
 
 

 

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والتقنية والتكنولوجية

 والعشرون الرابعاالجتماع 
 2222 نوفمبر/تشرين الثاني 7-2 ، كندا،(سيتم تأكيد ذلك الحقا  مدينة كيبيك )

 *األعمال المؤقتجدول من  5البند 

دارة المخاطر  تقييم المخاطر وا 
 مينة التنييذيةاأل مذكرة مقدمة من
 الخلفية -أوال 

، التاسع خالل اجتماعه، "ةبيولوجيمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال" قــّرر -1
مزيد وضع  بغرض (LMOs) "محّورةال حّيةالكائنات ال"مخاطر محددة تتعلق بتقييم  مسائلإنشاء عملية لتحديد وترتيب أولويات 

 .CP-9/13 قــّررالممع مراعاة المرفق األول من ، المحددة مسائلن العبشأن تقييم المخاطر  رشاداتمن اإل
 فيما إذا كان، العاشر خالل اجتماعه، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن ينظر قــّررو  -2

 محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّية)أ( الكائنات الفيما يخص رشادية بشأن تقييم المخاطر اإلمواد المزيد من اليتعين إعداد 
عدد من ضطالع بلال "المعني بتقييم المخاطر مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أنشأ قد و  .محّورةال حّية)ب( األسماك ال، وراثيا  

المنتدى اإللكتروني الميتوح وسيع نطاق "ت قــّرر. كما  CP-9/13قــّررالمرفق الثاني من المبلالختصاصات الواردة  المهام وفقا  
دارة المخاطر غيرها من ودعا األطراف و  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"لمساعدة  " وذلكالعضوية بشأن تقييم المخاطر وا 

ل اعمذات الصلة بأالمعلومات زويد األمينة العامة بإلى ت المعنيةالحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات 
 .(AHTEG) "مخّصصالخبراء اليني ال و"فريق لكترونياإل المنتدى

رهنا بتوافر ، التنييذية األمينةطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى  تقدم،لى ما ع بناء  و  -3
 :، القيام بما يليالموارد

 محركاتال ذات محّورةال حّية( الكائنات ال1تطبيق المرفق األول بالقرار بشأن )الستيادة منها في إجراء دراسة ل )أ(
المنتدى اإللكتروني عبر "لى عرضها عو  لتسهيل عملية تحديد وتحديد األولويات، محّورةالالحّية ( األسماك 2)و وراثيا   محّورةال

 ؛(AHTEG) "المعني بتقييم المخاطر مخّصصفريق الخبراء اليني ال"واإلنترنت 
 ؛"مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"و اإللكترونيل المنتدى اعمأجمع وتوليف المعلومات ذات الصلة لتيسير  )ب(
 عقد المناقشات واإلبالغ عن نتائج المناقشات؛ علىمساعدة المنسق الرئيسي للمنتدى اإللكتروني  )ج(
 .مخّصصال ينيليريق الخبراء ال وجها لوجهعقد اجتماع  )د(

ا إذا كانت هناك حاجة إلى عمّ تقديم توصية  "والتكنولوجية تقنيةالهيئة اليرعية للمشورة العلمية والإلى "ُطلب ، وأخيرا -4
 ،وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّية)أ( الكائنات ال بشأنن تقييم المخاطر عة رشادياإلمواد إعدادا المزيد من ال
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 اجتماعه فيقرطاجنة  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ظرعرضها على نل محّورةال حّيةاألسماك ال )ب(
 .العاشر

ويقدم القسم  CP-9/13 قــّررالتي تم تنييذها استجابة للم 2222-2212يقدم القسم الثاني أدناه لمحة عامة عن أنشطة و  -5
 .والتكنولوجية تقنيةالهيئة اليرعية للمشورة العلمية والعرضه على نظر الثالث مشروع توصية ل

 CP-9/13  قــّررلممنّفذة وفقا لالعمليات ال نة عامة علمح -ا ثاني
 ت: )أ( دعالتنييذية األمينةفإن ، أعاله 3و 2الموجز في اليقرتين  بالشكل CP-9/13 قــّررباإلضافة إلى عناصر الم -6

)ج( جمع وتوليف المعلومات ذات ؛ للمنتدى اإللكتروني موجهةمناقشات )ب( عقد ؛ إلى تقديم معلومات عن تقييم المخاطر
 .مخّصصال يني)د( عقد اجتماع ليريق الخبراء ال، "مخّصصال يينفريق الخبراء ال"و لكترونيالمنتدى اإلل اعمأالصلة لتسهيل 

 .في األقسام اليرعية التاليةفترد هذه األنشطة  عنمزيد من المعلومات أما ال
 تقديم معلومات عن تقييم المخاطر -ألف

غيرها من األطراف و  ودعت (2212 /شباطفبراير 1)بتاريخ  2019-009 رقم اإلخطار التنييذية األمينة تأصدر  -7
 :ما يليالمتعلقة بمعلومات الوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم  المعنيةالحكومات والمنظمات 

قديم )تمحّورة  حّيةوأسماك  وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات ال في إجراء تقييم مخاطر الخبرة )أ(
 أو عدم وجود خبرة في القيام بذلك؛؛ الحاالت( تحديدو  ية ذلككييلة عن معلومات ميصّ 
 وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةفي إجراء تقييم مخاطر الكائنات ال أو المتوقعةمطروحة التحديات ال )ب(

 ؛محّورة حّيةوأسماك 
 ؛وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةلمخاطر الكائنات ال صحيحجدت( إلجراء تقييم احتياجات محددة )إن وُ  )ج(

تم إصدار و  .المنظماتمن  5و، من غير األطراف 2و، منها من األطراف 22، تقريرا   22تلقت األمانة ما مجموعه قد و  -8
خالل غرفة  األصلية من تقاريراليمكن االطالع على و  CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/1اعتبارها الوثيقةب تقاريرلوليية لت

تم . وقد https://bch.cbd.int/onlineconferences/submissions.shtmlى الرابط التالي:ة علبيولوجيتبادل معلومات السالمة ال
 1.(AHTEG) "مخّصصفريق الخبراء اليني ال" في وثيقة عمل تقاريرمن الالمستمّدة المعلومات ذات الصلة  إدراج

دارة المخاطرإجراء  -باء  الدراسات والمنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية بشأن تقييم المخاطر وا 
تطبيق المرفق األول من لالستيادة منها في دراستين  التنييذية األمينة تأجر ، بدعم مالي من حكومتي ألمانيا وهولندا -2
 .محّورةال حّية)ب( األسماك الو، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةلى )أ( الكائنات الع CP-9/13 قــّررالم
لمناقشتها في المنتدى اإللكتروني الذي عقد من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة الدراسات شاريع أتيحت مقد و  -12
ارتها السيدة شرفت على إدوأ 2222 /شباطفبراير 1إلى  /كانون الثانييناير 22من في اليترة ت المناقشات دار و  2.ةبيولوجيال

 .مارجا روهونين ليتو من فنلندا
الحكومات غيرها من ُدعيت األطراف و ، (2212 /تشرين األولأكتوبر 24) 095-2019رقم  بموجب اإلخطارو  -11

 .المذكور في المنتدى إلى ترشيح خبراء للمشاركة المعنيةوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات 
 من األطراف 142جمالي اإليشمل هذا العدد و  .مشاركا   122بلغ العدد اإلجمالي للمشاركين المسجلين في المنتدى وقد  -12
وُيعتبر ما مجموعه  .وممثل واحد من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، من المنظمات 45و من غير األطراف 4و

                                                           
 CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/2 رقم الوثيقة - 1
 2- http://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra/discussion.shtml 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-009-bs-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/4251/a0e5/9be4657371c6759fb1c75f6e/cp-ra-ahteg-2020-01-inf-01-en.pdf
https://bch.cbd.int/onlineconferences/submissions.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra/discussion.shtml
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خالت من ادم 4و، مداخلة 56 ــقامت األطراف ب، هذا المجموعأصل ومن  .مداخلة 26وتم إجراء ، يننشطمشاركين  مشاركا   52
 .مداخالت من ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةيتم تقديم لم و  .المنظماتقدمة من ممداخلة  36و، غير األطراف

تركيز تعليقاتهم على جوهر الدراسات بدال من  على، إجراء مداخالتهمفي معرض ، نيالمشاركع يشجقد تم تو  -13
 :وتبادل المعلومات التي االقتراحات التحريرية

 ذات الصلة بالموضوعتطوير المياهيم والتعليقات التوضيحية والموارد زيادة مثل ، ل الدراساتيمكن أن تكمّ  )أ(
 والمراجع الببليوغرافية وغيرها؛

 حدد أي ثغرات في المعلومات أو أخطاء وقائعية؛تيمكن أن  (ب)
 .CP- 9/13  قــّررالمأو أكثر من جوانب المرفق األول بالصلة بجانب واحد ذات  (ج)

سرد لو  .توليية من اآلراء المشتركة عبر المنتدى اإللكتروني CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/2رقم  تقدم الوثيقةو  -14
 ةبيولوجين خالل غرفة تبادل معلومات السالمة الخالت األصلية عبر اإلنترنت مادميوصى بالرجوع إلى ال، راءجميع اآل

(https://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra/discussion.shtml). 

الدراسات ووضع صيغتها النهائية  تنقيحاالستشاريون بقام الخبراء ، ت في المنتدى اإللكترونيجر المناقشات التي  بعدو  -15
ليائدة و 3ة بيولوجيالنهائية للدراسات في غرفة تبادل معلومات السالمة الوأتيحت النسخ  .مع مراعاة التعليقات المقدمة

الجتماع غراض اوثائق معلومات ألباعتبارها كما أتيحت الدراسات  .جتماعهاستخدامها في اال "مخّصصال ينيالخبراء ال "فريق
 CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/4والتكنولوجية )انظر الوثيقتين  تقنيةالرابع والعشرين للهيئة اليرعية للمشورة العلمية وال

 .(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/3و

   لكترونيالمنتدى اإل  أعمالتجميع وتوليف المعلومات ذات الصلة لتسهيل  -ج
  "مخّصصفريق الخبراء الفني ال"و

ع وتوليف المعلومات ذات الصلة يجمت التنييذية األمينةمن التي ُطلب فيها ، CP-9/13 قــّررالممن  11يقرة وفقا لل -16
 .ةاألمان ع المعلومات الواردة أدناه من قبليجمتتم ، "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ل المنتدى اإللكتروني واعمألتيسير 

األطراف في تقاريرها الوطنية الرابعة بشأن تنييذ  التي حددتها الخاصة باإلرشادات عن االحتياجاتلومات المع -1
 البروتوكول

قد و  .2212/تشرين األولأكتوبر 1تنييذ بروتوكول قرطاجنة في تقديم التقارير الوطنية الرابعة بشأن  قــّرركان من الم -17
اإلرشادات فيما يخص احتياجات محددة  مهل لدى بلدك"، ؤل التالياستعلى ال من نموذج اإلبالغ 62 رقم السؤالانطوى 

ت عن االحتياجات ف معلوماكما قدمت بعض األطرا .؟"محّورةال حّيةمحددة لتقييم مخاطر الكائنات ال مواضيع عناإلضافية 
 .84في حقل النص الحر تحت السؤال  محّورةال حّيةمزيد من اإلرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات التاحة الإل
القسم الرابع جها في ادر ا  المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة و بتلخيص ت األمانة قام، على ما تقدم بناء و -18
 رقم: من هذه المعلومات في وثيقة المعلومات نسخةأحدث كما تم تقديم  .CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/2 رقم: الوثيقةمن 

CBD/SBSTTA/24/INF/13. 
 محّورةال حيّةواألسماك ال وراثيا   محّورةال محركاتالقائمة المراجع الببليوغرافية عن   -2

من مصادر مختلية بهدف  محّورةال حّيةواألسماك ال وراثيا   محّورةال محركاتالن بشأأعدت األمانة وثيقة تجمع قائمة المراجع  -12
مختلف بنود  عنتوفير معلومات أساسية يمكن أن تكون ذات صلة بالمناقشة من خالل  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"دعم مداوالت 

                                                           
 

3 - https://bch.cbd.int/onlineconferences/studies.shtml 

https://www.cbd.int/doc/c/9acb/0ac1/fabfab723faec9aa24aaacd1/cp-ra-ahteg-2020-01-inf-02-en.pdf
https://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra/discussion.shtml
https://www.cbd.int/doc/c/f22d/a5d7/850597e99231b7d0dd194c7f/cp-ra-ahteg-2020-01-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/71a2/866c/17c10d9ba2dc23ebbca43f44/cp-ra-ahteg-2020-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/8c68/f64b/20b69e96d8228eb1cff552c2/cp-ra-ahteg-2020-01-02-en.pdf
https://bch.cbd.int/onlineconferences/studies.shtml
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خالل  (AHTEG)" مخّصص"فريق الخبراء اليني ال ببليوغرافية من قبل بعض أعضاءالمراجع مزيد من التم تقديم و  4.جدول األعمال
 .CBD/SBSTTA/24/INF/7 رقم: معلوماتالوثيقة بوصيها تم تحديث قائمة المراجع وأتيحت ، يهوبناء عل .االجتماع

 "لتقييم المخاطر مخّصصال فنيفريق الخبراء ال"اجتماع  -دال
فريق خبراء فني "إنشاء ، CP- 9/13 قــّررالم بموجب، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول قــّرر -22

، قــّررالمرفق الثاني للمب ةالوارد، "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ختصاصات أما ا .(AHTEG) "معني بتقييم المخاطر مخّصص
المعني  مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"العمل الذي قام به أن مع مراعاة ، مخّصصال ينييقوم فريق الخبراء العلى أن فتنص 

 يلي: يجب أن يركز على ما، "بالبيولوجيا التركيبية

 ذات محّورةال حّيةالكائنات ال( 1تطبيق المرفق األول للقرار بشأن )ُيستياد منها في استعراض الدراسات التي  )أ(
جراء تحليل لهاتين المجموعتين من الكائنات محّورةالالحّية ( األسماك 2)و وراثيا   محّورةال محركاتال وفقا للمرفق  محّورةال حّيةال وا 

 وبدعم من البيانات الواردة في الدراسة؛، رمقرّ األول من ال
الحالية التي  رشاداتاإلوالثغرات في اإلضافية  رشاداتاإلفيما يخص  النظر في االحتياجات واألولويات )ب(

عداد تحليل؛ خصفيما ي  VIII/12-CP قــّررستجابة للمفي إطار االحددتها األطراف   مواضيع محددة لتقييم المخاطر وا 
 ذات محّورةال حّيةبشأن تقييم مخاطر الكائنات ال( الحاجة إلى وضع إرشادات 1توصيات بشأن )تقديم  )ج(

 ؛CP-9/13 قــّرر( أي تعديالت على المرفق األول من الم2)، محّورةالحية السماك األو  وراثيا   محّورةال محركاتال
الهيئة اليرعية من  ما يمّكنوالتكنولوجية ب تقنيةالهيئة اليرعية للمشورة العلمية والعلى نظر  عرضهإعداد تقرير ل )د(

خالل ة بيولوجيإعداد توصية ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة ال
 .العاشر اجتماعه

الحكومات غيرها من عيت األطراف و دُ ، 2212 بر/تشرين األولأكتو  24 في المؤرخ 2019-095 رقم بموجب اإلخطارو  -21
 ينيفريق الخبراء ال"إلى ترشيح خبراء في  الجهات المعنيةو  المعنيةت والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظما

 ."مخّصصال
 حيث تم تقديم ،من المراقبين ترشيحا   23ومن األطراف في البروتوكول  ترشيحا   76تلقت األمانة ما مجموعه و  -22
من ترشيحا  12و، من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ترشيح واحدو ، غير األطرافالجهات ن ممنها ترشيحات  3

والتكنولوجية )انظر  تقنيةد للهيئة اليرعية للمشورة العلمية والالموحّ سلوب العمل أل تم اختيار الخبراء وفقا  و  .ةالمعنيالمنظمات 
المصالح في تجنب أو إدارة تضارب المتعلق بجراء اإلبشأن  14/33 قــّررومن خالل تطبيق الم، المرفق الثالث(، VIII/10 قــّررالم

 .خبرة وتجربة المرشحين والحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسينعملية االختيار  راعىتكما  .الخبراء أفرقة
 رقم في اإلخطار "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" شكيلتم اإلعالن عن ت، الهيئة اليرعيةالتشاور مع مكتب  وبعد -23

 .2212ديسمبر  23المؤرخ  119-2019
الصعوبات  في ظلّ غير أنه و  .الـفي مونتري مخّصصال ينيليريق الخبراء الوجها  لوجه عقد اجتماع  قــّررالم منو   -24

قرار الوقد اتخذ  .على اإلنترنتتم تغيير االجتماع إلى اجتماع ، (COVID-19)لييروس كورونا  ةالعالمي جائحةالمتعلقة بال
 .تغيير شكل االجتماع بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطرافب

من خالل مجموعة من  2222 /نيسانأبريل 3إلى  /آذارمارس 32من في اليترة  على اإلنترنتُعقد االجتماع ، يهعل وبناء   -25
وادزي  ة وترأستها السيدةبيولوجيغرفة تبادل معلومات السالمة ال نبشأة والمناقشات من خالل منتدى على اإلنترنت الجلسات الحيّ 
 .في المرفق أدناه "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"وترد نتائج مداوالت  .أفريقيامن جنوب  (Wadzi Mandivenyi)ماندييينيي 

                                                           

 
4-  CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/3 

https://www.cbd.int/doc/c/09c9/ee86/55bb912d6fc32982fcf4d8d2/sbstta-24-inf-07-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-12-ar.pdf
http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-095-bs-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-119-bs-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-119-bs-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7486/1a6c/51131868f94f1c6376cb152b/cp-ra-ahteg-2020-01-inf-03-en.pdf
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بما في ، محّورةال حّيةفي موضوع األسماك ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"القسم األول من المرفق نظر  تناوليو  -26
 مسائلتخزين الموارد بشأن ، CP-9/13 قــّررالمللمعايير الواردة في المرفق األول من  ذلك استعراضه للدراسة والتحليل وفقا  

القسم الثاني استنتاجات  تضمنيو  .محّورةال حّيةتقييم مخاطر األسماك ال مماثلة والنظر في الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن
في ذلك استعراضه بما ، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةموضوع الكائنات البشأن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"

مماثلة وتوصية بشأن  مسائلتخزين الموارد بشأن ، CP-9/13 قــّررالمالمرفق األول من  للمعايير الواردة في وفقا   هللدراسة وتحليل
يقدم و  .وراثيا   محّورةال محركاتالالمحتوية على  محّورةال حّيةتقييم مخاطر الكائنات ال خصوصالحاجة إلى وضع إرشادات ب

بينما يحتوي القسم الرابع ، CP-9/13 قــّررالمالمحتملة على المرفق األول من القسم الثالث نتائج المناقشات بشأن التعديالت 
الحالية التي  رشاداتوالثغرات في اإلاإلضافية  رشاداتفيما يخص اإلعلى نتائج المناقشات بشأن االحتياجات واألولويات 

 .CP-VIII/12 ستجابة للمقرراالفي إطار حددتها األطراف 
 معلومات رقم:ي وثيقة ال" فمخّصصال ينيفريق الخبراء ال"التقرير الكامل الجتماع كما يمكن االطالع على  -27

CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5. 
 التوصية المقترحة -ثالثا

وفي  CP-9/13 قــّررالممن  12على طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اليقرة  بناء   -28
والتكنولوجية قد ترغب  تقنيةالهيئة اليرعية بشأن المشورة العلمية والفإن ، "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ضوء نتائج مناقشات 

، العاشر خالل اجتماعه، ةبيولوجيفي أن يوصي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال
 :النحو التاليعلى  قــّررباعتماد م

 ة،بيولوجيإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال
فيما إذا كانت هناك ، العاشر خالل اجتماعه، فيها أن ينظر قــّررالتي ، CP-9/13 قــّررالممن  7إلى اليقرة إذ يشير 

 محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّية)أ( الكائنات الفيما يخص بشأن تقييم المخاطر  رشاديةاإلمواد إعداد مزيد من الحاجة إلى 
 ،محّورةال حّيةال)ب( األسماك ، وراثيا  

 5؛"المعني بتقييم المخاطر مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"بنتائج مناقشات  يرحب -1
  CP-9/13قــّررلمرفق األول بالمبشأن ا "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"بالتوضيحات التي قدمها  علما  يحيط  -2
 6التي قد تستدعي النظر؛ محّورةال حّيةمحددة لتقييم مخاطر الكائنات ال مسائلأولويات  رتيبعملية تحديد وتفيما يخص 
 محّورةال حّية)أ( الكائنات ال مواضيعبشأن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"الذي أجراه  التحليلب علما  حيط ي -3

 المرفق األول؛، CP-9/13 قــّررللم وفقا   محّورةال الحّية )ب( األسماكو وراثيا   محّورةال محركاتال ذات
الحّية بشأن الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر األسماك  وجهات النظرمجموعة ب علما   طيحي -4

 حّيةبشأن تقييم المخاطر المتعلقة باألسماك ال رشاديةاإلواد زيد من الموضع مالقيام، في هذه المرحلة، بعدم  قــّرريـــو ، محّورةال
 ؛محّورةال

 محّورةال حّيةلتقييم المخاطر المتعلقة بالكائنات ال إرشاداتبوضع  "مخّصصال ينيالخبراء الفريق "توصية يؤيد   -5
 ؛وراثيا   محّورةال محركاتال ذات

رشادية بشأن تقييم اإلد مزيد من المزيد من الموالتقييم المخاطر إلعداد  مخّصص فنيإنشاء فريق خبراء  قــّرري -6
 وفقا لالختصاصات المرفقة بهذه الوثيقة؛ وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةمخاطر الكائنات ال

                                                           
  CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5 رقم الوثيقة - 5
   CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5 رقم الوثيقةالقسم الثالث بالمرفق األول من انظر  - 6

https://www.cbd.int/doc/c/a763/e248/4fa326e03e3c126b9615e95d/cp-ra-ahteg-2020-01-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a763/e248/4fa326e03e3c126b9615e95d/cp-ra-ahteg-2020-01-05-en.pdf
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إلى أن تقدم  المعنيةالحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات  غيرها مناألطراف و  يدعو -7
 قبل اجتماعه األول؛، "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ل اعمأالمعلومات ذات الصلة ب التنييذية األمينةإلى 

 :القيام بما يلي التنييذية األمينة من يطلب  -8
دارة المخاطر لدعم  )أ( عقد مناقشات على اإلنترنت للمنتدى اإللكتروني الميتوح العضوية بشأن تقييم المخاطر وا 

 ؛"مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" العمأ
 ؛"مخّصصال ينيالفريق الخبراء "و لكترونيل المنتدى اإلاعمأجمع وتوليف المعلومات ذات الصلة لتيسير ت )ب(
تاحتها ليريق الخبراء ال 5تجميع اآلراء المشار إليها في اليقرة  )ج(  ينيأعاله والمناقشات في المنتدى اإللكتروني وا 

 ؛مخّصصال
 .رهنا بتوافر الموارد، المعني بتقييم المخاطر مخّصصال ينيعقد اجتماعين ليريق الخبراء ال )د(
 ينيفريق الخبراء ال"والتكنولوجية أن تنظر في نتائج  تقنيةالهيئة اليرعية للمشورة العلمية وال منيطلب  -2

وأن تقدم توصية لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  "المعني بتقييم المخاطر مخّصصال
 الحادي عشر؛ خالل اجتماعهقرطاجنة 

مواد إرشادية بشأن تقييم تطلب إضافية قد ت مسائلفي ، الحادي عشر اجتماعهخالل ، أن ينظر قــّرري -12
المنصوص عليها في  محّورةال حّيةمحددة لتقييم مخاطر الكائنات ال مسائلأولويات  رتيبإضافة إلى عملية تحديد وت، المخاطر

 7.خالل تقاريرها الوطنيةبما في ذلك من ، مع مراعاة األولويات التي حددتها األطراف، CP-9/13 قــّررالم
 (قــّررالمرفق )لمشروع الم

 "المعني بتقييم المخاطر مخّصصال فنيفريق الخبراء ال"اختصاصات 
 :ا يليالقيام بم)اليريق( المعني بتقييم المخاطر  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"جب على ي -1

لهيئة اليرعية للمشورة العلمية الموحد الذي تبعه اسلوب العمل وفقا ألقع عليهم االختيار من خبراء يأن يتشكل  )أ(
 والتكنولوجية؛ تقنيةوال

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع انعقاد رهنا بتوافر األموال وقبل ، اتهجتماعأن يعقد ا )ب(
 اجتماعيه؛مهام بين يضطلع بما يلزم من وأن  ةبيولوجيلألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال

ا وفق وراثيا   محّورة محركات ذات محّورةال حّيةتقييم مخاطر الكائنات العمليات إلجراء  إرشاداتضع أن ي )ج(
 للمرفق الثالث للبروتوكول؛

 .والتكنولوجية تقنيةلكي تنظر فيه الهيئة اليرعية للمشورة العلمية وال، إرشاداتبما في ذلك مشروع ، اتقرير أن يعّد  )د(
اآلراء الواردة في التقارير والمناقشات في المنتدى  ةظر في تولييالن، عملهبالمذكور، عند اضطالعه يريق على ال يجب -2

ة المحددة في عملية تقييم "دراسة تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول حاليالموارد ال؛ التنييذية األمينةه تاإللكتروني الذي أعد
 توأي معلومات أخرى ذات صلة قام 8؛"وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةعلى الكائنات ال CP 9/13 قــّررمن الم

 .--/CP-10 قــّررن الم)ب( م 6ليقرة وفقا ل التنييذية األمينةبتجميعها 
  

                                                           
 .--/CBD/CP رقم الوثيقة المعلومات ذات الصلة المقدمة في التقارير الوطنية فييمكن االطالع على  - 7
 CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/4 ة رقمالوثيق -  8
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 المرفق
 "المعني بتقييم المخاطر مخّصصال فنيالفريق الخبراء "نتائج اجتماع 

 محّورةسماك الاأل -والأ
 CP-9/13  قــّررمالاستعراض الدراسة والتحليل وفقا للمرفق األول ب -ألف

 CP-9/13قــّررتقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول من المبشأن دراسة العلى أن " "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"وافق  -1
أن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"كما حدد  .تحليلهالقيام بللعمل من أجل  جيدا   أساسا   شّكـل" محّورةال حّيةعلى األسماك ال

على التنوع البيولوجي ستكون مييدة لتكملة البحث المقدم  محّورةال حّيةالتأثيرات المحتملة لألسماك ال عنالمزيد من المعلومات 
أثيرت بعض النقاط المحددة بشأن تقييم ، "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"الدراسة التي أجراها  استعراض في إطارو  .في الدراسة

 .التحليل أدناهفي إطار وهذه النقاط مدرجة  محّورةالالحّية مخاطر األسماك 
ال سيما بالنسبة ، تقييم المخاطرمطروحة خالل مع مراعاة التحديات ال، أولوياتتشّكــل حددتها األطراف على أنها  )أ(
 .يةحل انتقالاتمر اقتصاداتها بمر  بلدان النامية والبلدان التيطراف من اللأل
 اتولويضمن األقد حددتها بعض األطراف  محّورةال حّيةأن مسألة األسماك ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أقر و  -2

، 2218المنتدى اإللكتروني في عام ، CP VIII/12 قــّررمبموجب الفي ذلك تقديم المعلومات بما ، من خالل مصادر مختلية
 .ةبيولوجيالدراسة والتقارير الوطنية الرابعة بشأن تنييذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال في إطار ئية التي جرتستقصااال الدراسةو 
 حّيةلتقييم مخاطر األسماك ال شتّــىاألطراف قد تواجه تحديات مختلف بأن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء الاعترف "و  -3
 عنمزيد من المعلومات  إدراجتم و  .كبرأولوية أهذا الموضوع يالء إإلى بعض األطراف دفع وأن هذه التحديات قد ت محّورةال

في  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ي التحليل الذي أجراه ف محّورةالالحّية بعض التحديات المتعلقة بتقييم مخاطر األسماك 
 .المعيار )ج( أدناه إطار
 .ةبيولوجيللسالمة الضمن نطاق وهدف بروتوكول قرطاجنة ندرج ت )ب(
في نطاق وهدف بروتوكول قرطاجنة  ندرجت محّورةال حّيةأن األسماك ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" واعتبر -4

 .ةبيولوجيللسالمة ال
وفقا ة قيد النظر مسألإذا تم تقييم ال، مثالا ، حالية لتقييم المخاطروالمنهجيات ال رشاداتاإل و ألطر لتحديات تطرح  )ج(
 .أو منهجية محددة تتطلب المزيد من االهتمام تقنيةالمخاطر ولكنها تطرح تحديات  تقييمالحالية لطر لأل
غير  محّورةال حّيةأن منهجيات تقييم المخاطر الحالية ستنطبق على األسماك ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أقر و  -5
 :إلى ما يليهذه التحديات عزى قد تُ و  .أو منهجية محددة تتطلب المزيد من االهتمام تقنيةتحديات بوجود  علما   أحاطه أن

 عملية تقييم المخاطر؛ توجيهلالبيانات ع يجمتنقص البيانات أو األساليب ل )أ(
 ؛محّورةال حّيةالتطبيق المحدود لبعض منهجيات تقييم المخاطر على األسماك ال )ب(
 عدم اليقين؛حاالت و حتماالت االلتقدير العواقب و الالزمة دوات نقص األ )ج(
 في تحديد خطوط األساس المقارنة؛ المطروحة الصعوبات  )د(
 الصعوبات المتعلقة بالرصد؛ )هـ(
 الخبرة أو القدرة؛غياب  )و(
 المحدد لبيولوجيا األسماك؛ابع الط )ز(
 .المحتملة وراثيةع المحدد للتعديالت الابالط )ح(
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دراكا للروابط بين المعيارين )ج(  -6 التحديات المتعلقة وصيا عن كذلك  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" قّدم، )د(ووا 
 .في المعيار )د( أدناهوضح بشكل أكثر تيصيال  كما هو م، محّورةال الحّية باألسماك

 .المسألة المحدد تناولالمطروحة عند تحديات يرد وصٌف واضح لل (د)
 "فريق الخبراء اليني المخّصص"ناقش ، محّورةال حّيةتحديات المحددة المتعلقة بتقييم مخاطر األسماك الللبالنسبة  -7

 :التحديات المحتملة التالية
 :ببيولوجيا األسماكفيما يتعلق  )أ(

 بيولوجيا األسماك وعلم الوراثة واإليكولوجيا؛شأن عدم كياية المعرفة ب (1)
 ُنــظُــممختلف الوبالتالي الدخول في  عة(واسالقدرة على السباحة لمسافات ، مثال  ) األسماك تنّقل (2)

 يكولوجية؛اإل
 ن مع األنواع البرية؛يتهجالو  وغز القدرة على الاألسماك لدى  (3)
 وفسيولوجية وسلوكية متنوعة مع البيئات المائية شديدة التغير؛ وراثيةيات شكلية و يتكي ظهر األسماكـتُ  (4)

 :حوير الوراثيبالتفيما يتعلق  )ب(
 النمو المعزز( قد يمنح مزايا تنافسية داخل البيئة؛، مثال  الُمدخل ) وراثيال حويرالت (1)
 رية؛بما في ذلك اعتبارات الديناميات التطوّ ، بآثار الجيل القادم ةالمرتبط عدم اليقينحاالت  (2)
والتي يمكن أن ، وثانوية نماطاأل ةدمتعدتأثيرات يمكن أن تؤدي بعض التحوالت في األسماك إلى  (3)

 .وسلوكها تأثيرات واضحة على فينولوجيا األسماكتنطوي على 
تاحتع البيانات و يجمتفيما يتعلق ب )ج(  :هاا 

 ة؛اختباريمحاكاة البيئات الطبيعية في ظل ظروف المطروحة عند التحديات  (1)
والعوامل البيئية التي تؤثر  األنواع(مختلف مع  تياعلالأوجه ، مثال  ن السلوك البيئي )بشأالبيانات  تعتبر (2)

 ورصدها محدودة للغاية؛ محّورةال حّيةعلى تكاثر األسماك ال
 البيئة الوراثية والبيئة؛بين  تياعلالأوجه البيئات المائية و شأن المعرفة ب (3)
دخالها سي وتكاثرها وهجرتها محّورةال حّيةبقاء األسماك الفي تحديد ما إذا كان  الصعوبة (4)  تموتهجينها وا 

 .بيئات مختلية ظروف طبيعية وفيظّل في 
 :تعلق بالخبرةفيما ي )د(

 ؛محّورةال حّيةتقييم مخاطر األسماك العمليات محدودة في إجراء الخبرة ال (1)
 البلدان؛تختلف باختالف  محّورةال حّيةمخاطر األسماك اللالخبرة في إجراء تقييم  (2)
 .على ظروف االحتواءتقتصر  محّورةالالحّية الخبرة في تقييم مخاطر األسماك  (3)

 :المخاطرعلق بمنهجيات تقييم فيما يت )هـ(
 خطوط األساس؛ تحديد المطروحة فيالصعوبات  (1)
عدم اليقين بسبب حاالت المخاطر و وقوع دوات لتقدير عواقب واحتماالت األمزيد من  الحاجة إلى (2)

 .ةقياألنواع والبيئة المتلشّعب ت
دارة المخاطر )و(  :فيما يتعلق بالرصد وا 

 .في البيئة محّورةال حّيةرصد األسماك الأساليب  (1)
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برنامج األنواع المائية ، مثال  وغير األصلية ) محّورةالإطالق األسماك غير عمليات البيانات المتعلقة بب علما  أحيط و  -8
أن البيانات من أنواع كان هناك اقتراح ب، وبالمثل .للواليات المتحدة( ةالجيولوجياالستقصائية  دراسةاألصلية التابع للغير 

األسماك التجارية قد تكون مصدرا والدروس المستيادة من تربية ، مثل أنواع األسماك الغريبة الغازية، محّورةاألسماك غير ال
 .تكافؤإقامة دون افتراض ، محّورةال حّيةاآلثار البيئية المحتملة لألسماك الها في ضوء االستيادة منللخبرة التي يمكن 

مجموعة ، مثال  في البيئة ) أنه بالرغم من وجود بعض األدوات للتنبؤ ببقاء األنواع السمكية ونشرهاب علما  أحيط و  -2
مستوى االنتشار نموذج معياري متيق عليه لتقدير من المييد وضع أن يكون  أيضا  رح ــفقد اقتُ ، (على الغزو األسماكقدرة فحص 

 .تجّمعات الحيوانيةالو  ةديناميكيو 
الحصول على بيانات موثوقة لتقييم  ه من شأنأنعلما  ب "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"بعض أعضاء  أحاط كما -12

ن كان و ، المخاطر أن يشكل تحديا    .لمنهجية تقييم المخاطر نيسهابالنسبة ال يعني بالضرورة تحديا ا 
 :التي محّورةال حّيةالمحددة المتعلقة بالكائنات ال مسائلال )هـ(

، ال سيما اآلثار الخطيرة أو التي ال رجعة فيها، القدرة على إحداث آثار ضارة على التنوع البيولوجي لديها (1)
توطنة/النادرة أو سالبيولوجي، مثل األنواع الممع مراعاة الحاجة الملحة لحماية جوانب معينة من التنوع 

صحة اإلنسان وقيمة التنوع البيولوجي على  مراعاة المخاطر علىمع الموائل أو النظم اإليكولوجية الفريدة، 
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 يمكن إدخالها في البيئة إما عن قصد أو عن غير قصد؛ (2)
 االنتشار عبر الحدود الوطنية؛لديها القدرة على  (3)
 و مستخدمة في مكان ما من العالم.يتم تسويقها بالفعل أو من المحتمل أن تكون تجارية أ (4)

ة نسبيا محدود( يحتوي على معلومات 1أن تحليل الدراسة للمعيار )هـ( ) "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" أحاطقد و  -11
مع ، امييد ل عنصراكشعلى التنوع البيولوجي وأن المعلومات اإلضافية ست محّورةال حّيةعن التأثيرات المحتملة لألسماك ال

، المعلومات الواردة في الدراسةواستنادا إلى  .دراسةالمن  4-6المحتملة للمعلومات الواردة في القسم همية إلى األ أيضا  اإلشارة 
إمكانية نمو سمك السلمون ، مثال  ، على التنوع البيولوجي محّورةالالحّية حدد الخبراء اآلثار السلبية المحتملة لألسماك فقد 

 .حجما   بشكل أسرع للتنافس بشكل طبيعي مع سمك السلمون األصغر محّورال
تبادل الخبراء وجهات النظر بشأن أهمية العديد من أنواع األسماك البرية بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات قد و  -12

إلى حاجة كان هناك اقرٌا بوجود و  .أهمية العالقة بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والتنوع البيولوجيأوضحوا المحلية و 
لنظر في اآلثار االجتماعية والثقافية المتعلقة باآلثار الضارة على مجموعات األسماك األصلية الناتجة عن إطالق األسماك ا
 .كاملة واليعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةما يضمن المشاركة الوهو ، محّورةال حّيةال

التي تم إطالقها عن  محّورةال حّيةها في البيئة وأن األسماك الطالقإل محّورةالة حيّ السماك األأنه لم يتم تطوير تم الذكير بو  -13
هو أن األسماك غير أنه اقُتــرح أنه قد تم مراعاة شيء هام  .أن تعيش في البيئة رجحمن غير الم، مثل أسماك الزينة، غير قصد

 .ة لذا المعيارصلتـُمـت بستمرار ال قدرتها على االعدم أو هذه األسماك قدرة أن مسألة و  قد تم إطالقها في البيئة محّورةال حّيةال
 .لديها القدرة على االنتشار عبر الحدود الوطنية محّورةال حّيةعلى أن األسماك ال "فريق الخبراء اليني المخّصص"وافق و  -14
وكذلك سمك السلمون األطلسي  حّيةأنواع من أسماك الزينة البأن عدة  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"اعترف و  -15
 .تم تسويقها تجارياقد  محّورال

 متشابهةال مسائلشأن البجرد الموارد   -ب
بما في ذلك الوثائق ، محّورةالالحّية بوجود الموارد المتعلقة بتقييم مخاطر األسماك  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أقر  -16

وفي سياق بروتوكول قرطاجنة  "منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي"و "الهيئة األوروبية لسالمة األغذية"التي أعدتها 
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هذه الوثائق كافية  أن بعض الخبراءويرى  .عموما   محّورةالالحّية نات الموارد بشأن تقييم مخاطر الحيواوكذلك  ةبيولوجيللسالمة ال
ة التحديات المتعلقة بنقص واجهمُيجدي لاإلرشادات لن إتاحة المزيد من أن ع مالحظة م، محّورةال حّيةلتقييم مخاطر األسماك ال

لم تِرد ، قادمأو تأثيرات الجيل ال ليترة زمنية طويلةبالتعرض ، مثال  ، دة تتعلقاعتبارات محدّ هناك ورأى خبراء آخرون أن  .البيانات
ــاقتُ كما  .ولذلك كانت هناك حاجة إلى إرشادات أكثر تيصيال، هذه الوثائق في ة للحيوانات مخّصصرح أن معظم الموارد الموجودة ـ

 .التي تطرحهالتحديات المحددة أكثر مواكبة  لالتي تركز على األسماك ستكون مييدة و  رشاداتوأن اإلعموما  

 تجميع المراجع الببليوغرافية التي أعدتها األمانة كوثيقة معلومات لالجتماع "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أقر كما  -17

(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/3) .بما في ذلك المراجع التي ، بمراجع إضافية اوتحديثه ولييةأنه سيتم تنقيح التوضح وأ
تاحتها لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة اليرعية للمشورة العلمية وال، "مخّصصال ينيالخبراء الفريق "قدمها أعضاء   .والتكنولوجية تقنيةوا 

 محّورةال حّيةالحاجة إلى وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر األسماك ال -جيم
وضع إرشادات بشأن تقييم  بشأن الحاجة إلىوجهات النظر مجموعة من  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" أحاط -18

 .محّورةال حّيةمخاطر األسماك ال
هناك  وبالتالي تم استيياؤهاقد  CP-9/13 قــّررالمرفق األول بالمبرأى بعض الخبراء أن جميع المعايير الواردة قد و  -12

دة تتعلق بتقييم وتحديات محدّ  مسائلرح أن هناك ــاقتُ قد و  .ت لوضع إرشادات بشأن هذا الموضوعسّوغاحاجة واضحة وم
يساعد على تجميع الموارد أن اإلرشادات  ه من شأن إعدادوأن رشاداتتكون مناسبة لإلس محّورةال حّيةمخاطر األسماك ال

 .والخبرات بشأن تقييم المخاطر في هذا المجال
تلبية  علىة يمكن أن تساعد تاحولكنهم رأوا أن الوثائق الم رشاداتم خبراء آخرون بأنه قد تكون هناك حاجة إلى اإلوسلّ  -22

 .حاليفي الوقت ال محّورةال الحّية رشادات بشأن تقييم مخاطر األسماكاإلء األولوية لوضع يالال ينبغي إ وبالتالي هذه الحاجة
رشادات بشأن تقييم مخاطر اإلإلى وضع  ما يدعوميع المعايير وليس هناك الوفاء بجورأى بعض الخبراء أنه لم يتم  -21

بما في ذلك ، ةحاليال رشاديةتبادل المواد اإلو  الخبرات قاسموت التركيز على بناء القدرات واقترحوا أن ينصبّ  .محّورةال حّيةاألسماك ال
مؤشرات على أن أنواع األسماك من لالستخدام المحدود وليس هناك موّجهة ن الموافقات ا  ألاقترح الخبراء أنه نظر و  .بلغات مختلية

 .أولوية يشكل بال محّورةال حّيةفإن وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر األسماك ال، حتى اآلن ةالبيئطالقها في يتم تطويرها إلالتجارية 
الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن األسماك  في بتّ للمعلومات ما يكيي من الليس لديها  أنه ترايالخب إحدى ورأت -22
 .محّورةال حّيةال

 .هامراعاتالتي ينبغي  رشاداتوأنواع اإل CP-9/13 قــّرر" في الماإلرشادات"بعبارة تعلق بالمقصود تكانت هناك أسئلة كما  -23

 وراثياا  محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات ال -ثانيا
 CP- 9/13  قــّررمالاستعراض الدراسة والتحليل وفقا للمرفق األول ب -ألف

على  CP-9/13 قــّررعلى أن "دراسة تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول من الم "مخّصصال ينيالخبراء الفريق "وافق  -24
لمحة عامة مييدة  ها تقّدمأنب علما  أحيط و  ملهيستند إليها عأساسا جيدا تشكل " وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات ال

أن نطاق  "مخّصصفريق الخبراء اليني ال" أحاطو  .والتطبيقات المحتملة وراثيا   محّورةال محركاتالات يتكنولوجعلى الوضع الحالي ل
وأشار إلى أن بعض المصطلحات  .التي تتكاثر جنسياللميكانيزمات )أو االصطناعية( جنسيا   محّورةال محركاتيتعلق بالالدراسة 

بعض لدى يهم وفعا لللم تستخدم بالضرورة ، "تجّمعات الحيوانيةاستبدال ال دافع"و" االتجاه مثل "عكس، المستخدمة في الدراسة
فريق "ها الدراسة يمكن أن تدعم مداوالت شملكما تم التسليم بأن هناك معلومات إضافية لم ت" مخّصصفريق الخبراء اليني ال" خبراء

عملية التي أثيرت أثناء  CP-9/13 قــّررالنقاط المحددة ذات الصلة بالمرفق األول من الم إدراجتم و  ."مخّصصال ينيالخبراء ال
 .التحليل أدناهفي إطار االستعراض 
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 محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةأهمية تحليل المنافع فيما يتعلق بالتطبيقات المحتملة للكائنات الب علما  وأحيط  -25
 .اتفي سياق صنع القرار  وراثيا  

طراف من ال سيما بالنسبة لأل، تقييم المخاطرمطروحة عند مع مراعاة التحديات ال، )أ( حددتها األطراف على أنها أولويات
 .يةبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالال

 وراثيا   محّورة محركات ذات محّورةال حّيةة الكائنات المسأل ه تم تحديدأن" علما  بمخّصصال ينيفريق الخبراء ال" أحاط -26
 ستجابة للمقررفي إطار االبما في ذلك تقديم المعلومات ، مصادرمختلف الأولوية من قبل األطراف من خالل تشكل على أنها 
CP-8/12 ،"قــّرردراسة عن تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول من الم CP-9/13  محركاتال ذات محّورةال حّيةالعلى الكائنات 

الذي الشامل  ابعالطب علما  كما أحيط  .ةبيولوجي"، والتقارير الوطنية الرابعة بشأن تنييذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة الوراثيا   محّورةال
، مثال  أخرى أو العمل بموجب اتياقية التنوع البيولوجي ) جاالتمع م وراثيا   محّورةال محركاتال ذات حّيةمسألة الكائنات التتسم به 

كون أن البلدان النامية يمكن أن تكون أول البلدان التي ت" أيضا  مخّصصال ينيفريق الخبراء الوضح "وأ .البيولوجيا التركيبية(
الذي يحتوي على  محّورالبعوض الحي ال مثال  ، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات حّيةحاجة إلى إجراء تقييم مخاطر للكائنات الب
 محركاتال ذات حّيةأهمية التقييم السليم للمخاطر المحتملة من إطالق الكائنات الب علما  كما أحيط  .وراثيا   محّورةال محركاتال
 .للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لضمان الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والمشاركة الكاملة واليعالة وراثيا   محّورةال

 وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةن التحديات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات العويرد مزيد من المعلومات  -27
 .)د( أدناهوبموجب المعيارين )ج(  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"في تحليل 

 .ةبيولوجي)ب( تقع ضمن نطاق وهدف بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال

تقع ضمن نطاق  وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات الأن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"اعتبر  -28
 .ةبيولوجيوهدف بروتوكول قرطاجنة للسالمة ال

طر وفقا لألة قيد النظر مسألإذا تم تقييم ال، مثالا ، لتقييم المخاطر ةحاليمنهجيات الالو  رشاداتواإل ألطر ل)ج( تشكل تحديات 
 .أو منهجية محددة تتطلب المزيد من االهتمام تقنيةتقييم المخاطر ولكنها تطرح تحديات الحالية ل

الرغم من أن منهجية تقييم المخاطر الحالية قد تظل قابلة للتطبيق على ببأنه  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"اعترف و  -22
 .أو منهجية محددة تتطلب المزيد من االهتمام تقنيةأن هناك تحديات  إالّ ، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات ال

المحدود لبعض جوانب منهجيات تقييم المخاطر على التطبيق ؛ عملية تقييم المخاطر توجيه: نقص البيانات لما يلي وتشمل
، الرصد أساليبن للمخاطر و مثل التحديات التي تواجه إطار التقييم المقار  ، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالكائنات ال
 .الخبرة أو القدراتونقص ؛ أدوات النمذجة المصادق عليهاغياب و ، كييية تقييم عدم اليقين عن رشاداتونقص اإل

 ذات محّورةال حّيةلول للتحديات التي تطرحها الكائنات الإيجاد حبأن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أقر كما  -32
ما يلزم إتاحة القيام على نطاق واسع بوكذلك  الرصد أساليبإعادة النظر في تقييم المخاطر و  يتطلبس وراثيا   محّورةال محركاتال

 .المجتمعات المحليةو  ومشاركة الشعوب األصليةالمطلوبة موارد التدريب و الخبرات و من 
يمكن أن  وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةأن الكائنات الب علما   "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" أحاطكما  -31
وقد يكون التعاون ، المستوى العالميتصل إلى لى تأثير ال رجعة فيه على التنوع البيولوجي على مستويات مختلية نطوي عت

 .مطلوبا لتقييم المخاطرأمرا  الدولي 
 ذات محّورةال حّيةأنه لم يتم حتى اآلن تقييم اإلطالق اليعلي للكائنات ال" مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" وضحأو  -32
 .وراثيا   محّورةال محركاتال
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دراكا للروابط بين المعيارين )ج( و  -33 التحديات المتعلقة أيضا  وصيا  عن  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" مفقد قدّ ، )د(وا 
 .على النحو الميصل في المعيار )د( أدناه وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةبالكائنات ال

 ة.المسألة المحدد تناولالمطروحة عند تحديات يرد وصٌف واضح لل)د( 
وصف ، وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةالمحددة المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات اللتحديات بالنسبة لو  -34
من مع االعتراف بأن بعض هذه التحديات قد تتعلق بأكثر من فئة واحدة ، التحديات التالية "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"

 :محركاتالأدناه وقد ال تتعلق بجميع أنواع اليئات 
 :وراثيا   محّورةال محركاتالبنظام فيما يتعلق  )أ(

والقدرة على  والنمطيوراثي واالستقرار ال، (Super-Mendelian inheritance)الوراثة فوق المندلية  (1)
 قدرة على الغزو؛وال االستمرار

، والالحقةصعوبة التنبؤ بجميع اآلثار الجينومية ذات الصلة التي يمكن أن تظهر في األجيال القادمة  (2)
 مع البيئات المستقبلة؛ أوجه تياعلومن 

 بعد اإلطالق؛ وراثيا   محّورةال محركاتال ُنــظُــمالتحكم في   (3)
المختلية وتراكمها المحتمل في  وراثيةتقييم التغيرات خارج الهدف وعواقبها بمرور الوقت في الخلييات ال  (4)

 ؛تجّمعات الحيوانيةال
ي غير وراثبما في ذلك من خالل االنحراف ال، بعد اإلطالق وراثيا   محّورةال محركاتالإمكانية تطور  (5)

 المتوقع؛
 :األنواع المستهدفة/اتتعلق بالكائنفيما ي )ب(

 المحتمل لألنواع المستهدفة؛ وراثيمعلومات عن التنوع الالالحاجة إلى  (1)
المستهدفة واألنواع المحتملة القابلة لالنيصال في الحاجة إلى معلومات عن الدور الوظييي لألنواع  (2)

 النظم اإليكولوجية المختلية التي يمكن مواجهتها؛
 ودورة حياة الكائن المستهدف؛ تجّمعات الحيوانيةاللنظر في استراتيجيات اإلنجاب وديناميات ا (3)
 النظر في إمكانية تطوير المقاومة في مسببات األمراض فيما يتعلق بمكافحة ناقالت األمراض؛ (4)

 :فيما يتعلق بالبيئة المستقبلة ()ج
 المحتملة مع بيئات االستقبال الطبيعية؛ أوجه تياعلمعلومات محدودة عن  (1)
 هذه النظم اإليكولوجية؛معلومات محدودة عن العمليات التطورية طويلة األجل التي تحدث في   (2)
 الحاجة إلى معلومات عن إمكانية التهجين المتبادل مع األنواع غير المستهدفة؛  (3)
 تنوع بيئات االستقبال المحتملة؛  (4)

 :لق بمنهجيات تقييم المخاطرفيما يتع )د(
 صعوبات تطبيق النهج التدريجي لإلطالق البيئي؛ (1)
 المخاطر؛ تحديات اإلطار المقارن لتقييم (2)
 تقييم عدم اليقين ومراعاته؛ (3)
 النطاق الزمني والمكاني األوسع نطاقا؛ تناولضرورة   (4)
النطاق الزمني والمكاني الواسع لبعض  تناولل، مثال  اعتماد أكبر على التنبؤات القائمة على النموذج ) (5)

وتوقع نطاق السيناريوهات للتطور المحتمل لمحرك الجينات  وراثيا   محّورةال محركاتالتطبيقات 
 المهندسة في البيئة(؛

 صعوبة التقييم الشامل للمخاطر قبل اإلفراج عنها؛ (6)
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 ؛وراثيا   محّورةال محركاتال ذاتالجيل القادم للكائنات صعوبات في تقييم تأثيرات  (7)
القضاء على محركات ، مثال  آلية محرك الجينات )نوع باختالف المحتملة قد تختلف اآلثار السلبية  (8)

 (؛حويرمقابل محركات الت تجّمعات الحيوانيةال
جراءات لتقييم آثار االحاجة إلى تطوير مع (2) على النظم  في األجل البعيد الوراثية محركاتالرف وا 

 ة؛يكولوجياإل
 :البياناتوتحليل ع يجمتفيما يتعلق ب )هـ(

مطلوبة عن التوصيف الجزيئي لكل من آلية تحريك الجينات المهندسة والكائن معلومات إضافية  (1)
 ؛وراثيا   محّورةال محركاتلالحامل ل

 معلومات للتنبؤ باآلثار خارج الهدف والعواقب المحتملة في الكائن المستهدف؛ (2)
 نقص البيانات البيئية واإليكولوجية؛ (3)
 ؛المعنيةصعوبات الحصول على بيانات للنمذجة  (4)
 صعوبات التحقق من بيانات النمذجة ومعايرتها قبل حدوث اإلطالق البيئي؛ (5)

 :المخاطرورصد فيما يتعلق بإدارة  )و(
 يمثل الرصد البيئي بعد اإلفراج تحديا؛ (1)
 تقييم اآلثار على مدى فترات زمنية طويلة؛ (2)
 ؛وراثيا   محّورةال محركاتالرصد الخطط على المستوى فوق الوطني لمتابعة انتشار  الحاجة إلى (3)
ينبغي أن تظهر بيانات الرصد أنها ، وراثيا   محّورةال محركاتالاستراتيجيات مثبتة للسيطرة على انتشار  (4)

 على الصحة أو البيئة؛ ةالسلبيثار عض اآلتنطوي على ب
 .خطط اإلدارة الحتمال الرجوع عنها عدم توافر (5)

 :التي محّورةال حّيةالمحددة المتعلقة بالكائنات ال مسائلال  )هـ(
لخطيرة أو التي ال رجعة فيها، ضارة على التنوع البيولوجي، ال سيما اآلثار االقدرة على إحداث آثار  لديها (1)

توطنة/النادرة أو سالبيولوجي، مثل األنواع الممع مراعاة الحاجة الملحة لحماية جوانب معينة من التنوع 
مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان وقيمة التنوع البيولوجي على  معالموائل أو النظم اإليكولوجية الفريدة، 
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 يمكن إدخالها في البيئة إما عن قصد أو عن غير قصد؛ (2)
 تشار عبر الحدود الوطنية؛لديها القدرة على االن (3)
 خدمة في مكان ما من العالم.يتم تسويقها بالفعل أو من المحتمل أن تكون تجارية أو مست (4)

 ذات محّورةال حّيةمعلومات عن التأثيرات المحتملة للكائنات الالبالحاجة إلى  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"اعترف  -35
القليل من هذه  تضمن( ي1الدراسة للمعيار )هـ( ) أن تحليلعلما  ب أحاطعلى التنوع البيولوجي و  وراثيا   محّورةال محركاتال

أن التأثيرات على التنوع البيولوجي والنظم  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"اقترح ، فعلى سبيل المثال .المعلومات نسبيا
كما تنعكس حاليا في  يكولوجيةمة أو خدمات النظم اإلاإليكولوجية ال ينبغي أن تقتصر على األنواع األساسية أو األنواع القيّ 

 ذات محّورةال حّيةتتسبب الكائنات الاحتمال أن أقر الخبراء ب، الرغم من ذلكوب .يةة أكثر شمولصور بل يتم فحصها ب، الدراسة
كما كان هناك  .على التنوع البيولوجي، ال رجعة فيها ،وفي بعض الحاالت، في إحداث تأثيرات ضارة وراثيا   محّورةال محركاتال

 يؤثر بعد ذلك على األنواعيمكن أن  وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةأن االنتشار العالمي المحتمل للكائنات الاقتراح ب
 وراثيا   محّورةال حركاتمال ذات محّورةال حّيةرح أن الكائنات الــتُ ــاقكما  .النادرة أو الموائل أو النظم اإليكولوجية اليريدة/توطنةسالم

 .ضامر يمكن أن تؤثر سلبا على انتقال األ
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للطبيعة والتنوع البيولوجي واألهمية الخاصة  الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوجهات نظر وأشار الخبراء إلى  -36
 محّورةال محركاتال ذاتوقد تم التسليم بالحاجة إلى مزيد من المعلومات ليهم اآلثار المحتملة إلطالق الكائنات  .ابالنسبة له

 حّيةاالنتشار الواسع للكائنات الالمرجح حدوث من  صبحعندما يوبوجه خاص،  .للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وراثيا  
لشعوب ل مستنيرةالمسبقة الحرة الموافقة العلى  الحصول مثال  سيكون من الصعب ، وراثيا   محّورةال محركاتالمع  محّورةال

 خطوة ضرورية.ذلك يعتبر أن بأيضا   علما  أحيط الرغم من أنه باألصلية والمجتمعات المحلية ومشاركتها الكاملة واليعالة، 
 ذات محّورةال حّيةأنه يمكن إدخال الكائنات ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"(، أشار 2لمعيار )هـ( )بالنسبة لو  -37
 غير قصد أو عن قصد. في البيئة، سواء عن وراثيا   محّورةال محركاتال

 محركاتال ذات محّورةال حّيةعلى أن الكائنات ال "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"(، وافق 3المعيار )هـ( )خص فيما ي -38
 على االنتشار عبر الحدود الوطنية. لديها القدرة وراثيا   محّورةال

 ذات محّورةال حّيةأن الكائنات ال" علما  بمخّصصال ينيفريق الخبراء ال" أحاطفقد (، 4لمعيار )هـ( )أما بالنسبة ل -32
 المستقبل القريب. /أو إطالقها فيومن المحتمل أن يتم استخدامها  وراثيا   محّورةال محركاتال

 متشابهةال مسائلبشأن الجرد الموارد   -ب
 محركاتال ذات محّورةال حّيةأن الموارد المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات ال" مخّصصال ينيفريق الخبراء الاستنتج " -42
تم التسليم بأن الموارد  غير أنهتقييم المخاطر. عمليات إجراء المتعلق بغرض ــييد الموجودة باليعل ويمكن أن تُ  وراثيا   محّورةال

 المتاحة حاليا ال تنطبق على المستوى العالمي.
وثيقة بوصيها إلى تجميع المراجع الببليوغرافية التي أعدتها األمانة  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" ارأشقد و  -41

ضافية، اإلمراجع لل التوليية وفقا   وتحديث تنقيحسيتم ه وأن (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/3) الجتماعغراض األ معلومات
تاحتها لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة اليرعية  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"بما في ذلك المراجع التي قدمها أعضاء  وا 

 والتكنولوجية. تقنيةللمشورة العلمية وال
 وراثياا  محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةوضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات ال الحاجة إلى -جيم

لمرفق األول وفقا ل وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةلدراسة وتحليل موضوع الكائنات اللبعد إجراء استعراض  -42
تقييم المخاطر بشأن الخاصة ب رشاداتأنه ينبغي إعداد اإلب "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"، أوصى CP- 9/13قــّررمن الم

 المعايير قد تم الوفاء بها. ، مع مالحظة أن جميعمحّورةال محركاتذات ال محّورةال حّيةالكائنات ال
 CP- 9/13  قــّررمتعديالت على الملحق األول للال -ثالثا

، بما CP- 9/13 قــّررلمرفق األول من المإدخالها على ا الممكنالتعديالت في  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال" نظر -43
 .وراثيا   محّورةال محركاتال ذات محّورةال حّيةوالكائنات ال حّيةالمحددة لألسماك ال مسائلفي ذلك مراعاة تجربته في تطبيقه على ال

أنه ينبغي فهم علما ب أحاطاألول. و العناصر الواردة في المرفق مختلف  "فريق الخبراء اليني المخّصص"ناقش و  -44
 ."المعيار )هـ( "قيد النظرفي حين يبقى معايير إلزامية على أنها )د(  إلى)أ(  من المعايير

أن المعيار )د( كان الغرض علما ب أحاط)د( و والمعيارين )ج( العالقة بين  "فريق الخبراء اليني المخّصص"ناقش و  -45
 بموجب المعيار )ج(. من التياصيل إلثبات التحديات المحددة ع المعلومات والمزيديجمهو تمنه 
التي تم تسويقها  محّورةال حّية( لم يقتصر على الكائنات ال4أن المعيار )هـ( ) "مخّصصال ينيفريق الخبراء الوأحاط " -46

 ."إلى تلك التي هي باليعل أو من المحتمل أن تكون "قيد االستخدام أيضا  باليعل أو من المحتمل تسويقها، حيث يشير المعيار 
 هيئات دولية أخرى. اي تضطلع بهتل الاعماأل أيضا  ستشمل  في المرفق األول واردةتم التسليم بأن عملية الجرد الو  -47
 بإجراء أي تعديالت على المرفق األول. "فريق الخبراء اليني المخّصص" لم يوصِ و  -48
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 قــّررممزيد من اإلرشادات التي حددتها األطراف استجابة للتاحة التحليل االحتياجات واألولويات إل  -رابعا

CP-VIII/2. 
ستجابة لالالتي اقترحتها األطراف في تقاريرها المقدمة  مواضيعالمختلف في  "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"نظر  -42
 قةفي الوثيقديم تياصيل عنها وت CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/2رقم  الوثيقةفي إيجازها تم تي ، والCP-VIII/12 قــّررللم
 ينيفريق الخبراء الوالّية "أن ب علما  أحيط القيام بذلك،  عندو . SBSTTA/22/INF/12الوثيقة رقمو  SBSTTA/22 INF/11 رقم
 هذه المهمة لم توضع بوضوح شديد.الضطالع بل "مخّصصال

أولويات باعتبارها التي حددتها األطراف  مواضيعبشأن ما إذا كان ينبغي النظر في بعض الكانت هناك آراء مختلية و  -52
 حّيةمحددة بشأن تقييم مخاطر الكائنات الال مسائلالأولويات  رتيبفي إطار عملية تحديد وت  CP-8/12ستجابة للمقررلال
 .محّورةال

 مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"ق التي اقترحها افاآلستكشاف اعملية ب علما   "مخّصصال ينيفريق الخبراء ال"أحاط كما  -51
 بين هذين اليريقين. ةتآزر محتملأوجه كون هناك تة إلى ذلك أنه يمكن أن واقترح باإلضاف "المعني بالبيولوجيا االصطناعية

__________ 


