
 

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 بعاالجتماع السا

 9024تشرين األول /أكتوبر 3-تمبرأيلول/سب 92، جمهورية كوريا ،بيونغ شانغ 

 *من جدول األعمال المؤقت 17البند 
 االستخدام المحصور للكائنات الحّية المحّورة 

 من األمين التنفيذيمقدمة مذكرة           

 خلفية أوال.

تراتيجية للخطة االس  .18وفقا للهدف التشغيلي  ،العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولوافق مؤتمر األطراف  .1
 على إدراج بند بشأن االستخدام، 11112-1111للفترة  للسالمة األحيائية 1ةقرطاجنة لبروتوكول قرطاجن لبرنامج عمل
 من البروتوكول للمداوالت خالل اجتماعه السابع. 6من المادة  1للكائنات الحّية المحورة ضمن سياق الفقرة المحصور 

تسهل تنفيذ أحكام  توجيهاتإلى تطوير أدوات و  18.ف الهدف التشغيلي الخطة االستراتيجية، يهدفي إطار و  .1
 البروتوكول المتعلقة باالستخدام المحصور للكائنات الحّية المحّورة.
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 مقدمة ثانيا.

يعني أي عملية يتم القيام بها داخل  'االستخدام المحصور')ب( على أن "  3وألغراض البروتوكول، تّنص المادة  .3
نشأة أو بناء طبيعي آخر تنطوي على وجود كائنات حيّة محورة تخضع لتدابير محددة تحد بشكل فعال من مرفق أو م

 ".اتصالها وتأثيرها على البيئة الخارجية

من البروتوكول أيضًا على أنه، بصرف النظر عن نطاق البروتوكول ودون المساس بأي حق من  6وتّنص المادة  .4
المحّورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن استيرادها ووضع  الحّية الكائنات حقوق طرف من األطراف بإخضاع

المعايير الخاصة باالستخدام المحصور داخل واليتها القضائية، ال تنطبق أحكام البروتوكول فيما يخص إجراء االتفاق 
ستخدام المحصور الذي يتم وفقًا لمعايير المسبق عن علم على النقل عبر الحدود للكائنات الحّية المحّورة المّوجهة لال

 الطرف فيما يخص االستيراد.

 الحّية على المتطلبات الخاصة بالوثائق التي يتعين أن تصحب الكائنات 18)ب( من المادة  1وتّنص الفقرة  .5
دد أي متطلبات بشأن المحّورة المّوجهة لالستخدام المحصور، مثاًل الوثائق التي تحددها بوضوح ككائنات حّية محورة وتح

 اولها وخزنها ونقلها واستخدامها.نسالمة ت

ضافة إلى ذلك، في إطار الفقرة  .6 األطراف في بروتوكول قرطاجنة األطراف  دعت BS-VI/8 من المقّرر 4وا 
اقتصاداتها والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى التعاون مع البلدان األطراف النامية واألطراف التي تمر 

)ج( من  1)ب( و 1الواردة في الفقرتين  تحديد الهويةبمرحلة انتقالية ودعمها من أجل بناء قدرات لتنفيذ متطلبات الكشف و 
 من البروتوكول والمقّررات ذات الصلة بما في ذلك عن طريق تسهيل نقل التكنولوجيا. 18المادة 

ذي، في القسم الثالث، نظرة عامة عن كيفية تنفيذ األطراف لألحكام وتشمل هذه المذكرة، التي أعدها األمين التنفي .7
للكائنات الحّية المحّورة على الصعيد الوطني ويقدم القسم الرابع عناصر مقترحة من أجل  المتعلقة باالستخدام المحصور

 اتخاذ مقّرر.

 المحّورةللكائنات الحّية حالة تنفيذ األحكام المتعلقة باالستخدام المحصور   ثالثا.

أن تقدم  ،BS-V/14، ضمن مقّرره إلى األطراف بروتوكولالالعامل كاجتماع لألطراف في  مؤتمر األطرافطلب  .8
 إلى األمانة تقريرها الوطني الثاني بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.

في المائة من  65"، أفاد يّة المحّورة؟للكائنات الح المحصور هل ينظم بلدكم االستخداموفي رد على السؤال "  .2
في المائة من  35، في حين أفادت للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصورالمجيبين على هذا السؤال بأنهم ينظمون 

واألطراف التي تمر في المائة من البلدان األطراف النامية  44األطراف المتبقية بأنهم ال ينظمون ذلك االستخدام. وأشارت 
 .للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصورينظمون إلى أنهم ال  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
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، أشارت بعضها إلى للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصورومن بين األطراف التي أشارت إلى أنها تنظم  .11
 بينما تتوفر أطراف أخرى على تشريعات للكائنات الحّية المحّورة لمحصوراالستخدام اأنها تتوفر على تشريع خاص لتنظيم 

 .للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصورعامة خاصة بالصحة النباتية تنطبق على 

لكائنات الحّية ويشمل التشريع الوطني لبعض األطراف الخاص بالصحة النباتية إجراءات مفصلة الستيراد ا .11
( نوع االحتواء الخاص مثاًل بالبحث والتطوير أو اإلنتاج أو أالستخدام المحصور بما في ذلك معلومات عن )ل المحّورة

مستوى االحتواء الخاص مثاًل  و ( ب؛ )لكائنات الحّية المحّورةأو تخزين ا لكائنات الحّية المحّورةعملية التصنيع التي تتضمن ا
 البيئة الخارجيةب لكائنات الحّية المحّورةا اتصالبنيات طبيعية بطريقة تمنع بالعمليات الجارية داخل مرفق أو منشأة أو 

 الوثائق المرافقة للشحن.و ( هنقطة االتصال؛ )و ( دالتعبئة ووضع العالمات؛ )و ( جوتأثيرها عليها؛ )

أن يجري  يتطلب للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصوروأشار أحد األطراف إلى أن تشريعه الخاص ب .11
 اتصالأي في بناء طبيعي وينبغي أن يكون البناء الطبيعي حسب طريقة تحول دون  لكائنات الحّية المحّورةاحتواء ا

 وتأثيرها عليها. البيئة الخارجيةب لكائنات الحّية المحّورةل

االستخدام يكون أنه رغم أن قوانينها الخاصة بالسالمة األحيائية تّنص على أن  ،وأشارت أطراف أخرى إلى .13
منظمًا، غير أن هذه القوانين ال تنفذ وتفتقر إلى أحكام مفصلة ضمن اللوائح التنظيمية  للكائنات الحّية المحّورة المحصور

 ذات الصلة و/أو المبادئ التوجيهية.

متعلقة بشأن كيفية تنفيذ األطراف ألحكام البروتوكول ال توجيهاتكما حددت بعض األطراف الحاجة إلى وضع  .14
 والحاجة إلى أنشطة لبناء القدرات لدعم تنفيذ متطلباتها التنظيمية ذات الصلة. االستخدام المحصورب

 

 مقترحة لمشروع مقّررالعناصر ال رابعا.

خالل مداوالته بشأن هذا البند من جدول  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطراف قد يرغب  .15
 في: األعمال

ذات  توجيهاتن يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى أن تقدم لألمين التنفيذي معلومات وأدوات و أ )أ( 
للكائنات الحّية المحّورة، بما في ذلك أي متطلبات خاصة  االستخدام المحصورصلة بآلياتها القائمة ومتطلباتها ذات الصلة ب

 تتصل بنوع ومستوى االحتواء؛

 من يمكن األحيائية غرفة تبادل معلومات السالمةاستحداث أقسام داخل  نفيذيالت أن تطلب إلى األمين )ب( 
 بسهولة؛ واسترجاعها المعلومات هذه تقديم خاللها

 ما إذا كانتأن تنظر، خالل اجتماعها الثامن، مع مراعاة المعلومات المتاحة في الفقرة )أ( أعاله،  )ج(         
و/أو القيام بأنشطة بناء القدرات لتسهيل تنفيذ أحكام البروتوكول بشأن  هاتتوجيهناك حاجة إلى تطوير األدوات وال

 .للكائنات الحّية المحّورة االستخدام المحصور

_________ 


