
/… 
 

 
طبع عدد محدود منن لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا، 

 .ندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من الم  .هذه الوثيقة

 

CBD 

  
 

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/12 

25 July 2012 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 السادساالجتماع 

 2112تشرين األول /أكتوبر  5-1حيدر آباد، الهند، 

 من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 
 (71المادة )النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية وتدابير الطوارئ 

 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

 

المرفق ) 2110-2112اعتمد االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برنامج عمل للفترة  .1

وتضمنت قائمة البنود في برنامج العمل المحددة للنظر من جانب االجتماع السادس لألطراف في البروتوكول بندا . (BS-V/16الثاني، المقرر 

والغرض . من البروتوكول 11يتعلق بالنقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية وتدابير الطوارئ على النحو الوارد في المادة 

حسبما جاء في برنامج العمل هو النظر في وضع أدوات وإرشاد لتيسير االستجابة المالئمة للنقل غير المقصود عبر الحدود ووضع اإلجراءات 

وجرى توخي ذلك أيضا في الهدف التشغيلي (. BS-V/16من المرفق الثاني من المقرر ( ي)1-2البند )الالزمة بما في ذلك تدابير الطوارئ 

 .BS-V/16للبروتوكول الوارد في المرفق األول بالمقرر من الخطة اإلستراتيجية  1-8

وبغية تيسير نظر هذا البند، تقدم هذه المذكرة، في القسم الثاني، معلومات عن حاالت أو تدابير التنفيذ المتعلقة بالنقل غير المقصود  .2

وتبرز الوثيقة في القسم الثالث . عنه األطراف من خالل التقارير الوطنية الثانية عبر الحدود للكائنات المحورة الحية على النحو الذي أبلغت

ويعمل . بعض المداوالت والمقررات والمواد اإلرشادية القائمة أو الجارية ذات الصلة بالنقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية

تساعد في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إرشاد مع مراعاة العناصر التي أبرزت  القسم الرابع على استخالص بعض االستنتاجات التي قد

رحة في القسم السابق من ناحية والحاجة إلى مساعدة األطراف في معالجة هذا النقل من ناحية أخرى، وأخيرا يحدد القسم الخامس العناصر المقت

  .شروع مقرر للنظر من جانب األطرافلم
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 ير التي تتخذ في حالة النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحيةالتداب -ثانيا

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية أن يتخذ كل طرف التدابير المناسبة إلخطار الدول التي تأثرت أو يحتمل  11تتطلب المادة  .3

قعة غير مقصودة داخل نطاق واليته مما ينتج عنه إطالق يؤدي أو قد أن تكون قد تأثرت والهيئات المعنية األخرى عندما يعلم بحدوث أي وا

يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات محورة حية من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع 

تمكين من تحديد االستجابات المناسبة والشروع في وتعتبر هذه التدابير ضرورية لل. البشرالبيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة 

ويتعين على كل طرف أيضا أن يحيط غرفة تبادل . وينبغي أن يقدم اإلخطار بمجرد أن يعرف الطرف هذا الوضع. اإلجراءات الضرورية

أي معلومات عن حدوث النقل فضال عن  اإلخطاراتمعلومات السالمة األحيائية بالتفاصيل ذات الصلة محددا جهة االتصال ألغراض تلقي 

 .غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية

تنفيذ التزاماته بموجب  عنطرفا في البروتوكول تقاريره الوطنية الثانية  143، قدم 2111ديسمبر / كانون األول 31وحتى  .4

بالغ عن النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات وقد ردت األطراف، في تقاريرها، على عدد من األسئلة بشأن صيغة اإل. البروتوكول

 .المحورة الحية

. المعنية بإدارة المخاطر 10ويبدو السؤال األول المتعلق بالنقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية في سياق المادة  .5

بها لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات ظ يسأل كل طرف عما إذا كان قد وضع تدابير مناسبة واحتف 55وعلى ذلك فإن السؤال 

 .المحورة الحية

بأنهم قد وضعوا تدابير مناسبة وحافظوا عليها لمنع النقل غير ( في المائة من الذين أجابوا على هذا السؤال 33)طرفا  41 أبلغ -

 المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية؛

 أبلغوا بأن ذلك تم إلى حد ما؛( جابوافي المائة من الذين أ 24)طرفا  34 -

 ؛أبلغوا بأنهم لم يفعلوا ذلك( في المائة من الذين أجابوا 43)طرفا  01 -

النسبة المئوية لألطراف في كل تجمع من التجمعات اإلقليمية أو االقتصادية التي أبلغت عن عدم وضع أي تدابير أو االحتفاظ  -

في المائة، مجموع بلدان  21أوروبا وسط وشرق  في المائة،  51 الهادئوالمحيط في المائة، آسيا  54أفريقيا : بها كاآلتي

في  01في المائة، مجموعة أوروبا الغربية وآخرين صفر في المائة، أقل البلدان نموا  02أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 .في المائة 45المائة، الدول الجزرية الصغيرة النامية 

لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بإنشاء عما إذا كانوا قد أتاحوا  ألطرافا 111ويسأل السؤال  .0

 .بشأن النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية 11جهات اتصال ألغراض تلقي اإلخطارات بموجب المادة 

أبلغت بأنها قد أتاحت هذه المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة ( ؤالفي المائة من الذين أجابوا على الس 05)طرفا  53 -

 اإلحيائية؛

في المائة من  55: نت النسبة المئوية للذين ردوا على السؤال في مختلف األقاليم والتجمعات االقتصادية على النحو التالياك -

في المائة في مجموعة بلدان  1أوروبا ووسط وشرق  ة في في المائ 03و الهادئفي آسيا والمحيط  54الذين ردوا في أفريقيا، و

في  55في المائة في أقل البلدان نموا و 51في المائة في أوروبا الغربية وغيرها، و 55أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، و

 .ي الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمائة من الذين ردوا على السؤال ف

عما إذا كانت قد أقامت آلية لمعالجة تدابير الطوارئ في حالة النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات يسأل األطراف  111السؤال  .1

 .المحورة الحية التي قد يكون لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي

 أبلغت عن إقامتها هذه اآللية؛( في المائة من الذين أجابوا على السؤال 50)طرفا  81 -

في المائة من الذين  44: ين أجابوا على السؤال في مختلف األقاليم والتجمعات االقتصادية على النحو التاليالنسبة المئوية للذ -

في المائة في  52في المائة من وسط وشرق أوروبا  14، الهادئفي المائة في آسيا والمحيط  43ردوا على السؤال في أفريقيا، 

في المائة في أقل  38في المائة في مجموعة غرب أوروبا واآلخرين و 111بي ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاري

 .في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية 32البلدان نموا و

استجابة للمعلومات عن اإلطالقات التي أدت أو قد تكون قد أدت إلى  طوارئيسأل كل طرف عما إذا كان قد نفذ تدابير  112السؤال  .8

 .قصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحيةنقل غير م

استجابة للمعلومات عن اإلطالقات التي  طوارئأبلغت أنها نفذت تدبير ( في المائة من الذين أجابوا على السؤال 10)طرفا  23 -

 .أدت أو قد تكون قد أدت إلى نقل غير مقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية

ات التي تلقى فيها كل طرف معني، خالل الفترة قيد اإلبالغ، معلومات تتعلق بأحداث أدت أو قد بشأن عن عدد المر 113السؤال  .5

 .تكون قد أدت إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائن أو أكثر من الكائنات المحورة الحية من أو إلى األراضي الخاضعة لواليتها

في المائة من الذين  1)عن عدد يزيد عن عشر مرات، وأشار طرف واحد ( في المائة من الذين أجابوا على السؤال 1)أبلغ طرفان  -

أقل من خمس مرات ( في المائة من الذين أجابوا على السؤال 4)إلى أقل من عشر مرات، وستة أطراف ( أجابوا على السؤال

 .هذه المعلومات عن أنهم لم يتلقوا على اإلطالق( في المائة من الذين أجابوا على السؤال 54)طرفا  133وأبلغ 
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أنهم قد تلقوا معلومات تتعلق باألحداث التي قد تكون  113على السؤال " بنعم"كانوا قد أجابوا ( أطرافمن بين تسعة )وأجاب ثمانية  .11

 .أيضا 110و 114قد أدت إلى نقل غير مقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية، على السؤالين 

داث أنهما قد اخطرا عن كل حدث من األح( أوروبا وآخرين غربمن مجموعة )غ طرفان ، أبل115و 114وردا على السؤالين  -

التي أثرت أو يحتمل أن تؤثر على الدول، وأخطرا حسب مقتضى الحال المنظمات الدولية المعنية باإلطالق وأبلغ ستة أطراف 

 بأنها لم تقدم أي أخطار؛

أنه قد تشاور على الفور مع الدول المتأثرة أو التي ( روبا وآخرينمن مجموعة غرب أو)، أبلغ طرف 110وردا على السؤال  -

وأبلغ . الطوارئيحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد االستجابات المناسبة وبدء اإلجراءات الضرورية بما في ذلك تدابير 

طرف )المتبقية التي ردت على السؤال  أنه فعل كذلك في بعض الحاالت، وأبلغت األطراف الستة الهادئطرف من آسيا والمحيط 

بأنه ( من أفريقيا وطرف من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وأربعة أطراف من مجموعة غرب أوروبا وآخرين

 .لم تجر أية مشاورات على اإلطالق

 

حدث العديد من األطراف عن التشريعات المحلية وت. 11يدعو األطراف إلى تقديم المزيد من التفاصيل عن تنفيذ المادة  111السؤال  .11

د الحالية التي تعالج اإلطالق غير المقصود للكائنات المحورة الحية بما في ذلك، في بعض الحاالت، إخطار الدول التي قد يحتمل أن تكون ق

لي لمعالجة اإلطالقات غير المقصودة للكائنات وقد م العديد من األطراف المزيد من المعلومات عن اآلليات العاملة على المستوى المح. تأثرت

وأشار الكثيرون إلى أنه قد جرى تعيين أشخاص أو مؤسسات وطنية معنية لالتصال إالّ أن . المحورة الحية بما في ذلك تدابير الطوارئ

المحورة الحية ضعيفة ة على رصد الكائنات وأشار ستة أطراف إلى أن القدر. مازالت قيد التحديد 11اإلخطار باإلجراءات الالزمة لتنفيذ المادة 

 .أو غير موجودة على اإلطالق في بلدانهم

أربعة أطراف حاالت الحدوث في األراضي الخاضعة لوالية كل منها حيث حدث إطالق غير مقصود للكائنات المحورة  ووصفت .12

ات لم تتاح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وال أخطرت وأبلغت زامبيا بأن المصدر فقط هو الذي أخطر باإلطالق إالّ أن المعلوم. الحية

وأبلغت المكسيك وهولندا بأن اإلجراءات قد اتخذت الحتواء الكائنات المحورة الحية في أعقاب وقوع بعض . الدول المعنية أو المنظمات الدولية

قل غير مقصود عبر الحدود، ولذا لم ير ضرورة لتدابير أخرى على يحتمل أن يؤدي إلى ن هالحالتين لم يعتبر الحدوث بأن كلتيوفي . األحداث

وأبلغت السويد أنه قد تم اكتشاف بطاطس محورة حية كانت مرخصة للتجارب الحقلية فقط، في المزروعات . 11النحو المشار إليه في المادة 

مخاطر بيئية إالّ أنه جرى على الفورة إخطار الدول ولم يعتبر هذا الخلط . كانت مرخصة للزراعة التجارية ةمع بطاطس أخرى محورة حي

كما أشير إلى أنه لم تكن هناك مخاطر من النقل عبر الحدود، لم يتم . األعضاء في االتحاد األوروبي التي تقوم أيضا بزراعة هذه البطاطس

 .إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أو غيرها خارج االتحاد األوروبي

مولدوفا وتشاد إلى أنه يتعين باإلضافة إلى إخطار الدولة التي يحتمل أن تتأثر باإلطالق غير المقصود للكائنات المحورة  وأشارت .13

 .الحية، أن تقوم السلطات الوطنية المعنية أيضا بإبالغ الجمهور بالتدابير المتخذة لمنع اآلثار الضارة على صحة البشر أو البيئة

أبلغت فنزويال عن دراية بالنقل المحتمل عبر الحدود للكائنات المحورة الحية إلى داخل أراضيها في حين  وأبلغت غانا عن أنها على .14

وأبلغت أنغوال والجمهورية التشيكية وفرنسا وهندوراس عن دخول غير مقصود . شكوكها في هذه الحاالت إالّ أنه لم يجر التحقق من المعلومات

 .غذائية أو بذورطق الخاضعة لواليتها في شكل واردات للكائنات المحورة الحية إلى المنا

 

 إرشاد لتيسير االستجابة المناسبة للنقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية -ثالثا

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، خالل اجتماعه الخامس، خطة إستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة اعتمد  .15

، BS-V/16من المقرر  11و 1على النحو الوارد في المرفقين  2110-2112وبرنامج عمل للفترة  2121-2111سالمة األحيائية للفترة لل

 .على التوالي

وللخطة اإلستراتيجية أهداف إستراتيجية تتألف من ستة مجاالت للتركيز مرتبة أولوياتها بحسب مساهمتها في التنفيذ الكامل  .10

ومواصلة تطوير نظم فعالة بأقصى درجات األولوية، على تيسير إقامة إلى التركيز، كمسألة تحظى  1هدف مجال التركيز وي .للبروتوكول

وفي هذا الصدد، يحدد . للسالمة األحيائية لتنفيذ البروتوكول بإقامة المزيد من األدوات واإلرشاد الالزمين لتحقيق التشغيل الكامل للبروتوكول

تدابير الطوارئ باعتبارها مجاال من المجاالت التي يتعين فيها ، ضمن جملة أمور، النقل غير المقصود عبر الحدود و8-1الهدف التشغيلي 

وقد تجسد هذا الهدف التشغيلي في قائمة من البنود. وضع أدوات وإرشاد لتيسير اإلطالقات غير المقصودة للكائنات المحورة الحية
1

المحددة  

 .   .BS-Vمؤتمر األطراف العامل اجتماع لألطراف في البروتوكول في المرفق الثاني من المقرر لعمل االجتماع السادس ل

المقررات التي اتخذت النظر حتى يمكن اتخاذ  والمداوالت السابقة والجارية  تستحق فيهاوهناك أربعة مجاالت على األقل حيث  .11

غير المقصود والعرض عبر الحدود للكائنات المحورة د التي تبذل لرصد النقل مقرر مستنير فيما يتعلق بالنظر في وضع إرشاد لتيسير الجهو

وهذه المجاالت هي . للتصدي له على النحو المنصوص عليه في الخطة اإلستراتيجية وبرنامج العمل المشار إليها أعاله الحية واتخاذ التدابير 

 .بناء القدرات( د)المسؤولية والجبر ( ج)وإدارة المخاطر تقييم المخاطر ( 2),ديد المناولة والنقل والتعبئة والتح( أ)

                                                      
1
 .BS-V/16من المرفق الثاني من المقرر ( ي) 1-2 البند  
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 المناولة والنقل والتعبئة والتحديد( أ)

وقد . كانت األطراف في البروتوكول تتداول بشأن القضايا ذات الصلة بالوجود العرضي أو غير المقصود للكائنات المحورة الحية .18

من المادة  2بروتوكول في سياق النظر في أداة تنبيه الشتراكات التجديد بموجب الفقرة بدأت المداوالت خالل االجتماع الثاني لألطراف في ال

ذية من بروتوكول السالمة األحيائية والسيما تحديد الشحنات السائبة أو النقل عبر الحدود للكائنات المحورة الحية لالستخدام المباشرة كأغ 18

وتواصلت . ، ومسألة الوجود للكائنات المحورة الحية في الشحنات المحورة غير الحية(18من المادة ( أ) 2الفقرة )وأعالف أو للتجهيز 

 .المداوالت بعد ذلك في سياق التقنيات المناسبة ألخذ عينات الكائنات المحورة الحية ورصدها

واتخذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول سلسلة من المقررات بما في ذلك تشجيع األطراف والحكومات  .15

األخرى على التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات على استخدام ووضع عملية أخذ العينات وتقنيات رصد الكائنات المحورة الحية
2

 سهلة ،

والموثوق بها والتي تحقق مردودية تكاليفها، واعتماد المختبرات المشاركة في أخذ العينات ورصد الكائنات المحورة الحية االستعمال والسريعة 

.والحصول على المواد المرجعية
 3

 

وثيقة والسيما فيما يتعلق برصد الكائنات المحورة الحية  18من المادة  2ومن الواضح أن هذه المناقشات المعينة في سياق الفقرة  .21

ويطلب أحدث المقررات. الصلة بأي نظر في وضع إرشاد بشأن رصد النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية
4

في هذا الصدد  

ت من األطراف، وتشجيع الحكومات األخرى والمنظمات  المعنية أن تتيح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية طرائق لرصد وتحديد الكائنا

المحورة الحية وأن تستبق إلى إنشاء، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية شبكة مختبرات إلكترونية لتيسير تحديد الكائنات 

 .المحورة الحية فضال عن تقاسم المعلومات والخبرات

 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر( ب)

تم خبراء التقنيين المخصص بشأن  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر اللذان وضع منبر الخبراء اإللكتروني مفتوح العضوية وفريق ال .21

الصادرين على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في BS-V/12 و BS-IV/11ا بمقتضى المقررين موتوسيع نطاقه إنشاوهما 

البروتوكول
5

".إرشاد بشأن تقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية" 
6

اإلرشاد، بحسب ماجاء في الوثيقة، في توفير مرجعا قد  ويتمثل الهدف من 

يمكن تحديثها من " وثيقة حية"وقد قيل أنه سيكون . يساعد األطراف والحكومات األخرى في تنفيذ أحكام البروتوكول فيما يتعلق بتقييم المخاطر

 .وقت آلخر عندما تنشأ الحاجة إلى ذلك وعندما يطلب األطراف في البروتوكول

وتتضمن . الجزء الثاني من اإلرشاد التوجيه بشأن تقييم مخاطر بعض األنواع المعينة من الكائنات المحورة الحية وسالالتها ويوفر .22

األنواع المعينة من الكائنات المحورة الحية التي تعالج حاليا في اإلرشاد األشجار المحورة الحية
7

والبعوض 
8
.

 
وفي هذا الصدد، يبرز اإلرشاد 

التي يتعين نظرها خالل عمليات تقييم مخاطر هذه األنواع من الكائنات المحورة  الحية لمراعاة التأثيرات الضارة المحتملة  بعض العناصر

 .الناشئة عن نقلها غير المقصود غير الحدود

 برجالمسؤولية وال( ج)

ذي عقد في ناغويا باليابان في تشرين اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول خالل اجتماعه الخامس ال .23

ويمثل البروتوكول التكميلي ذروة عملية تفاوضية . كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية  والجبر -بروتوكول ناغويا 2111أكتوبر / األول

 .للسالمة األحيائيةمن بروتوكول قرطاجنة  21مطولة أجريت استجابة للمادة 

لى، أو يغطي نطاقه، األضرار الناشئة عن الكائنات المحورة الحية التي تجد منشأها في النقل عبر ويسري البروتوكول التكميلي ع .24

.الحدود
 9

يسري أيضا على األضرار الناشئة عن النقل غير المقصود عبر الحدود على النحو المشار تنص على أن البروتوكول التكميلي  كما 

.مة األحيائيةمن بروتوكول قرطاجنة للسال 11أليه في المادة 
 10

البروتوكول التكميلي، في جوهره، بالتدابير التي يتعين اتخاذها من  ويتعلق 

لحدوث أضرار  أو السلطات العامة للتصدي لألضرار في الحالة التي تشير المعلومات الخاصة بها إلى وجود احتمال كاف/جانب المشغلين و

يتخذها،من البروتوكول التكميلي القضايا ذات الصلة بكيفية اتخاذ تدابير االستجابة ومن  5وتعالج المادة . ناشئة عن الكائنات المحورة الحية

                                                      
2
 .18من المادة ( أ)2والفقرة  BS-III/10من المقرر  11و 11الفقرتان   

3
 BS-IV/9 المقرر   

4 
 BS-V/9 المقرر  
5
-BS دارة المخاطر الوارد في مرفقات المقررين تتوافر اختصاصات منبر الخبراء اإللكتروني مفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن تقييم المخاطر وإ  

IV/11 وتوسيع نطاقه بمقتضى المقررV/12-BS الكترونيا على http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11690 

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12325 
6 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13 مرفق الوثيقة  
7
 (.38 القسم جيم ص)تقييم مخاطر األشجار المحورة الحية : نفس المصدر  

8
 (.41القسم دال ص )تقييم مخاطر األشجار المحورة الحية : نفس المصدر  

9
 3المادة   

10
 .3، المادة 3الفقرة   

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11690
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12325
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/… 

أو تخفف منها أو تتجنبها أو  األضراروتدابير االستجابة وفقا للبروتوكول التكميلي عبارة عن إجراءات معقولة تمنع . وفي أي وقت 

.ورة الحية التي يوجد منشأها في النقل عبر الحدودالستعادة التنوع البيولوجي الذي تضرر من الكائنات المح
 11

 

واألحكام ذات الصلة في  5من بروتوكول السالمة األحيائية والمادة  11ويبدو أن الغرض من المتطلبات الواردة في المادة  .25

المستدام للتنوع البيولوجي أو تجنبها مع البروتوكول التكميلي هو التقليل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار الضارة الكبيرة تعلى الحفظ واالستخدام 

عن إطالق  ناشئفإنه في الحالة التي يعرف فيها طرف عن حادث في نطاق واليته  11 مراعاة أيضا المخاطر على صحة البشر ووفقا للمادة

ة على الحفظ واالستخدام المستدام إلى النقل غير المقصود عبر الحدود الذي قد يكون له آثار ضارة كبيركائنات محورة حية تؤدي أو قد تؤدي 

ومن . للتنوع البيولوجي يتعين على هذا الطرف أن يتخذ تدابير مناسبة ألخطار الدولة التي تضررت أو يحتمل أن تتضرر، والتشاور معها

مشغل أن يتخذها استجابة من البروتوكول التكميلي التدابير التي يتعين على الطرف أن يتخذها أو تتعين من ال 5ناحية أخرى تحدد المادة 

ومن . لألضرار أو توافر احتمال كاف لحدوث األضرار بما في ذلك تلك التي تنشأ عن النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية

روتوكول قرطاجنة للسالمة من ب 11من البروتوكول التكميلي تكمن المتطلبات المحددة في المادة  2و 5الواضح أن األحكام الواردة في المادتين 

 .األحيائية

 بناء القدرات( د)

مارس / آذار 11إلى  5نظر االجتماع التنسيقي الخامس للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء القدرات الذي عقد من  .20

قليمي ودون اإلقليمي بشأن بناء القدرات في سان جوزيه، كوستاريكا بصورة مؤقتة العناصر التي قد تكون ذات صلة بتشجيع التعاون اإل 2115

للكائنات المحورة الحية التي قد يكون لها آثار من البروتوكول بشأن النقل غير المقصود عبر الحدود  11والذي يتضمن التعاون في تنفيذ المادة 

وع في اإلجراءات الالزمة بما في ذلك تدابير ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي وصحة البشر بما في ذلك تحديد االستجابات المناسبة والشر

 .الطوارئ

 الخالصة -رابعا

 التنفيذ المحلي (أ )

تبين المعلومات المجمعة من التقارير الوطنية الثانية أن أكثر قليال من نصف الذين أجابوا على األسئلة لم يضعوا بعد تدابير لمنع  .21

بموجب المادة و يحافظوا على هذه التدابير في مخطط إدارة المخاطر األوسع نطاقا النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية أ

األحيائية عن التفاصيل المتعلقة باالتصال وأتاح عدد كبير من األطراف معلومات من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة . من البروتوكول 10

عدد قليل عن تعرضه لحوادث تتعلق بالنقل غير المقصود عبر الحدود، بلغ وأ. بشأن النقل غير المقصود عبر الحدود اإلخطاراتألغراض 

تفتقر إلى  وأبلغ طرف واحد عن إجرائه، في الواقع، مشاورات مع الطرف المعني اآلخر، وأشارت بعض األطراف من البلدان النامية إلى أنها

وفيما عدا ذلك لم يبلغ أي طرف عن . ود لكائنات محورة حيةالقدرات الالزمة للتعامل مع حدث قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحد

 .من البروتوكول 11صعوبات ناشئة عن تنفيذ المتطلبات الواردة في المادة 

 الحاجة إلى إرشاد (ب )

هناك مقررات ومناقشات جارية فضال عن إرشاد تتعلق بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في  فإنكما أشير في القسم الثالث أعاله، .28

على األرجح إلى العمل كإرشاد لتيسير الرصد وإجراءات االستجابة في حالة حدوث نقل غير مقصود عبر الحدود لبروتوكول والتي يمكن ا

 .للكائنات المحورة الحية

وفيما يتعلق بتقنيات أو طرائق أخذ العينات، ورصد الكائنات المحورة الحية، ينبغي أن يأخذ أي نظر في عناصر اإلرشاد في  .25

 .ي مناقشات متابعة ومقررات محتملةوأ 18من المادة  2حتى اآلن في سياق الفقرة العتبار المقررات ذات الصلة التي اتخذت ا

وتعتبر عناصر اإلرشاد بشأن تقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية فيما يتعلق بالنقل غير المقصود عبر الحدود لألشجار المحورة  .31

من الخطة اإلستراتيجية  8-1ذات أهمية خاصة في أي نظر في المستقبل في إرشاد في سياق الهدف التشغيلي  الحية، والبعوض المحور الحي

والواقع أن من األفضل، نظرا للقضايا ذات الطابع العلمي والتقني واسعة النطاق المعنية، أن يجري أن نظر في وضع إرشاد آخر . للبروتوكول

حي، مناولة بواسطة فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن تقييم المخاطر لمقصود عبر الحدود لكائن محور بشأن تدابير االستجابة للنقل غير ا

 .وإدارة المخاطر

كما يوفر البروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية والجبر الذي يسري أيضا على النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة  .31

ستجابةالحية إرشادا بخصوص إجراءات اال
12

من  11األخطار والتشاور المنصوص عليها في المادة يتعين اتخاذها فيما يتجاوز تدابير التي  

 .البروتوكول

أن تتخذه األطراف لتيسير ونظرا لما تقدم، يمكن التوصل إلى خالصة مفادها أن هناك بالفعل قدرا كبيرا من اإلرشاد الذي يمكن  .32

وفي حالة استمرار الحاجة إلى مزيد من اإلرشاد لتحقيق الهدف . عبر الحدود للكائنات المحورة الحية إجراءاتها للتصدي للنقل غير المقصود

                                                      
11

 .2من المادة ( د) 2الفقرة   
12 

 .من البروتوكول التكميلي 2من المادة ( د) 2والفقرة  5المادة  
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يمكن إحالة هذه المهمة إلى العمليات القائمة أو الالحقة المنشأة أو التي قد تنشأ لغرض ( BS-V/16المرفق األول من المقرر ) 8-1التشغيلي 

 .المخاطروضع إرشاد بشأن تقييم 

 العناصر المقترحة لمشروع مقرر -اخامس

 :قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول فيمايلي .33

أن يحاط علما بالعناصر التالية التي تشكل إرشادا لتيسير االستجابات المناسبة للنقل غير المقصود عبر الحدود والشروع في  (أ )

( 1: )من الخطة اإلستراتيجية 8-1ئ على النحو المتوخي في الهدف التشغيلي اإلجراءات الالزمة بما في ذلك تدابير الطوار

من البروتوكول والسيما  18المقررات المتخذة أو التي قد تكون اتخذت في سياق تحديد الكائنات المحورة الحية بموجب المادة 

المتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية  األقسام ذات الصلة من اإلرشاد( 2)تلك المتعلقة برصد الكائنات المحورة الحية 

( 3)الذي وضعه منبر الخبراء اإللكتروني مفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المعني بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

على تدابير كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر الذي ينص  -واألحكام ذات الصلة في بروتوكول ناغويا 5المادة 

النقل غير استجابة في حالة حدوث أضرار أو احتمال كاف لحدوث أضرار من الكائنات المحورة الحية التي يرجع منشأها إلى 

 المقصود عبر الحدود؛

أو المعلومات من البروتوكول، اإلرشاد  11يشجع األطراف على أن تستخدم، باإلضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة  (ب )

أعاله حسب مقتضى الحال في جهودها الرامية إلى التحديد واتخاذ تدابير االستجابة المناسبة، بما في ذلك ( أ)مشار إليها في ال

ن محور حي قد يتسبب في إحداث لكائ يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدودتدابير الطوارئ، في حالة حادث 

 م المستدام للتنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة البشر؛آثار ضارة كبيرة على الحفظ واالستخدا

أن تتيح لغرفة تبادل معلومات ( 1: )يحث األطراف على ويدعو الحكومات والمنظمات المعنية التي لم تفعل ذلك بعد إلى (ج )

أن تضع ( 2)ن البروتوكول م 11السالمة األحيائية التفاصيل المتعلقة بجهة االتصال ألغراض تلقي األخطارات بموجب المادة 

آلية  تنشئأن ( 3)تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية، والمحافظة على هذه التدابير 

للكائنات المحورة الحية التي قد يكون لها آثار ضارة في حالة حدوث نقل غير مقصود عبر الحدود  الطوارئلمعالجة تدابير 

 على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة البشر؛ كبيرة

أن يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون في بناء القدرات الالزمة لرصد الحوادث التي قد تؤدي إلى إطالق كائن  (د )

ه آثار ضارة كبيرة عن الحفظ واالستخدام المستدام يكون ل قدغير المقصود عبر الحدود والذي محور هي الذي ينشأ عن النقل 

 .للتنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة البشر

( أ)وقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أيضا في النظر في العناصر التالية سواء باإلضافة إلى  .34

 :أعاله أو مكانهما( ب)و

 :يطلب من (أ )

/ كانون الثاني 31تقديم وجهات نظرها إلى األمين التنفيذي قبل  إلى و الحكومات األخرى والمنظمات المعنيةاألطراف ويدع (1)

الذي يشكل النقل غير المقصود عبر الحدود لكائن محور حي، ونطاق وعناصر اإلرشاد المحتمل  مابشأن  2113يناير 

 لنقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية؛الذي قد ييسر االستجابات المناسبة من جانب األطراف إزاء ا

األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لوجهات النظر المشار إليها أعاله للنظر من جانب فريق الخبراء المخصص المفتوح  (2)

 العضوية بشأن تقييم  المخاطر وإدارة المخاطر؛

ر وإدارة المخاطر باستعراض القضايا ذات الصلة بالنقل فريق الخبراء المخصص المفتوح العضوية المعني بتقييم المخاط (3)

المتعلق باإلرشاد بشأن تقييم مخاطر الكائنات المحورة  سياق عملهغير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية في 

 .وجهات النظر المشار إليها أعاله الحية مع مراعاة تجميع
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