقییم المخاطر المحددةبشأن المواضیع  آخرفیما یتعلق بوضع إرشاد 

  .المناقشات في القسم الثالث جیم أدناه

  ألخرىالمسائل ا  - دال

" المسائل األخرى"المخصص مناقشات بشأن  الخبراء التقنیینعقد المنتدى االلكتروني وفریق  2014أیار /في مایو  - 19
وخالل تلك . لموضوع الرئیسي الختصاصاتهمابابغرض إتاحة فرصة للمشاركین إلثارة ومناقشة أي مسائل أخرى ذات صلة 

  .نظر والتوصیات الواردة في القسم الثالث من هذا التقریرالمناقشات أثیرت قضایا تتعلق ببعض وجهات ال

                                                                                                                                                                    
  .2014حزیران /یونیه 6إلى  2المخصص في بون، المانیا من  الخبراء التقنیینُعقد االجتماع المباشر لفریق    4
  .tocol/issues/cpb_stplan.shtmlhttp://bch.cbd.int/proتتوافر الخطة االستراتیجیة لتنفیذ البروتوكول على    5
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  التوصیات  –ثالثاً 
جرت مواءمة جمیع المناقشات االلكترونیة التي عقدها المنتدى االلكتروني،  BS-VI/12من المقرر ) د( 8ووفقًا للفقرة   - 20

  .لتعزیز كفاءتها

 BS-VI/12ضایا الموضوعیة الثالثة الواردة في المقرر المناقشات النهائیة بشأن كل قضیة من الق منسقة دتوقد أع  - 21
  .التي تتضمن وجهات نظر وتوصیات المنتدى االلكتروني التالیةالملخصات 

  اصالخ اإلرشاد"لتحسینات الممكنة بشأن تحلیل النتائج المجمعة من االختبار وا  -ألف
  "بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة 

الذي طلب فیه مؤتمر األطراف العامل  BS-VI/12شات، لدى افتتاح المناقشات، المقرر المناق منسقة تاستذكر   - 22
  :كاجتماع لألطراف للبروتوكول من األمین التنفیذي ما یلي

  ،اإلرشادتركیز اختبار محور ضع أدوات مالئمة لهیكلة و أن ی   )أ(

جة لالختبار بشأن الطابع العملي أن یجمع ویحلل، بطریقة شفافة، المعلومات المسترجعة المقدمة كنتی  )ب(
مراعاة الخبرات ) 2(فیما یتعلق باالتساق مع بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحیائیة و) 1(وفائدته واستخدامه  لإلرشاد
  بشأن الكائنات المحورة الحیة، والحالیةالسابقة 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع للنظر من جانب  اإلرشادعن التحسینات الممكنة على  اتقریر أن یقدم   )ج(
  .لألطراف في البروتوكول خالل اجتماعه السابع

من مؤتمر األطراف العامل له  حسب التفویض الممنوح  اإلرشادالمنتدى االلكتروني بدوره في اختبار  منسقةال توذكر   - 23
لتنفیذي في مهمته لوضع هیكل ومحور لتوفیر مدخالت ضمن جملة أمور لمساعدة األمین ا"كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

  ".وفي تحلیل النتائج المجمعة من االختبار اإلرشادتركیز لعملیة اختبار 

تقدیمًا من  41ومن بین هذه التقدیمات، وصل  6اإلرشادتقدیمًا نتیجة الختبار  54إلى أنه قد تم تلقي  منسقةال توأشار   - 24
إلى أن  منسقةال توأشار . المنظماتمن  10من الحكومات األخرى و 3، و )من البلدان النامیة 26بما في ذلك (األطراف 

على الموقع  اإلرشاداألمانة قد وضعت التقدیمات األصلیة، بما في ذلك التعلیقات والمقترحات بشأن إدخال تحسینات على 
.nt/protocol/testing_guidance_RA.shtmlhttp://bch.cbd.i   

تعلیقًا خالل المناقشات التي استغرقت أسبوعین والتي ركزت على تحلیل النتائج المجمعة  29وقد ُعرض ما مجموعه    - 25
  .اإلرشادمن االختبار وتجمیع المقترحات والتعلیقات لتیسیر مواصلة المناقشات، وعملیة لتحسین 

د متانة النتائج تقدیمًا في ذلك الوقت كان كافیًا لتحدی 54، لوحظ أن حجم العینة البالغ تقدیماتعدد الولدى نظر   - 26
  .العملي وفائدة اإلرشاد وطابعه

من التقدیمات من األطراف لهذه المهمة التي تنطوي على أعباء،  اكبیر  اهناك عدد أنولوحظ أیضًا أنه في حین   - 27
ومع ذلك لوحظ . اإلرشادفي المائة فقط من األطراف في البروتوكول اشتركت في اختبار  25كانت هناك حاجة إلى مراعاة أن 

                                                   
  .56وصل تقدیمان اضافیان بعد المناقشات مما وصل بالعدد اإلجمالي للتقدیمات إلى    6
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في  لن تتثبت إالوفر مؤشرًا قویًا على االتجاهات الناشئة التي  أیضًا أن ارتفاع مستوى االتفاق بین مختلف فئات التقدیمات
  .االختبار إجراء المزید منحالة 

بین المشاركین في المناقشات بشأن مدى التركیز الذي یمكن أن یوضع على أي من وقد سادت وجهات نظر متباینة   - 28
أي المواد المسترجعة (وقد لوحظ أن جداول التصنیف . المعلومات المسترجعة الكمیة أو النوعیة خالل تحلیل نتائج االختبار

أي (حین تشكل التعلیقات المكتوبة للخیارات  في مثل هذه األنواع من االستبیانات، إلزامیة وتشكل جوهر النتائج في) الكمیة
ومن ناحیة أخرى، . وسیلة لتوضیح القضایا وفهم بعض جوانب المعلومات المسترجعة الكمیة) المعلومات المسترجعة النوعیة

ز تحلیل لوحظ أیضًا أن االستبیانات المعتمدة على جداول التصنیف قد ال تقدم أفكارًا متعمقة ذات مغزى وأنه یتعین أن یرك
  .أألولىعلى المعلومات المسترجعة النوعیة بالدرجة  النتائج

بین األطراف  اإلرشاد، لوحظ وجود أعلى مستوى من االتفاق بشأن فائدة المسترجعة الكمیةوفیما یتعلق بالمعلومات   - 29
  .التي شاركت في االختبار والتي كان نصفها من البلدان النامیة

اقشات أنه على الرغم من األعداد الشاملة التي أبدت، في المتوسط، موافقة كبیرة على ولوحظ أیضًا خالل المن  - 30
أو خارطة  اإلرشادلم یساعد في تحلیل النتائج أو وضع تقییم كمي لفائدة " النامیة"و " المتقدمة"بین البلدان  التمییزفإن ، اإلرشاد
عقد مقارنة لالستجابات بین البلدان التي لو اعتمد التحلیل على  یمكن استخالص نتائج أكثر فائدة أشیر إلى أنهوقد . الطریق

  .خبرات تقییم المخاطر تقل فیهاتجري عملیات تقییم للمخاطر على أساس روتیني والبلدان التي 

م وأشار بعض المشاركین إلى أنه یبدو أن النتائج الكمیة تبین اتجاهًا یشیر إلى أن البلدان التي تجري عملیات تقیی  - 31
خبرات عملیات تقییم  تقل فیهافي حین رأت البلدان التي  ینوخارطة الطریق مفید اإلرشادعتبر تالمخاطر على أساس روتیني ال 

ولوحظ أیضًا أن التصنیفات المختلفة المقدمة في المعلومات المسترجعة الكمیة قد تنشأ أیضًا . أكثر فائدة اإلرشادالمخاطر أن 
هج مختلفة إزاء تقی   .یم المخاطر بأكمله ولیس مجرد عرض بسیط لخبراتها في إجراء عملیات تقییم المخاطرعن نُ

خبرة البلدان في إجراء عملیات تقییم المخاطر بین مستوى  إرتباطأنه یمكن، لتحدید ما إذا كان هناك  أشیر إلىكذلك   - 32
رجیح المتوسطات في كل فئة بالمقارنة بعدد الذین ، تقدیم متوسط ترجیحي كامل یجري خالله تاإلرشادوالطریقة التي قیمت بها 

  .ردوا على االستبیان

على أنه وفقًا لنتائج االختبار، اشترك القائمون على  ساد اتفاق عام ،بالمعلومات المسترجعة النوعیةوفیما یتعلق   - 33
كفل استخدام التعلیقات الناشئة عن ت آلیةوأن ثمة حاجة إلى وضع  اإلرشاداالختبار في حوار بناء یمكن أن یؤدي إلى تحسین 

ذلت في عملیة وأشار المشاركون أیضًا إلى أنه نظرًا للجهود المستفیضة . االختبار بصورة معقولة ومراعاتها بطریقة شفافة التي بُ
  .اإلرشاداالختبار یتعین إجراء تحلیل بالغ التفصیل للمعلومات المسترجعة لإلطالع على جمیع النقاط البارزة بدقة لتحسین 

أن التحلیل الذي أعدته األمانة كان مفرطًا في تبسیط المعلومات المسترجعة النوعیة  وكان من رأي بعض المشاركین  - 34
وطلب أولئك المشاركون بأن تتضمن وثیقة التحلیل التي . وقد ال یبین بالضرورة تفاصیل حجم المقترحات الخاصة بالتحسینات

قوائم العینة المتعلقة  أن في البروتوكول فقرة تبینأعدتها األمانة للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
  .لتعلیقات األصلیةا تفسربالمقترحات الخاصة بإدخال التحسینات غیر كاملة و 
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 ذلكعلى أساس المقترحات المقدمة كجزء من عملیة االختبار وأید اإلرشادوأقترح طریق للتقدم صوب مواصلة تحسین   - 35
  :التالیةملیة اإلجراءات المكونة من الخطوات واقُترحت ع. العدید من المشاركین

التعلیقات التحریریة وتلك ) 1(في فئات مثل  اإلرشادتجمیع المقترحات األصلیة التي ُطرحت خالل اختبار   )أ(
یقات التعل) 3(مقابل التعلیقات على الجزء النوعي  اإلرشادالتعلیقات التي تسري على جمیع أجزاء ) 2(المتعلقة بقضایا الترجمة 

  العامة في مقابل تلك النوعیة،

تبسیط وتكثیف المقترحات المشار إلیها أعاله في مقترحات نصیة ملموسة للتحسینات المحتملة في اإلرشاد   )ب(
تعدیل بعض المقترحات أو أسباب لضمان الشفافیة تبین الطریقة التي عولج بها كل مقترح للتحسین مع توضیح  آلیةمع إنشاء 
  ،اإلرشادیمكن أن یتم ذلك بواسطة أفرقة صغیرة تتكون من أثنین أو ثالث أشخاص لكل قسم في و . عدم نظرها

طلب معلومات مسترجعة بشأن المقترحات النصیة الملموسة من المنتدى االلكتروني من خالل عدة جوالت   )ج(
  توافق في اآلراء بشأن التغییرات المقترحة،إلى  للتوصلالتي یجري مواءمتها بصورة وثیقة في محاولة  من المناقشات االلكترونیة

حیثما أمكن التوصل إلى توافق في اآلراء فیما بین الخبراء الممثلین  إلدخال التغییرات اإلرشادتعدیل   )د(
  لألطراف،

ما إذا كانوا  بیانإضافة سؤال الستمارة التقریر الوطني بشأن تنفیذ البروتوكول حیث یمكن لألطراف   )ه(
دراج أي مقترحات إلجراء تحسینات محتملة رشاداإلستخدمون ی   .وإ

  :ما یلي اإلرشادوتضمنت المالحظات اإلضافیة بشأن الطریق إلى التقدم بخصوص تحسین   - 36

  ،اإلرشاداالستفادة من الخبرات المتوافرة خارج المنتدى االلكتروني خالل عملیة تحسین   )أ(

باألنماط النوعیة للكائنات المحورة الحیة ین األقسام المتعلقة وضع أولویات لتحسین خارطة الطریق قبل تحس  )ب(
  وقبل البدء في وضع وثائق إرشادیة إضافیة،) الجزء الثاني(أو السالالت 

مثلما الحال في أي وثیقة من الوثائق الناشئة حیثما تتوافر معلومات جدیدة، وضع عملیة نظرًا ألنه یتعین   )ج(
إال أنه یتعین أن ال الحتیاجات الماسة التي تحددها البلدان النامیة لإلرشاد بشأن تقییم المخاطر للتحسینات مع مالحظة أیضًا ا

  ،اإلرشادالمقامة للتحسینات إلى التأخر في اعتماد  اآللیةتؤدي 

  .التي تعتمد وتستخدم اإلرشادلرصد نسبة األطراف  التالیةإضافة أسئلة إلى استمارة اإلبالغ الوطني   )د(

  "اإلرشاد بشأن تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة" تحقق التوافق بینع حزمة وض  - باء
  )تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"الدلیل التدریبي  و) خارطة الطریق أى(

وارتكازًا على المناقشات االلكترونیة  BS-V1/12من المرفق بالمقرر ) ب(1وفقًا لالختصاصات المبینة في الفقرة   - 37
مخاطر الكائنات المحورة  مبتقییاإلرشاد المتعلق " لتحقیق التوافق بینالمهمة المتعلقة بوضع حزمة  منسقةال تسابقة، استذكر ال

بطریقة متجانسة وتكاملیة " تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"الدلیل التدریبي المعنون  و) خارطة الطریق أى" (الحیة
  .االختبار قیدمع فهم واضح بأن اإلرشاد ما زال  لمواصلة نظرها من جانب األطراف
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رهنًا بمقرر من مؤتمر األطراف إلى أنه یتعین اإلدراك في المناقشات بأن نص اإلرشاد قد یتغیر  منسقةال تأشار   - 38
 العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول خالل اجتماعه السابع على أساس مقترحات التحسینات المقدمة كجز من عملیة

یمكن أن یتم ") التوافق البیاني"أي (االختبار إال أنه ذكر أن التحسینات على المكون البیاني للتوافق بین الدلیل وخارطة الطریق 
  .بصورة مستقلة عن التعدیالت المحتملة في اإلرشاد

بشأن وثیقتي عمل  نظرهمالمشاركین في المنتدى االلكتروني إلى تقدیم وجهات  منسقةال تولدى افتتاح المناقشات، دع  - 39
للدلیل وخارطة الطریق سیتم تطویره " توافق بیاني"مشروع ) ب(التوافق النصي بین الدلیل وخارطة الطریق ) أ: (أعدتهما األمانة

  .بعد ذلك إلى أداة الكترونیة تفاعلیة وأكثر مواءمة للمستخدمین

ة الطریق مفید وواضح وحافل بالمعلومات وحسن التصمیم للدلیل وخارط 7"التوافق البیاني"وساد اتفاق عام على أن   - 40
وعلى وجه الخصوص أشار العدید من المشاركین إلى أن االطارات . ویمكن أن یصبح بالغ الفائدة كأداة الكترونیة لبناء القدرات

في حالة الحاجة إلیها  محددةالالموجزة التي تتضمن أمثلة وأرقامًا مفیدة من حیث أنها توفر المزید من المعلومات عن المواضیع 
  .وتتضمن روابط إلى المواقع الشبكیة الخارجیة

ن عن رضاهم یفمن ناحیة، أعرب بعض المشارك. وُأعرب عن بعض وجهات النظر المتباینة بشأن الحزمة المتوافقة  - 41
ریق ورأوا أن الحزمة المتوافقة وأشاروا أن هناك تجانسًا بین الدلیل وخارطة الط. الكامل عن التوافق بالشكل الذي ُعرض به

ن أن التوافق الحالي قد یكون یومن ناحیة أخرى رأى بعض المشارك. للقائمین على تقییم المخاطر الجددتشكل أداة معاونة 
  .بالنسبة للقائمین على تقییم المخاطر األقل خبرة غیر واضًح ألن الدلیل وخارطة الطریق لم یكونًا متجانسین بالكامل دائماً 

ن أنه یثیر تحدیات، في ذلك الوقت، یأن ُأشیر إلى أن التوافق یعتبر نموذجًا جیدًا للمقارنات وجد بعض المشارك دوبع  - 42
مقترحات أخرى وملموسة لتحسین التوافق بالنظر ألنه مازال هناك تغییرات كبیرة في النص وهیكل خارطة الطریق  أمام تقدیم

  .ها األطرافنتیجة لعملیة االختبار التي فوضت ب

المخصص في اجتماعه المباشر ومؤتمر  الخبراء التقنیینللنظر من جانب فریق  التالیةوقد ُطرحت التوصیات   - 43
ولتیسیر الرجوع إلیها وضعت التوصیات في . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه السابع

  :وخارطة الطریق على النحو التالي الدلیلقق التوافق بین مجموعات وفقًا لمختلف مكونات الحزمة التي تح

  المكون البیاني

إدراج المزید من األرقام واألمثلة ذات الصلة حسب مقتضى الحال لتحسین بیان المواضیع التي نوقشت   )أ(
للكائنات المانحة لمواصلة توضیح المفاهیم مثل الخصائص البیولوجیة  3النموذج  فى إطارخالل المادة وعلى وجه الخصوص 

  وخاصة الكائنات المحورة الحیة، والبیئات المتلقیة والتدفقات الجینیة الرأسیة واستراتیجیات اإلدارة،

خفض كمیة النصوص بشأن كل شریحة ربما من خالل إضافة المزید من االطارات الموجزة والروابط   )ب(
  ناسبة تدریبیة،وخاصة في حالة استخدام األداة البیانیة كأداة عرض خالل م

                                                   
  .http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15/training.shtml على تتوافر   7



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1 
Page 9 
 

فصول مختلفة لتیسیر الوصول المباشر إلى المعلومات ذات األهمیة تقسیم األداة البیانیة إلى وحدات أو   )ج(
  ،نللمستخدمی

  استنساخها أو الحصول علیها بسهولة،یمكن  تقدیم األداة البیانیة االلكترونیة النهائیة في صیغة   )د(

  المحتوى

ة الطریق بدقة لتحقیق االتساق مع البروتوكول واستخدام أكبر قدر ممكن من فحص كل من الدلیل وخارط  )ه( 
من  8فعلى سبیل المثال فإن تعریف الكائن المحور الحي في الشریحة . الفقرات المقتبسة المباشرة والكاملة من البروتوكول

  من البروتوكول، 3الدلیل ال تتسق مع التعریف الوارد في المادة 

فعلى سبیل . اق بین الخطوات ونقاطها التي یتعین نظرها في كل من الدلیل وخارطة الطریقضمان االتس  )و(  
  من خارطة الطریق، 5من الدلیل تتضمن خطط إدارة المقاومة التي ال تظهر إال في الخطوة  1المثال فإن الخطوة 

متماثلتین من  45الشریحة ن في تحسین التوافق بین الدلیل وخارطة الطریق، فعلى سبیل المثال فإن الوثیقتی  )ز(  
  یمكن أن تتوافق بصورة أفضل، 1وعالوة على ذلك فإن الخطوة . النظرة األولى إال أنهما یركزان على قضیتین مختلفتین

توضیح ولیس تعریف المصطلحات المستخدمة في الدلیل، حسب مقتضى الحال، بإضافة قسم عن   )ح(  
  في اإلرشاد،یماثل ذلك ما تم " استخدام المصطلحات"

وخاصة (المخصص  الخبراء التقنیینفیما بین أعضاء فریق " نقاط االختالف"استكشاف الوسائل التي تبین   )ط(  
  بشأن التوافق،) عندما یكون هناك اختالف بشأن االتساق مع البروتوكول

  اإلجراء 

المنقحتین مع عدم إدراج توضیح السبب، بطریقة شفافة، في عدم إدراج بعض المقترحات في الوثیقتین   )ي(  
  مقترحات أخرى،

التركیز على تحسین الوثائق المتاحة بالفعل وذلك مثًال بالتوصل إلى توافق كبیر في اآلراء بشأن المادة أو   )ك(  
  تحدید بوضوح حیثما توجد اختالفات في وجهات النظر بدًال من التركیز على وضع إرشاد آخر وتوافق الوثائق القائمة،

معلومات مسترجعة عن فائدة الحزمة المتوافقة من المعنیین المستهدفین أي القائمین على تقییم  طلب  )ل(  
  .المخاطر من ذوي الخبرات المحدودة

دمًا فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر  - جیم   توصیة بشأن كیفیة المضي ُق
  المخاطر المحددة لتقییمبشأن المواضیع 

توصیة بشأن كیفیة المضي قُدمًا فیما یتعلق بوضع ] أ[و "ونتائج وضع  BS-VI/12المقرر   منسقةال ستذكرتإذ   - 44
إرشاد آخر عن موضوعات محددة في تقییم المخاطر التي تُختار على أساس األولویات واالحتیاجات التي أبدتها األطراف 

أعضاء المنتدى  تدع ،"من الخطة االستراتیجیة ونواتجها 1.4و  1.3یلیین غالهدفین التش تحقیق بغرض التحرك صوب
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ذات صلة وممكنة لوضع إرشاد آخر بشأن مجموعة من  آلیةالمخصص إلى النظر في  الخبراء التقنیینااللكتروني وفریق 
  .المخصص والمنتدى االلكتروني الخبراء التقنیینالمواضیع سبق أن حددها فریق 

على المسائل التوجیهیة الصادرة عن  وفي حین أن بعض وجهات النظر التي ُعرضت خالل المناقشات ركزت  - 45
  :التالیةانحرفت وجهات نظر أخرى بدرجة كبیرة ومع ذلك یمكن تجمیع التدخالت في الفئات الثالث الرئیسیة  منسقةال

  مقترحات بشأن وضع إرشاد آخر بشأن المواضیع المحددة،  )أ(

والتوجیه بشأن  القائمةخارطة الطریق مقترحات بإنشاء عملیات لوضع إرشاد إضافي في حالة فقط استخدام   )ب(
  الكائنات المحورة الحیة المحددة والسالالت بصورة فعالة،

 الجاریةعدم وجود تأیید لوضع إرشاد إضافي عند هذه النقطة الزمنیة في إطار العملیات االلكترونیة   )ج(
  .المخصص الخبراء التقنیینوالخاصة بفریق 

 المخصص الخبراء التقنیینأعاله بتمدید والیتي المنتدى االلكتروني وفریق ) أ(ة أوصى المشاركون، في إطار الفئ  - 46
. ومحیط عملهما الجاري الذي یعتمد بالدرجة األولى على المناقشات االلكترونیة في توفیر المدخالت لالجتماعات المباشرة

. من جانب األطراف بشأن وضع إرشاد آخرواقترح المشاركون الذین یؤیدون وجهة النظر هذه مجموعة من المواضیع للنظر 
  .أدناه التالیة 50وترد هذه المواضیع في الفقرة 

أعاله أن من السابق ألوانه وضع إرشاد آخر قبل تحلیل نتائج االختبار الحالي ) ب(ورأى المشاركون، في إطار الفئة   - 47
لمزید من لضرورة إسناد األولویة ) أ(ح بعض المشاركین واقتر . لخارطة الطریق واإلرشاد النوعي بشأن الطابع العملي والفائدة

إذا وجدت ثغرات في اإلرشاد، یتعین وضع عملیة ) ب(العمل لتحسین خارطة الطریق واإلرشاد الحالیین قبل وضع إرشاد آخر، 
 عل الطرق لوضلتحدید المعاییر الخاصة بتحدید المواضیع ذات الصلة لسد هذه الثغرات من خالل إرشاد إضافي وتقدیم أفض

  .هذا اإلرشاد

یقدم الخبراء المتخصصین في مواضیع ) أ: (وفي حالة الحاجة إلى إرشاد آخر، أید المشاركون نهجًا من خطوتین  - 48
یضع الخبراء في تقییم المخاطر البیئیة ) ب(معینة وجهات نظرهم بشأن العناصر التي ینبغي نظرها في وضع اإلرشاد، و

 ه قد ال یكون لدىولوحظ كذلك أنه نظرًا ألن. المقترحات والقضایا التي أثیرت في الخطوة األولىمشروع إرشاد على أساس 
الخبراء الضروریین في المواضیع المحددة لتقییم  المخصص الخبراء التقنیینالمنتدى االلكتروني المفتوح العضویة وفریق 

منافع وضع إرشاد آخر في ضوء التكالیف المتضمنة في هذه  یرتقدوأخیرًا اقتُرح . المخاطر، یمكن االستفادة من مصادر أخرى
  .العملیة

وبدًال من ذلك اقترحوا، . أعاله بعدم وضع إرشاد آخر في هذا الوقت) ج(وأوصى بعض المشاركون، في إطار الفئة   - 49
، إمكانیة استخدام الوقت والموارد وُأشیر أیضًا إلى . ي بشأنهفي النهوض بعملیة نشر اإلرشاد الحالي واستثارة الوع مثًال

المخصص في وضع إرشاد نتیجة لعدم توافق اآلراء فیما بین  التقنیینالتحدیات التي واجهت المنتدى االلكتروني وخبراء الفریق 
  .المواضیع المحددة فى تالمشاركین واالفتقار إلى الخبرا
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التي نوقشت  بالقضایامن جانب المشاركین فیما یتعین إلى أنه قد تكون هناك تفسیرات متعددة  منسقةال توأخیرًا أشار   - 50
المخصص في اجتماعه المباشر لتحقیق نتیجة مثمرة  الخبراء التقنیینوأوصى بمراعاة التفسیرات المتعددة خالل مناقشات فریق 
  .في البروتوكول في اجتماعه السادسعلى النحو الذي طلبه مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف 

  ضیع التي حددها المشاركون الذین یؤیدون وضع إرشاد آخرالمواقائمة 

 تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة الداخلة في مراكز المنشأ والتنوع الجیني 

 تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة المنتجة من خالل البیولوجیا التخلیقیة 

 تقییم مخاطر الكائنات المجهریة والفیروسات المحورة الحیة 

 والمعاملة الهندسة الجینیة استخدام تقنیات یم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تستحدث عن طریق تقی
 أو التعرض له ds RNA الحامض النووى الریبى المزدوج الدفع  هندسیا إلنتاج

  تقنیات الهندسة الحینیةتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تنتج من خالل 

  انات المحورة الحیة بما في ذلك األسماك تقییم مخاطر الحیو 

  دارة المخاطر المتعلقة المحورة الحیة المعدة لإلدخال في نظم إیكولوجیة غیر  الكائناتبتقییم المخاطر وإ
 خاضعة لإلدارة

 تقییم مخاطر المنتجات الصیدالنیة والصناعیة 

  النباتات المحورة الحیة المبدلة تغذویاً تقییم مخاطر 

 االقتصادیة في سیاق تقییم المخاطر البیئیة في سیاق عملیة صنع القرار-الجتماعیةاالعتبارات ا 

  صغیر النطاقالالتعایش بین الكائنات المحورة الحیة وتلك غیر المحورة الحیة في سیاق االستزراع 
  ةتوزیع الكائنات المحورة الحی وسبلالتعایش بین الكائنات المحورة الحیة وتلك غیر المحورة الحیة 

 بشأن إدراج الصحة البشریة في تقییم المخاطر البیئیة إرشاد 

  شاد بشأن التأثیرات الصحیة للكائنات المحورة الحیة ومبیدات األعشاب التي هي جزء من حزمة تكنولوجیة إر
 تصاحبها

  حب مختلف مبیدات األعشاب التي هي جزء من حزمة التكنولوجیا التي تصالإرشاد بشأن التأثیرات التخلیقیة
  .بعض الكائنات المحورة الحیة

  

الواردة أعاله مثل التعایش،  عبالمنتدى االلكتروني عن شواغلهم بشأن إدراج بعض المواضی أعرب بعض المشاركین: مالحظة
ها واالعتبارات االجتماعیة االقتصادیة والصحة البشریة مشیرین إلى أن هذه المواضیع تقع خارج نطاق تقییم المخاطر البیئیة وأن

  .دولیة متخصصة أخرى منظماتقضایا یتم التعامل معها في إطار األحكام األخرى من البروتوكول أو بواسطة 

  
__________ 

  


