
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
  السابعاالجتماع 

  2014تشرين األول /أكتوبر 3 -أيلول /رسبتمب 29، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ
  *من جدول األعمال المؤقت 13البند 

  
  )26المادة (االقتصادية  –االعتبارات االجتماعية 

  مقدمة  -أوال 
فريق خبراء  ،BS-VI/13مقرره في توكول قرطاجنة، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو - 1
الوضوح المفاهيمي بشأن  تطويرج األنشطة المنصوص عليها في نفس المقرر، من أجل واتبحث نب مكلّفمخصص  ينتقني

ي السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فولتقديم تقريره إلى االجتماع  ،االقتصادية –االعتبارات االجتماعية 
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 17االقتصادية في سول، من  –وعقد اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية  - 2
ويرفق طيه تقرير االجتماع لنظر االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف . 2014شباط /فبراير 21إلى 

 .قرطاجنة للسالمة األحيائية في بروتوكول

 تنظيم )أ(: جها ما يليواتوالتي بحث فريق الخبراء ن -  BS-VI/13وكانت األنشطة المنصوص عليها في المقرر  - 3
وتقييم واستعراض وتجميع  )ج(؛ مؤتمرات إقليمية على اإلنترنت في الوقت الحقيقي وتنظيم) ب(أفرقة نقاش على اإلنترنت؛ 

ويمكن االطالع على . االقتصادية من أجل إعداد نظرة عامة عالمية –االعتبارات االجتماعية  المعلومات القائمة عن
 :على اإلنترنت على المواقع التاليةالمعلومات التفصيلية عن نتائج هذه األنشطة 

نيسان / أبريلو آذار / موجز للمناقشات على اإلنترنت التي أجريت في مارس  )أ(
  1؛2013

المؤتمرات اإلقليمية المباشرة في الوقت الحقيقي على اإلنترنت المعقودة في مختلف محاضر   )ب(
  2013:2حزيران /يونيو

االقتصادية الناشئة عن أثر الكائنات الحية –النظرة العامة العالمية للمعلومات عن االعتبارات االجتماعية   )ج(
 3.(UNEP/CBD/BS/AHTEG-SEC/1/2)المحورة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
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  العناصر المقترحة لمشروع مقرر  -ثانيا 
، في اجتماعه قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية - 4

الترحيب بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات في في استعراض واإلحاطة علما أو  السابع،
، شأنمن التقرير ومرفقه، واتخاذ قرار في هذا ال 20، والنظر في التوصية الواردة تحت الفقرة االقتصادية –الجتماعية ا

 حسب االقتضاء؛

وفي هذا الخصوص، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  - 5
 :األحيائية في أن

 -العتبارات االجتماعيةالمخصص المعني بااء التقنيين المخصص يحيط علما بتقرير فريق الخبر  ) أ(
 االقتصادية المرفق أدناه؛

االقتصادية للعمل في  -العتبارات االجتماعيةالمعني بايقرر تمديد فريق الخبراء التقنيين المخصص   )ب(
من المقرر ) ج(4ة في ضوء الفقرة في الخطة االستراتيجي 7- 1التوجيهية المتوقعة في إطار الهدف التشغيلي  مبادئمجال ال

BS-VI/13 ، االقتصادية، وأي  -العتبارات االجتماعيةالمعني بامع مراعاة المرفق بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص
  أدناه؛) 2(و) 1() ج(معلومات قد تقدم من خالل األنشطة المذكورة في الفقرة 

  :ييطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يل  )ج(
عن االعتبارات  تعقد أفرقة مناقشة على االنترنت لتيسير تبادل اآلراء، والمعلومات والخبرا  )1(

الترابط بين تقييم المخاطر واالعتبارات ) أ: (االقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي - االجتماعية
 - ات االجتماعيةوالجوانب المتصلة بصحة اإلنسان في االعتبار) ب(االقتصادية؛  - االجتماعية

  االقتصادية؛ - وااللتزامات الدولية التي قد تكون متصلة باالعتبارات االجتماعية) ج(االقتصادية؛ 
تنص على تعاريف السياسات، والقوانين، والقواعد والمبادئ التوجيهية التي ) أ( :تجميع معلومات عن  )2(

االقتصادية في  - ية لالعتبارات االجتماعيةوالتطبيقات العمل) ب(االقتصادية؛  - عتبارات االجتماعيةلال
صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك الحاالت التي تم النظر فيها في اآلثار 

  االقتصادية؛ - االجتماعية
االقتصادية على  - تكليف دراسة عن الترتيبات الدولية التي قد تكون متصلة باالعتيارات االجتماعية  )3(

  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ 26نصوص عليه في المادة النحو الم
يدعو مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى إلى النظر في دعم أنشطة بناء القدرات بشأن   )د(

 BS-VI/5 من المقرر) ن(2االقتصادية على النحو المنصوص عليه في الفقرة  -االعتبارات االجتماعية
  ).الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 11/5ثاني من المقرر المرفق ال(
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 االقتصادية -تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية 

 مقدمة

 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية دساعتمد االجتماع السا - 1
إلجراء سلسلة وتضمن المقرر طلبات إلى األمين التنفيذي . االقتصادية –بشأن االعتبارات االجتماعية  BS-VI/13المقرر 

 –من األنشطة التي كان الغرض منها في النهاية المساهمة في تطوير الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية 
 .االقتصادية

ي أفرقة نقاش على اإلنترنت ومؤتمرات إقليمية على اإلنترنت في الوقت الحقيقـي  ذيوبناء عليه، نظم األمين التنف - 2
االقتصادية فيما بـين   -تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات بشأن االعتبارات االجتماعية وتلخيص لتيسير وتحليل 

من المادة  1في سياق الفقرة المعنية ة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلي
لتجميع وتقييم واسـتعراض المعلومـات عـن االعتبـارات     بخبير استشاري واستعانت األمانة أيضا  .من البروتوكول 26

 .االقتصادية من أجل إعداد نظرة عامة عالمية –االجتماعية 

جنة للسالمة األحيائية إنشـاء فريـق   طراف في بروتوكول قرطاوقرر أيضا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل - 3
بحث نتائج أفرقة النقاش  )1: (االقتصادية من أجل ما يلي –مخصص من الخبراء التقنيين المعني باالعتبارات االجتماعية 

 من أجل إعداد ،للمعلومات ، والنظرة العامة العالميةعلى اإلنترنت، والمؤتمرات اإلقليمية على اإلنترنت في الوقت الحقيقي
وتقديم تقريره لنظـر االجتمـاع   ) 2( االقتصادية، باالستناد إلى النتائج؛ –الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية 

ويتمثل الغرض من تقريـر  . السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
ماع من التداول واتخاذ قرار بشأن الخطوات األخرى المالئمة لتحقيق الهدف التشغيلي تمكين االجت فريق الخبراء التقنيين في

 .نتائجما يرتبط بها من األحيائية وللسالمة من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  1-7

ـ  - 4 ي وتم اختيار خمسة خبراء من كل منطقة وخمسة خبراء من بين غير األطراف والمنظمات األخرى للمشاركة ف
والنظام الـداخلي المطبـق    BS-VI/13فريق الخبراء التقنيين المخصص وفقا لالختصاصات المحددة في المرفق بالمقرر 

 .لالجتماعات في إطار البروتوكول

 17االقتصادية في سول، مـن   –صص المعني باالعتبارات االجتماعية خوعقد اجتماع فريق الخبراء التقنيين الم - 5
المتعـددة  __ دولة (ا، وبالروس، وبوليفيا ـأسترالي: خبيرا من األطراف التالية 22وحضره . 2014شباط /فبراير 21إلى 

، والجمهورية الدومينيكية، ومصر، واالتحاد األوروبي، وفرنسا، وهنـدوراس، وهنغاريـا، والهنـد، وليبيريـا،     )القوميات
ة كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجنـوب أفريقيـا،   وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، والنيجر، والنرويج، والفلبين، وجمهوري

الواليات المتحدة األمريكية، وشبكة العالم الثالث، : كما حضر االجتماع خمسة خبراء من المراقبين التاليين. ايلندتوإسبانيا و
 .Universidad Nacional de General Sarmiento مركز السالمة األحيائية و –GENØK والتحالف العالمي للصناعة، و

 افتتاح االجتماع  – 1البند 

إدارة التكنولوجية األحيائية والنانوية في وزارة التجـارة، والصـناعة   وكجين، مدير السيد شانغ سافتتح االجتماع  - 6
وأدلى بمالحظـات  . 2014شباط /فبراير 17كوريا، في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم اإلثنين  ةوالطاقة في جمهوري

 .مثل األمانة بالنيابة عن السيد بروليو دياز، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجيافتتاحية أيضا م

والحظ أن موضوع فريق الخبراء التقنيين . وفي مالحظاته االفتتاحية، رحب السيد سوكجين بالمشاركين في سول - 7
عبر الحدود للكائنات الحيـة المحـورة    المخصص هذا مهم بالنسبة لجمهورية كوريا نظرا ألن قانون البلد بشأن التحركات

وأشار السـيد سـوكجين إلـى أن    . االقتصادية ما زال قيد الصياغة –يحتوي على حكم بخصوص االعتبارات االجتماعية 
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العمل الشاق المتمثل في التحضير إلنجاح االجتماع السابع لمؤتمر األطـراف العامـل   في  بيئةوزارته تتعاون مع وزارة ال
طراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنـوع  كاجتماع لأل
 .وأعرب عن أمله أن يجري الخبراء مداوالت مثمرة. البيولوجي

وأعرب ممثل األمانة عن امتنانه لحكومة جمهورية كوريا على استضافة االجتماع وتقديم الدعم المالي الذي مكن  - 8
والحظ أن عمل . وشكر أيضا حكومة النرويج على تقديم أموال إضافية في هذا الصدد. شاركة الخبراء من البلدان الناميةم

فريق الخبراء التقنيين المخصص سيسهم مساهمة كبيرة في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 الشؤون التنظيمية  – 2د البن

 انتخاب أعضاء المكتب  1- 2

ياس هيسنبرغر من النمسا والسيدة رانجيني واريير من رانتخب أعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص السيد اند - 9
وبعد مالحظات تقديمية قصيرة، دعا الرئيسان المشاركان المشاركين إلى تقـديم  . الهند للعمل كرئيسين مشاركين لالجتماع

 .أنفسهم

 إقرار جدول األعمال 2- 2

 .(UNEP/CBD/BS/AHTEG-SEC/1/1)تم إقرار جدول األعمال المؤقت لالجتماع بدون أي تعديل  - 10

  تنظيم العمل  3- 2
تم أيضا اعتماد تنظيم العمل على النحو المقترح في المرفق األول بالشروحات على جـدول األعمـال المؤقـت     - 11

 .(UNEP/CBD/BS/AHTEG-SEC/1/1/Add.1)لالحتماع بدون أي تعديل 

االقتصـادية الناشـئة عـن أثـر      –المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية  حالوضو  - 3البند 
حية المحورة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، السيما فيما الالكائنات 

 يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للمجتمعات األصلة والمحلية

صادر عـن  ال BS-VI/13من المقرر  3و 2شطة التي نفذت وفقا للفقرتين بحث نتائج األن  3-1
 ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةاالجتماع السادس ل

ا البند من جدول األعمال، قدمت األمانة معلومات أساسية عـن كيفيـة تطـوير المناقشـات حـول      ذفي إطار ه - 12
لية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وعرضا عامـا  االقتصادية في عم –االعتبارات االجتماعية 

وقـدمت األمانـة   . عن األنشطة المنفذة منذ االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
بشأن  2013نيسان /أبريل –آذار /أيضا الوثائق لهذا االجتماع، أي موجز المناقشات التي أجريت على االنترنت في مارس

؛ والنظـرة العامـة العالميـة    (UNEP/CBD/BS/REGCONF-SEC/2/INF/1)االقتصـادية   –االعتبارات االجتماعية 
االقتصادية الناشئة عن أثر الكائنات الحية المحورة على حفظ التنوع البيولـوجي   –للمعلومات عن االعتبارات االجتماعية 

 .(UNEP/CBD/BS/AHTEG-SEC/1/2)واستخدامه المستدام 

األمانة، حدد أعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص معلومات إضافية تتعلق بـالنظرة   جانب وبعد العرض من - 13
وتضمنت هذه معلومات عن األنشطة التي يضطلع بها االتحاد األوروبي بخصوص االعتبارات االجتماعية . العامة العالمية

التي يمكن أن تقدم معلومـات  ) قتصادي األوروبي بخصوص الكائنات المحورة وراثيااال-المكتب االجتماعي(االقتصادية  –
تتعلـق  وذكر أيضا أن البنـك الـدولي لديـه سياسـة     . االقتصادية –مفيدة لمساعدة البلدان في أداء التقييمات االجتماعية 
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مولها البنك، التي يمكن أن تكون مرجعا االقتصادي للمشروعات التي ي –بشأن التقييم االجتماعي تتضمن أحكاما لضمانات با
التي ووأعرب أيضا عن قلق بخصوص عدم وجود مشاركة من ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية . مفيدا

 .االقتصادية –المناقشات حول االعتبارات االجتماعية يمكن أن تساهم تجاربها وخبراتها في 

مرات اإلقليمية على االنترنت في الوقت الحقيقي الموجودين في االجتماع إلى ودعا السيد هيسنبرغر رؤساء المؤت - 14
والسـيد   روقدم كل من السيدة واريي. إعطاء تقييم موجز للمناقشات في مؤتمر كل منهم لصالح الخبراء في األقاليم األخرى

في الوقت الحقيقـي إلقلـيم آسـيا    هيسنبرغر والسيد عبد القوي عرضا عاما عن المناقشات في المؤتمرات على اإلنترنت 
ودعا السيد هيسنبرغر، . أخرى ووسط وشرق أوروبا، وأفريقيا، على التوالي والمحيط الهادئ، وأوروبا الغربية ومجموعات

في االجتماع، دعا أي خبير آخـر   مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيمالحظا عدم وجود رئيس مؤتمر 
وقدم السيد كارلوس المندارس من هندوراس عرضا عاما . من المنطقة يكون قد شارك في المؤتمر، إلى اإلدالء بمالحظات

 .مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيلمؤتمر 

 إعداد الوضوع المفاهيمي  2- 3

المشاركين إلى تقاسم آرائهم واقتراح عناصر يعتقدون أنها ستسـهم فـي    رييفي إطار هذا البند، دعت السيدة وار - 15
. وبناء عليه، قدم كل مشارك مقترحـات للعناصـر  . االقتصادية –تحقيق الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية 

 .انب الفريقوأشارت الرئيسة المشاركة إلى أن العناصر المقترحة سيتم تجميعها وإتاحتها للمناقشة من ج

واستعرض الفريق التجميع . على مبادئ عامة، ومنهجيات ونقاط ينبغي النظر فيها هواشتمل التجميع الذي تم إعداد - 16
المشاركان إنشاء أفرقة صغيرة للنظـر فـي العناصـر     نواقترح الرئيسا. على إدراج فقرة في المقدمة وهدف واتفق أيضا

واستعرضـت  . ثة، أي المبادئ العامة، والمنهديات والنقاط التي ينبغي النظر فيهاالمقترحة وصياغتها في إطار األقسام الثال
وأنشأ الرئيسان المشاركان أيضا فريقين صغيرين لمراجعة النص . األفرقة الصغيرة أقسام كل منها وأبلغت االجتماع بالنتائج
 .الذي سيدرج في قسم المقدمة وقسم الهدف في التجميع

ن عن الحاجة إلى توضيح العالقة بين تقييم المخاطر واالعتبـارات  ي، أعرب بعض المشاركوفي أثناء المناقشات - 17
 –اعتبارات اجتماعيـة  على أنها معالجة المسائل المتعلقة بصحة اإلنسان  الذي يمكن فيهمدى الاالقتصادية و –االجتماعية 
 .اقتصادية

 –دولية التي كانت متصلة باالعتبارات االجتماعية وركز بعض المشاركين على أهمية تحديد أحكام من االتفاقات ال - 18
لعهـد  اوفي هذا الصدد، تم تقديم بعض األمثلة بما فيهـا  . االقتصادية في عملية صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحورة

قبلية، والمعاهدة الشعوب األصلية وال، واالتفاقية الدولية بخصوص الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االقتصـادية فـي    –واقترح أيضا أن أخذ االعتبارات االجتماعية . الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 فـي إطـار  من بروتوكول قرطاجنة قد ال يتعارض مع قواعد اتفاقات التجارة مثل االتفاقات  26الحسبان في سياق المادة 
تسـق  وتمية طالما يتم صياغتها بالمبررات المناسبة، ويمكن الدفاع عنها في إطار المعلومات المتاحة، منظمة التجارة العال

غير أن فريق الخبراء التقنيين المخصـص رأى أن هـذه    .تعسفي أو غير مبرر أي تمييزوالقواعد الوطنية وال تؤدي إلى 
 .مسألة قد تستفيد من المزيد من البحث

 –اتفق الفريق على العناصر إلطار الوضوع المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعيـة  وبعد مداوالت مستفيضة،  - 19
وناقش بعد ذلك فريق الخبراء التقنيين المخصص أنشطة المتابعـة  . االقتصادية على النحو الوارد في المرفق بهذا التقرير

 .والتوصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

االقتصـادية االجتمـاع    –ء عليه، يوصي فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية وبنا - 20
 :بما يلي لسالمة األحيائيةلالسابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
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  ؛تقرير االجتماع أن يستعرض  )أ(
االقتصـادية للعمـل    –المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية يقرر تمديد فريق الخبراء التقنيين أن   )ب(

من المقرر ) ج(4من الخطة االستراتيجية في ضوء الفقرة  7-1على المبادئ التوجيهية المتوقعة في إطار الهدف التشغيلي 
BS-VI/13ب(ها في الفقرتين ، مع مراعاة المرفق بهذا التقرير وأي معلومات يمكن تقديمها من خالل األنشطة المشار إلي (

  أدناه؛) ج(و
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعقد أفرقة نقاش على اإلنترنـت لتيسـير تبـادل وجهـات النظـر،      أن   )ج(

التفاعل البيني بين تقييم ) 1: (االقتصادية، بما فيها ما يتعلق بما يلي –والمعلومات والخبرات بشأن االعتبارات االجتماعية 
االقتصـادية المتعلقـة بصـحة     - وجوانب االعتبارات االجتماعيـة ) 2(االقتصادية؛  –ت االجتماعية المخاطر واالعتبارا

  االقتصادية؛ –وااللتزامات الدولية التي قد تكون ذات صلة باالعتبارات االجتماعية ) 3(اإلنسان؛ 
قواعـد والمبـادئ   السياسـات، والقـوانين، وال  ) 1: (معلومات عن تجميعيطلب إلى األمين التنفيذي أن   )د(

 –التطبيق العملي لالعتبـارات االجتماعيـة   ) 2(االقتصادية؛  –تعاريف لالعتبارات االجتماعية  تنص علىالتوجيهية التي 
بشأن الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك الحاالت التي تم النظـر فيهـا فـي اآلثـار     االقتصادية في عملية صنع القرار 

  االقتصادية؛ –االجتماعية 
إلجراء دراسة عن االتفاقات الدولية التي قد تكـون ذات  يصدر تكليفا يطلب إلى األمين التنفيذي أن أن   )ه(

من بروتوكول قرطاجنـة للسـالمة    26االقتصادية على النحو المنصوص عليه في المادة  –صلة باالعتبارات االجتماعية 
  األحيائية؛

لمانحة األخرى إلى النظر في دعم أنشطة بناء القدرات في مجال يدعو مرفق البيئة العالمية والجهات اأن   )و(
التذييل الثاني من ( BS-VI/5من المقرر ) ن(2االقتصادية على النحو المنصوص عليه في الفقرة  –االعتبارات االجتماعية 

 ).الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 11/5المقرر 

 أخرى مسائل  - 4البند 

أل الرئيس المشارك المشاركين إذا كان لديهم أي مسائل أخرى يرغبون في إثارتهـا تتعلـق بجـدول أعمـال     س - 21
 .ولم تثار أي مسألة أخرى. االجتماع

 اعتماد التقرير  - 5البند 

 .اعتمد المشاركون مشروع تقرير االجتماع بصيغته المعدلة شفويا - 22

 اختتام االجتماع  - 6البند 

وجزة من ممثل حكومة جمهورية كوريا والسيد بروليو دياز، األمـين التنفيـذي التفاقيـة    حظات ختامية مالبعد م - 23
التنوع البيولوجي، أعلن الرئيس المشارك، السيد هيسنبرغر اختتام االجتماع في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهـر يـوم   

 .2014شباط /فبراير 21الجمعة، الموافق 
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  مرفق
  االقتصادية –بشأن االعتبارات االجتماعية  عناصر إلطار الوضوح المفاهيمي

من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  7- 1أشار فريق الخبراء التقنيين المخصص إلى الهدف التشغيلي 
 اديةواالقتص االجتماعيةاالعتبارات  بشأن المعلومات وتبادل البحوث إلى يستند توجيه، تقديم": 2020-2011األحيائية للفترة 

وكذلك إلى نتائج هذا الهدف، بما فيها إعداد " المحورة الحية الكائنات استيراد بشأن قرارات اتخاذ عند الحسبان في تؤخذ التي
والحظ الفريق االختصاصات . االقتصادية للكائنات الحية المحورة –جتماعية مبادئ توجيهية بخصوص االعتبارات اال

اي استعراض نتائج منتدى النقاش على اإلنترنت، والمؤتمرات اإلقليمية على االنترنت ، BS-VI/13المنوط بها في المقرر 
االقتصادية، وعلى هذا األساس، إعداد  –في الوقت الحقيقي والنظرة العامة العالمية للمعلومات عن االعتبارات االجتماعية 

  .26من المادة  1الوضوح المفاهيمي في سياق الفقرة 
التي أعدت  التقنيين المخصص هذه النتائج على النحو الذي أبلغت عنه األمانة وحسبما ترد في الوثائق وبحث فريق الخبراء

واعترافا . االقتصادية –التي تواجه إعداد الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية لالجتماع، واعترف بالتحديات 
، قرر الفريق اعتماد نهج وصفي "االقتصادية –االجتماعية  االعتبارات"بعدم وجود تعريف واحد متفق عليه لما يعني 

وفي هذا الصدد، اقترح الفريق العناصر التالية إلطار، مكيف حسب االقتصاد للخصائص . للوصول إلى الوضوح المفاهيمي
  .االقتصادية –الوطنية واإلقليمية ومتسق مع االلتزامات الدولية، لمعالجة االعتبارات االجتماعية 

  فالهد
االقتصادية في عملية صنع القـرار بشـأن    –على تحقيق الوضوح عند مراعاة االعتبارات االجتماعية مساعدة األطراف 

  .االقتصادية المحتملة، وفقا لهدف ونطاق البروتوكول –جتماعية الكائنات الحية المحورة، عن طريق تحديد وتقييم آثارها اال
  المبادئ العامة

في الحسبان فـي عمليـة   قتصادية اال-                   عتبارات اإلجتماعية  اال  تضع األطرافعلى أن  26 من المادة 1تنص الفقرة  - 1
 .صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحورة

االقتصادية في الحسبان متسقا مع االلتزامات الدولية ذات الصلة، التي  –ينبغي أن يكون أخذ االعتبارات االجتماعية  - 2
 .اقات البيئية واتفاقات حقوق اإلنسانتشمل االتفاقات التجارية، واالتف

االقتصادية في الحسبان في عملية صنع القرار بشأن الكائنات الحيـة   –ينبغي أن يكون أخذ االعتبارات االجتماعية  - 3
 .المحورة متسقا مع األطر التنظيمية الوطنية والسياسات القائمة

نبغي أن تنظر األطراف في ظروفها المحلية والوطنية سبان، ياالقتصادية في الح –عند أخذ االعتبارات االجتماعية  - 4
إلقليمية، والممارسات الثقافية، واألولويات واالحتياجات، وخاصة ما يتصل بقيمة التنوع البيولـوجي للمجتمعـات   وا

 .األصلية والمحلية

 .يزاالقتصادية في الحسبان واضحا وشفافا وبدون تمي –ينبغي أن يكون أخذ االعتبارات االجتماعية  - 5

ينبغي أن تشكل أيضا المسائل المتعلقة بصحة اإلنسان الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفـظ التنـوع    - 6
االقتصادية، بشرط أال تكون قد تمت معالجتهـا   –البيولوجي واستخدامه المستدام، جزءا من االعتبارات االجتماعية 

 .بالفعل في تقييم المخاطر

االقتصادية، من أخذ االعتبارات  –من عدم اليقين أو معلومات غير كافية عن اآلثار االجتماعية ينبغي أال تمنع حالة  - 7
 .االقتصادية في الحسبان عند اتخاذ قرار ما –االجتماعية 
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يعتمد حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على مجموعة عريضة من العناصر، بما فيها العناصر االجتماعية  - 8
 .ة، التي تدعم تطبيق مبادئ االستدامةاالقتصادي –

االقتصادية في الحسبان تكميليا في  –يمكن أن يكون التخطيط وإجراء تقييمات المخاطر وأخذ االعتبارات االجتماعية  - 9
 .عملية صنع القرار

  .االقتصادية في الحسبان –تشكل المشاركة العامة والتشاور جزءا من عملية أخذ االعتبارات االجتماعية  - 10
  العتبارات المنهجيةا

  النطاق  )1
  :يمكن أن يشمل نطاق المنهجيات المسائل التالية

  االقتصادية •
  االجتماعية •
  اإليكولوجية •
  األخالقية/ الدينية / التقليدية / الثقافية  •
  المتصلة بصحة اإلنسان •

  النُهج المنهجية  )2
  :يلي االقتصادية، ويمكن أن تشمل ما –جتماعية االعتبارات االتعقد تتوافر مجموعة عريضة من النُهج المنهجية لمعالجة 

 تحليل الحالة ومعلومات خط األساس •

 تخطيط السيناريو •

 أو الالحقة/الدراسات السابقة و •

 أو النوعية/الدراسات الكمية و •

 ق التشاور والمشاركة مع الجمهورئطرا •

 التحليل المتعدد المعايير •

 االقتصادية –تقييمات اآلثار االجتماعية  •

  قيمة التنوع البيولوجي تقدير •
  .وينبغي أن تستند أي منهجية مختارة إلى احتياجات صناع القرار من المعلومات، ضمن جملة أمور

  العوامل التي تؤثر على النُهج المنهجية  )3
 الصفات وغرض االستخدامدا إلى الكائن، وستنامستويات التحليل الكلي أو الدقيق أو هيكل السوق، ا •

 الة المحددة عند مستوى الكائن، والصفة واالستخدام المقصودأو الح/السياق و •

 االقتصادية –أصحاب المصلحة المختلفين المشتركين في تصميم تقييم االعتبارات االجتماعية  •

  .االقتصادية بين الدول على المستوى دون الوطني –تباين االعتبارات االجتماعية  •
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  نقاط ينبغي النظر فيها
 .تكون إرشادية وغير قاصرةساالقتصادية  -عتبارات االجتماعيةأي قائمة لعناصر اال - 1

االقتصادية استنادا إلى الخبرات القائمة وعلى النحو الوارد في الوثيقـة   –سرد عناصر االعتبارات االجتماعية  - 2
سيسهم في تطـوير   )(UNEP/CBD/BS/REGCONF-SEC/2/INF/1التي تلخص المناقشات على االنترنت 

 .االقتصادية في المستقبل –العتبارات االجتماعية مبادئ توجيهية ل

 .االقتصادية باستخدام األبعاد المذكورة أدناه –يمكن تصنيف عناصر االعتبارات االجتماعية  - 3

 .االقتصادية في أكثر من بعد واحد –يمكن أن تقع عناصر االعتبارات االجتماعية  - 4

التي لم يتم معالجتها في تقييم المخاطر يمكن معالجتها عند األبعاد المتصلة بصحة اإلنسان واألبعاد اإليكولوجية  - 5
  .قتصادية في الحسباناال –أخذ االعتبارات االجتماعية 

  :األبعاد
  مثل األثر على الدخل؛: االقتصادية  )أ(
  مثل األثر على األمن الغذائي؛: االجتماعية  )ب(
  مثل األثر على وظائف النظم اإليكولوجية؛: اإليكولوجية  )ج(
  مثل أثر ممارسات حفظ البذور وتبادلها؛: األخالقية/الدينية/التقليدية/الثقافية  )د(
 .مثل األثر على حالة التغذية: المتصلة بصحة اإلنسان  )ه(

________ 


