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مؤتمر األطراف في االتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
االجتماع التاسع
شرم الشيخ ،مصر 29-17 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018
البند  15من جدول األعمال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 -13/9تقييم المخاطر وإدارة المخاطر (المادتان  15و)16

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشير إلى المقررين  BS-VII/12و 24/12اللذين يوصيان بنهج منسق بشأن مسألة البيولوجيا التركيبية،
إذ يعيد تأكيد المقرر  24/12الصادر عن مؤتمر األطراف الذي يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى اتباع
نهج تحوطي ،وفقا لديباجة االتفاقية والمادة  ،14عند التصدي للتهديدات ذات الصلة باالنخفاض الكبير أو الخسارة الكبيرة للتنوع
البيولوجي الناجمة عن الكائنات الحية والمكونات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية ،وفقا للتشريعات المحلية وااللتزامات
الدولية األخرى ذات الصلة،
يالحظ توافر وثائق إرشادية عديدة وموارد أخرى لدعم عملية تقييم المخاطر ،ولكنه يقر بالثغرات واالحتياجاات
-1
التي حددتها بعض األطراف؛
يقاار باااختالف ااراف فيمااا بااين األط اراف عمااا إذا كاناام أو لاام تكاان إنااار حاجااة إلااى إرشااادات إ ااافية بشااأن
-2
مسائل محددة لتقييم المخاطر؛
يقر أيضا بأنه قاد يتعاين إجاراف بحاوح وتحلايالت قبال النإار فاي إطاالت الكائناات التاي تحتاوي علاى محركاات
-3
الجينات المحورة إندسيا في البيئاة ،باالنإر إلاى أناه قاد تكاون إناار تاأثيرات اارة محتملاة تنشاأ عنهاا ،كماا قاد تكاون ا رشاادات
المحددة مفيدة لدعم تقييم المخاطر على أساس حالة بحالة؛
يالحظ استنتاجات فريق الخبراف التقنيين المخصص للبيولوجيا التركيبية التاي تفياد بأناه قاد يلازم الحصاول علاى
-4
الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عند النإر في ا طالت المحتمال للكائناات التاي تحتاوي
علااى محركااات الجينااات المحااورة إندساايا التااي قااد تااؤثر علااى معارفهااا وابتكاراتهااا وممارساااتها وساابل عيشااها التقليديااة واسااتخدامها
لأل ار ي والمياه ،بالنإر إلى عدم اليقين المحيط بهذه الكائنات في الوقم الحالي؛
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ياادعو إلااى التعاااون الاادولي الواسااع وتقاساام المعااارف واناااف القاادرات لاادعم األطاراف فااي جملااة أمااور منهااا تقياايم
-5
التأثيرات الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المساتدام مان األسامار الحياة المحاورة والكائناات الحياة المحاورة
األخاارى المنتجااة ماان خااالل التجااورات الجدياادة للتكنولوجيااا البيولوجيااة الحديثااة ،بمااا فااي ذل ا ماان خااالل تنقاايا الجينااوم والكائنااات
الحيااة المحااورة التااي تحتااوي علااى محركااات الجينااات المحااورة إندساايا ،مااع م ارعاااة المخاااطر علااى صااحة ا نسااان ،وقيمااة التنااوع
البيولااوجي للشااعوب األصاالية والمجتمعااات المحليااة ،والخبارات ذات الصاالة للبلاادان الفرديااة فااي إجاراف تقياايم مخاااطر إااذه الكائنااات
الحية المحورة وفقا للمرفق الثالث من بروتوكول قرطاجنة؛
يقارر و ااع عمليااة لتحدياد مسااائل محااددة تتعلاق بتقياايم مخاااطر الكائناات الحيااة المحااورة وأولوياتهاا لينإاار فيهااا
-6
مااؤتمر األط اراف العاماال كاجتماااع لألط اراف فااي بروتوكااول قرطاجنااة بهاادف و ااع مزيااد ماان ا رشااادات بشااأن تقياايم المخاااطر
للمسائل المحددة التي تم تبينها ،مع مراعاة المرفق األول؛
يقرر أيضا أن ينإر ،في اجتماعه العاشر ،فيما إذا كانم إنار حاجاة إلاى ماواد إرشاادية إ اافية بشاأن تقيايم
-7
المخاااطر م اان أجاال نأت الكائن ااات الحيااة المح ااورة التااي تحت ااوي علااى محرك ااات الجينااات المح ااورة إندساايا ،نبت األس اامار الحي ااة
المحورة؛
يقارر كااذل إنشاااف فرياق خباراف تقنيااين مخصاص لتقياايم المخاااطر ،يتاألي ماان خباراف ياتم اختيااارإم وفقااا لجريقااة
-8
1
التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني؛
يقرر توسيع المنتدى ا لكتروني بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر مان أجال مسااعدة فرياق الخباراف التقنياين
-9
المخصص لتقييم المخاطر؛
 -10ياادعو األطاراف ،والحكومااات األخاارى ،والشااعوب األصاالية والمجتمعااات المحليااة ،والمنإمااات ذات الصاالة إلااى
تزويد األمينة التنفيذية بمعلومات ذات صلة بعمل المنتدى ا لكتروني وفريق الخبراف التقنيين المخصص؛
-11

يجلب إلى األمينة التنفيذية ،رإنا بتوافر الموارد:

إصدار تكليي بإجراف دراسة لالسترشاد بها في تجبيق أحكام المرفق األول على ن1ت الكائنات الحية المحورة
نأت
التي تحتوي على محركات الجينات المحورة إندسيا ،ن2ت األسمار الحية المحورة ،لتيسير العملية المشار إليها في الفقرة 6
أعاله ،وتقديمها إلى المنتدى ا لكتروني المفتوح العضوية وفريق الخبراف التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛
نبت

تجميع وتوليي المعلومات ذات الصلة لتيسير عمل المنتدى ا لكتروني وفريق الخبراف التقنيين المخصص؛

نجت

مساعدة الميسر الرئيسي للمنتدى ا لكتروني في عقد المناقشات وا بالغ عن نتائج تل المناقشات؛

نجت

عقد اجتماع وجها لوجه لفريق الخبراف التقنيين المخصص لتقييم المخاطر؛

 -12يجلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم توصية بشأن ما إذا كانام إناار حاجاة
إلااى ماواد إرشااادية إ ااافية لتقياايم المخاااطر ماان أجاال ن1ت الكائنااات الحيااة المحااورة التااي تحتااوي علااى محركااات الجينااات المحااورة
إندساايا ،ن2ت األساامار الحيااة المحااورة لكااي ينإاار فيهااا مااؤتمر األط اراف العاماال كاجتماااع لألط اراف فااي بروتوكااول قرطاجنااة فااي
اجتماعه العاشر.

 1المقرر  ،10/8المرفق الثالث.
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المرفق األول
تحديد مسائل محددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي قد يتعين النظر فيها
وترتيب هذه المسائل حسب األولوية
ينبغي أن تشتمل عملية التوصية بمسائل محددة لتقييم المخاطر لكي ينإر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على تحليل منإم لتقييم ما إذا كانم المسائل المحددة تستوفي المعايير
التالية:
تم تحديدإا من قبل األطراف على أنها ذات أولوية مع مراعاة التحديات التي تواجه تقييم المخاطر ،خاصة
نأت
في البلدان النامية األطراف والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
نبت

تدخل

من نجات بروتوكول قرطاجنة وإدفه؛

تشكل تحديات بالنسبة لألطر وا رشادات والمنهجيات الحالية لتقييم المخاطر ،مثال أنه يجري تقييم المسألة
نجت
قيد النإر بأطر تقييم المخاطر القائمة ولكنها تشكل تحديات تقنية أو منهجية تتجلب مزيدا من االإتمام؛
ندت
والنإر

إنار وصي دقيق للتحديدات التي تواجه معالجة المسألة المحددة؛

من أمور أخرى في:
نهت

المسائل المحددة بكائنات حية محورة:
ن 1ت

يمكن أن تُحدح تأثيرات ارة على التنوع البيولوجي ،وال سيما التأثيرات الخجيرة أو التي ال يمكن
عكس اتجاإها ،مع مراعاة الحاجة الملحة إلى حماية جوانب محددة للتنوع البيولوجي ،من قبيل
أنواع متوطنة/نادرة ،أو موئل فريدة أو نإام إيكولوجي فريد ،مع مراعاة المخاطر على صحة
ا نسان وعلى قيمة التنوع البيولوجي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

ن 2ت

قد يتم إدخالها في البيئة سواف عن عمد أو دون قصد؛

ن 3ت

يمكن أن تنتشر عبر الحدود الوطنية؛

ن 4ت

يجري بالفعل ،أو من المرجا أن يجري ،تسويقها أو استخدمها في مكان ما في العالم؛

والنإاار فااي عمليااة تقياايم لتحديااد مااا إذا كاناام الهيئااات الوطنيااة وا قليميااة والدوليااة قااد أعاادت ماوارد بشااأن مسااائل مماثلااة ،وإذا كااان
األمر كذل  ،ما إذا كان من الممكن تنقيا إذه الموارد أو تكييفها وفقا لهدف بروتوكول قرطاجنة ،حسب االقتضاف.

المرفق الثاني
اختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر
يقااوم فريااق الخبااراف التقنيااين المخص ااص لتقياايم المخاااطر ،مااع م ارعاااة العماال ال ااذي يض ااجلع بااه فري ااق الخبااراف التقنيااين
المخصص للبيولوجيا التركيبية ،بما يلي:
اسااتعراض الد ارسااة المشااار إليهااا فااي الفقارة  11نأت ماان المقاارر  ،CP-9/13وإجاراف تحلياال بشااأن ن1ت الكائنااات
نأت
الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المحاورة إندسايا ،ن2ت األسامار الحياة المحاورة ،وفقاا للمرفاق األول ،واادعم مان
البيانات الواردة في الدراسة؛
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النإاار فااي االحتياجااات واألولويااات لمزيااد ماان ا رشااادات وفااي الثغ ارات فااي ا رشااادات الحاليااة التااي حااددتها
نبت
األطراف استجابة للمقرر  CP-VIII/12فيما يتعلق بالموا يع المحددة لتقييم المخاطر وإعداد تحليل؛
تقديم توصيات بشأن ن1ت الحاجة إلى و ع إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتاوي
نجت
على محركات الجينات المحورة إندسيا واألسمار الحية المحورة ،ن2ت أي تعديالت على المرفق األول من المقرر CP-9/13؛
إعااداد تقرياار لتنإاار فيااه الهيئااة الفرعيااة للمشااورة العلميااة والتقنيااة والتكنولوجيااة بهاادف تمكااين الهيئااة الفرعيااة ماان
ندت
إعااداد توصااية لينإاار فيهااا مااؤتمر األط اراف العاماال كاجتماااع لألط اراف فااي بروتوكااول قرطاجنااة للسااالمة األحيائيااة فااي اجتماعااه
العاشر.
__________

