
عدد محدود  طبع، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتق 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 2112رين األول أكتوبر/تش 5-1حيدر آباد، الهند، 

 *من جدول األعمال المؤقت 14البند 
  

 (51و 51تقييم المخاطر وإدارة المخاطر )المادتان 
  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة - أوال
تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المسائل المتعلقة ب بين من الخامس افي اجتماعهبروتوكول األطراف في ال تنظر -1

( الحاجة إلى مزيد من التوجيه بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛ 1: )في من البروتوكول 11و 15 ينبالمادت ذات الصلة
أو المحتمل  قد تكون لها( التعاون في تحديد الكائنات الحية المحورة التي 3و) ؛تقييم المخاطر في مجال القدراتبناء ( 2)و

. مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان، واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياعلى حفظ  آثار ضارة أال تكون لها
 .تقييم المخاطر وإدارة المخاطر في مجالي مواصلة العملمحددة ب تكليفات أصدرت األطراف BS-V/12،1 المقررفي و

دول األعمال في بند ج هاهذه المذكرة لمساعدة األطراف في البروتوكول في نظر أعد األمين التنفيذي ،وفقا لذلكو -2
 إعدادتحليال للنتائج الرئيسية لعملية  ايتضمن القسم ثانيوالسادس.  اتقييم المخاطر وإدارة المخاطر في اجتماعهالمتعلق ب

أنشطة  علىعامة ا نظرة ثالث القسمويعرض بشأن جوانب محددة من تقييم المخاطر وإدارة المخاطر.  التوجيهاتالمزيد من 
المعلومات المقدمة  علىعامة  نظرة اها استجابة للطلبات المقدمة من األطراف. ويقدم القسم رابعب المضطلعبناء القدرات 

واستخدامه  لتنوع البيولوجياعلى حفظ  آثار ضارة أو المحتمل أال تكون لها قد تكون لهابشأن الكائنات الحية المحورة التي 
تقييم أحكام حالة تنفيذ  علىعامة  نظرة اخامس القسمرض ويع. مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان، المستدام

مع األهداف التشغيلية ذات الصلة من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  بما يتماشىالمخاطر وإدارة المخاطر، 
  .األطرافبعض العناصر المقترحة لمشروع مقرر، لتنظر فيه  االقسم سادسويبين . 2121-2111للفترة  للسالمة األحيائية

                                                 
*

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1. 
1 http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12325. 
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 تقييم المخاطر وإدارة المخاطرمن بشأن جوانب محددة  التوجيهاتمزيد من ال -ثانيا 
، من خالل اإلنترنتمنتدى مفتوح العضوية على  BS-IV/11،2 لمقررأنشأت األطراف في البروتوكول، بموجب ا -3

 إعدادهدف بلتقييم المخاطر وإدارة المخاطر،  امخصص من الخبراء التقنيين اغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وفريق
 بشأن جوانب محددة من تقييم المخاطر وإدارة المخاطر. التوجيهاتالمزيد من 

من  تعدي ُأتال المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةبشأن  اتالتوجيهب 3في اجتماعها الخامس،رحبت األطراف و -4
مزيد من لإلى ا تحتاج اتإلى أن النسخة األولى من التوجيه ت، وأشارخصصبين المنتدى والفريق المخالل جهود مشتركة 

 تدخل فيالتي  مختلف أصناف الكائنات الحية المحورةالعامة وتطبيقها على فائدتها  لضمان ينواالختبار العلمياالستعراض 
إلى جميع  اتة األولى من التوجيه( ترجمة النسخ1في هذا السياق، طلبت األطراف إلى األمين التنفيذي: )وبيئات مختلفة. 

( التنسيق مع األطراف 2)االستعراض؛ ولمشاركة في عملية من الغات األمم المتحدة بغية تمكين عدد كبير من الخبراء 
 ؛اتستعراض النسخة األولى من التوجيهال المعنية، والمنظمات والعلميين التقنيينوالحكومات األخرى، من خالل خبرائها 

 تعليقات عملية االستعراض من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. إتاحة( 3و)
منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية وفريق الخبراء توسيع نطاق ، 4االجتماع نفس فيقررت األطراف أيضا و -5

عضوية وفريق منتدى اإلنترنت المفتوح اللف ، ُكBS-V/12بالمقرر  وفقا لالختصاصات المرفقةو .التقنيين المخصص
وجها اجتماعين فريق الخبراء التقنيين المخصص أن يعقد على  ،أساسا اإلنترنت عبرلعمل با الخبراء التقنيين المخصص

 5التالية:المتوقعة لوجه قبل االجتماع السادس لألطراف، بهدف تحقيق النتائج 
 لمحورة؛المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية ا التوجيهاتنسخة منقحة من  )أ(

 آلية، تتضمن معايير، لعمليات تحديث قوائم المواد األساسية في المستقبل؛ )ب(
بشأن مواضيع محددة جديدة في مجال تقييم المخاطر، تختارها األطراف على  التوجيهاتالمزيد من  )ج(

 .الواقعة بين الدوراتأساس األولويات واالحتياجات ومع األخذ في الحسبان المواضيع المحددة في الفترات السابقة 
 لكائنات الحية المحورةاتقييم مخاطر المتعلقة ب التوجيهات تنقيح -ألف

لتحقيق النتيجة المتوقعة األولى، اشترك منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المخصص في   -1
 عملية تعاونية تشتمل على األنشطة التالية:

 لى جميع لغات األمم المتحدة؛إ التوجيهاتترجمة   (1)
 تقريرا 33ما مجموعه شمل  المعنيةعلمي أجرته األطراف والحكومات األخرى والمنظمات  استعراض ( 2)

 من المنظمات(؛ 12من األطراف وثالثة من الحكومات األخرى و 11)
أنشطة  ثناءأ ذلك ، بما فيالمنظمات المعنيةاألطراف والحكومات األخرى وأجرته  لتوجيهاتلاختبار   (3)

 منظمات(؛ ة منوأربع حكومة أخرىواحد من ومن األطراف  23) امقدم تقريرا 21ما مجموعه شمل بناء القدرات، 

                                                 
2 http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=11690. 
 .BS-V/12 من المقرر 1و 2الفقرتان  3
 .4المرجع نفسه، الفقرة  4
 من المرفق. 3المرجع نفسه، الفقرة  5
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 منتدىإطار في  اإلنترنتعبر  مباشرجولة واحدة لمؤتمر إقليمي و ةمخصص نقاشألفرقة جوالت  أربع  (4)
 6؛العضويةمفتوح الاإلنترنت 
  7؛فريق الخبراء التقنيين المخصصله وجها لوج ناجتماعا (5)
  استشاري خارجي. بواسطةتحرير علمي  (1)

أيضا من خالل  والمتاحة، اتلتوجيهل ينالعلميواالختبار هذه المذكرة نتائج االستعراض بالمرفق األول  ويوجز -7
 8غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

وترد النتيجة واألمانة.  هبالتشاور مع مكتبستة مشاريع للتوجيهات،  وأعد رئيس فريق الخبراء التقنيين المخصص -1
-UNEP/CBD/BS/COPالوثيقة  بوصفهاالمحورة،  لكائنات الحيةامخاطر المنقحة المتعلقة بتقييم  التوجيهاتالنهائية، وهي 

MOP/6/13/Add.1.9 
 منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةفي بها  اضُطلعتخطيطي لألنشطة التي  موجزالرسم البياني التالي يوضح و -9

 تفصيليةاألولى. ويمكن االطالع على معلومات المتوقعة لتحقيق النتيجة  فريق الخبراء التقنيين المخصص والتي اضطلع بها
 .11و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10 تيناإلعالميالوثيقتين عن هذه األنشطة في 

                                                 
 ينعلى العنوان إن محاضر المناقشات المخصصة والمؤتمرات المباشرة عبر اإلنترنت متاحة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 6

http://bch.cbd.int/onlineconferences/discussiongroups_ra.shtml وltime_ra.shtmlhttp://bch.cbd.int/onlineconferences/rea  على
 التوالي.

 4في مكسيكو سيتي واجتماعه الرابع من  2111يونيه/حزيران  3مايو/أيار إلى  31عقد فريق الخبراء التقنيين المخصص اجتماعه الثالث من  7
 UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/3/4 في مونتريال، كندا. ويرد تقريرا هذين االجتماعين في الوثيقتين 2112يونيه/حزيران  8 إلى

 http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4736 المتاحتين في RA&RM/4/6-UNEP/CBD/BS/AHTEGو

 ، على التوالي.http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5037و
 .int/onlineconferences/ra_guidance/review.shtmlhttp://bch.cbd للتوجيهات متاحة في يننتائج االستعراض واالختبار العلمي 8

 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/testing.shtmlو

 متاحة في (.../UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6 البروتوكول )برموز وثائق االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 9
http://bch.cbd.int/mop6/documents/. 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/discussiongroups_ra.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/discussiongroups_ra.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/realtime_ra.shtml
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4736
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5037
http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/review.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/testing.shtml
http://bch.cbd.int/mop6/documents/
http://bch.cbd.int/mop6/documents/
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 المواد األساسية لقوائم المستقبلية لتحديثاتل، معاييربما في ذلك ، المحتملةاآلليات  - باء

في  الخبراء التقنيين المخصصوفريق  منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةاشترك  لتحقيق النتيجة المتوقعة الثانية، -11
 على األنشطة التالية: تشتمل تعاونيةعملية 

 1ترنت المفتوح العضوية؛منتدى اإلن في إطار ةالمخصص النقاش جولة واحدة ألفرقة  (1)
 7؛الخبراء التقنيين المخصص لفريقاجتماعان وجها لوجه  ( 2)
غرفة تبادل معلومات التابع لاألحيائية  موارد السالمة مركزلتقديم السجالت إلى  العام للشكل اتتحديث (3)

 ؛التوجيهاتفي  محددةوخطوات  بأقسامبحيث يمكن ربط المواد األساسية ذات الصلة  األحيائية السالمة
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غرفة تبادل  ومستخدمي المنظمات المعنيةوالحكومات األخرى و األطراف من قبل تقديم مواد أساسية  (4)
  10؛معلومات السالمة األحيائية

 .المقدمة لمواد األساسيةمكتب فريق الخبراء التقنيين المخصص لاستعراض  ( 5)
طة التي اضُطلع بها في منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية ويوضح الرسم البياني التالي موجز تخطيطي لألنش -11

 معلومات تفصيلية. ويمكن االطالع على الثانيةوالتي اضطلع بها فريق الخبراء التقنيين المخصص لتحقيق النتيجة المتوقعة 
 .11و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10عن هذه األنشطة في الوثيقتين اإلعالميتين 

 

على سبيل المثال، ) لخبراءمن ا إقليميامتوازن  فريق بإنشاء توصيةال عن المبين أعاله التعاوني العملأسفر و -12
 على أن يعملوا عبر(، مرة كل أربع سنواتربما ) ادورياألطراف  تعينهم، كل منطقة( من خبيرينبمعدل  عشرة خبراء

 .أو إزالتها و إعادة ترتيبهاأ يهاتالتوجب مرتبطة مواد أساسية لتحديث، األمانة بالتعاون مع ،اإلنترنت
 التوجيهاتالمزيد من  إلعداد محددة مواضيع - جيم
                                                 

birc-208-2011-http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf- ، متاح فيSCBD/BS/CG/MPM/jh/78075 اإلخطار 10

en.pdf. 
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 ع باألنشطة التالية:اضُطللتحقيق النتيجة المتوقعة الثالثة،  -13

في  اإلنترنتعبر  المباشرةالمؤتمرات اإلقليمية  منوجولة واحدة  المخصصة النقاشألفرقة أربع جوالت  (1)
  1؛نت المفتوح العضويةمنتدى اإلنترإطار 

في  التقنيين المخصص التي أنشأها فريق الخبراء لألفرقة العاملة الفرعيةوجها لوجه  اجتماع واحد (2)
الحية ألشجار تقييم مخاطر االبيئة و في المراد إطالقها توجيهات بشأن رصد الكائنات الحية المحورةإلعداد الثالث  اجتماعه

 11المحورة؛
  7فريق الخبراء التقنيين المخصص؛لا لوجه اجتماعان وجه (3)
 .تحرير علمي بواسطة استشاري خارجي (4)

ويوضح الرسم البياني التالي موجز تخطيطي لألنشطة التي اضُطلع بها في منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية  -14
 معلومات تفصيليةويمكن االطالع على . الثالثةوالتي اضطلع بها فريق الخبراء التقنيين المخصص لتحقيق النتيجة المتوقعة 

 .11و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10عن هذه األنشطة في الوثيقتين اإلعالميتين 

                                                 
 في بون، ألمانيا. ويرد تقرير هذا االجتماع في الوثيقة 2112 /شباطفبراير 15إلى  13من الفرعية  ةالعاملاألفرقة قد اجتماع ع 11

RA&RM/SWGs/1/2-UNEP/CBD/BS/AHTEG  المتاحة فيint/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5028http://bch.cbd.. 

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5028
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، المحورة الحية األشجار: تقييم مخاطر موضوعين جديدينبشأن  توجيهات يه لية المذكورة أعالهونتيجة العم -15
المنقحة  التوجيهاتهاتان الوثيقتان التوجيهيتان في  أدمجتو في البيئة. المحورة التي يتم إطالقها الكائنات الحية ورصد
 .على التوالي اوثالثجيم -اثانيبوصفهما الجزأين  لكائنات الحية المحورةا تقييم مخاطر بشأن

 فريق الخبراء التقنيين المخصصو لخبراءل مفتوح العضويةال اإلنترنت منتدى استنتاجاتتوصيات و -دال
 وإدارة المخاطر المخاطربشأن تقييم 

فريق و منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةاختصاصات  في ها األطرافتوضع التيالمتوقعة النتائج الثالث  حققتت -11
في  فريق الخبراء التقنيين المخصصو منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةأعضاء  وتعاون. الخبراء التقنيين المخصص

األطراف والحكومات األخرى  الذين عينتهملعدد كبير من الخبراء،  أتاح، مما رنتاإلنتسلسلة من المناقشات عبر 
لعملية تنقيح تقييم المخاطر، توفير مدخالت بوالمنظمات والذين يمثلون مختلف المجاالت العلمية والتقنية ذات الصلة 

في حدود الموارد و، التكاليفيث توجيهات بشأن مواضيع محددة جديدة بطريقة فعالة من ح وإعدادالقائمة  التوجيهات
 المالية المحدودة المتاحة.
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عقدت في مراحل رئيسية خالل  لمتخصصافريق الخبراء التقنيين وجها لوجه لاجتماعات  أيضا وشمل هذا النهج -17
اح بنجالجزء األكبر من المناقشات جرى في حين وتوجيهات بشأن مواضيع جديدة.  إعدادو التوجيهاتإعادة النظر في 

حل إلى الوصول االجتماعات المنعقدة وجها لوجه حاسمة في األوقات التي كانت فيها حاجة إلى كانت فقد ، اإلنترنت عبر
 .اإلنترنت والتي كان من الصعب الوصول إليها عبروجهات النظر  لالختالفات فيوسط 

 التوجيهاتفيما يتعلق بتوصيات  فريق الخبراء التقنيين المخصصو منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية ورفع -11
 التوجيهات( استخدام 2)و؛ تأييد األطراف للتوجيهات( 1السادس، بما في ذلك: ) انظر فيها األطراف في اجتماعهتالمنقحة ل

 لتحديث( تعيين فريق صغير من الخبراء 3المكتسبة؛ و) الخبرات تقاسمتقييم المخاطر و منحاالت فعلية في واختبارها 
تدريبي الدليل الفي  التوجيهاتتدمج متطورة تعليمية أدوات حزمة  إعداد( 4و) ؛التوجيهاتبواد األساسية المرتبطة قائمة الم

 لكائنات الحية المحورة".ا تقييم مخاطر"
إلى ال تزال هناك حاجة  أنه منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةو فريق الخبراء التقنيين المخصصأعضاء  ويرى -19

 بتمديدولذلك، يوصي األعضاء توجيهات بشأن مواضيع محددة إضافية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر.  دإعدا مواصلة
بعد االجتماع السادس لمؤتمر لما  فريق الخبراء التقنيين المخصصو منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية تصاااختص

 اضيع جديدة.توجيهات بشأن مو إعداداختصاصات منقحة، بحيث يمكن تحديد واألطراف، 
في  منتدى اإلنترنت المفتوح العضويةو الخبراء التقنيين المخصصفريق  وترد مجموعتا التوصيات الصادرة عن -21

 على التوالي. ،11و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10اإلعالميتين يقتين الوث مرفقات

 بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر - ثالثا
النظر في بناء القدرات في مجال تقييم عند  12في اجتماعها الرابع، ،مين التنفيذياأل إلىطلبت األطراف   -21

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وعقد  بشأنالتدريب  تنظيم تيسيرالمخاطر، تنسيق و
في إعداد وتقييم تقارير تقييم المخاطر، وفقا لية عمخبرة  اكتسابتمكين البلدان من لدورات تدريبية إقليمية أو دون إقليمية 

 .ومرفقه الثالث لمواد البروتوكول
لكائنات الحية المحورة، اتقييم مخاطر ي بشأن دليل تدريب بإعداد 13في اجتماعها الخامس، ،رحبت األطرافو -22

ن دون اإلقليميتين منطقتيال نعقدتين فيوالمدون اإلقليمي بشأن تقييم المخاطر، على الصعيد  تينالتدريبي ينالدورت يوتقرير
 آسيا والمحيط الهادئ. في
 :منهاجملة أمور ، BS-V/12من المقرر  9، في الفقرة األمين التنفيذي إلىطلبت األطراف كما   -23

في عملية خبرة اكتساب عقد المزيد من الدورات التدريبية اإلقليمية أو دون اإلقليمية لتمكين البلدان من   (1)
 الثالث؛ همرفقمن البروتوكول وداد وتقييم تقارير تقييم المخاطر وفقا للمواد ذات الصلة إع

خالل أنشطة بناء القدرات  المقدمةالتوصيات  على أساس عن طريق تنقيحهتدريبي الدليل التحسين   (2)
 ؛األطراف المعلومات المرتدة التي توفرهاو

من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  وإتاحتها يدليل التدريبلا أداة تعليم تفاعلية تستند إلى إعداد ( 3)
 لتقديم التدريب على تقييم المخاطر. التكاليفوسيلة أكثر فعالية من حيث  إعدادجميع لغات األمم المتحدة بهدف باألحيائية 

                                                 
 .BS-IV/11من المقرر  13الفقرة  12
 .BS-V/12القسم ثانيا من المقرر  13
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 لكائنات الحية المحورةا بشأن تقييم مخاطر تدريبيةالدورات ال -ألف
 المحورة في بليز تقييم مخاطر الكائنات الحيةدورات تدريبية دون إقليمية بشأن  تلبات، عقداستجابة لهذه الط -24

( 2111 /تشرين الثانينوفمبر 11إلى  7وهافانا ) ،( لمنطقة البحر الكاريبي2111 /أيلولسبتمبر 31إلى  21) سيتي
وترد الناطقة باللغة اإلنكليزية في أفريقيا. ( للبلدان 2111 /كانون األولديسمبر 11إلى  12ألمريكا الالتينية، وأكرا )

 .17و 11و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/15 اإلعالميةوثائق الفي تقارير هذه الدورات التدريبية 
طرفا )منطقة البحر الكاريبي: انتيغوا وبربودا بلدا  29مشاركا من  47ما مجموعه  في الدورات التدريبية شاركو -25

وأمريكا الالتينية: دولة بوليفيا المتعددة  ؛سانت فنسنت وغرينادين وسورينامونادا وسانت لوسيا وبربادوس وبليز وغري
والسلفادور وغواتيماال وهندوراس والمكسيك  يةجمهورية الدومينيكالالقوميات والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا و

كينيا وليبيريا وناميبيا ونيجيريا وسيشيل وأوغندا( وخمس ثيوبيا وغانا وإوباراغواي وبيرو؛ وأفريقيا: بوتسوانا ومصر و
ومنظمة التنمية البيئية المستدامة في العالمي في منطقة البحر الكاريبي، الصناعي التحالف ومنظمات )شبكة العالم الثالث 

 أفريقيا(.لعالمي في والتحالف الصناعي ا األحيائيةسالمة الخبرات المتعلقة بلاألفريقية لشبكة الأمريكا الالتينية و
ت أهداف وما إذا كان يدليل التدريبالاستبيان لتقييم جودة  لملءن يالمشاركفي نهاية كل دورة إلى  ووجهت دعوة  -21

عام على أن اتفاق عن كشفت نتائج االستبيان و. الدليل، وكذلك تقديم توصيات بشأن سبل تحسين قد تحققت الدورة التدريبية
 97بنسبة  موافقةالثالث ) همرفقالبروتوكول وعداد وتقييم تقارير تقييم المخاطر وفقا لمواد إل اعملي االدورات وفرت تدريب

في المائة(،  95سياق تقييم المخاطر ) فيفريق متعدد التخصصات إنشاء أدوات لفهم كيف يمكن وفرت في المائة(، و
 95ت القائمة وتحديد ومعالجة الثغرات في المعلومات )المهارات في كيفية استخدام وتفسير المعلوما تنمية على توساعد

 في المائة(. 95تقييم المخاطر )باألساس ذات الصلة خط في فهم كيفية وضع معلومات  تفي المائة(، وساعد
الدليل التدريبي الذي أعدته أن ب أقرواأيضا إلى أن األغلبية العظمى من المشاركين ائج االستبيان معظم نت توأشار -27

 موافقة، كان أداة مفيدة للتدريب على تقييم المخاطر )المنظمات المعنية، بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى وألمانةا
في  92عملية تقييم المخاطر ) على من نظرة عامة وافيةتألف يفي المائة(، و 111فهم )الفي المائة(، وسهل  95بنسبة 

 في المائة(. 17مستخدمين )من ال كبيرة لمجموعةالمائة(، ومفيدا 
هذه المذكرة. ويمكن بفي المرفق الثاني  يدليل التدريبالنتائج استبيان تقييم الدورات التدريبية ولرد موجز يو  -21

 .الثالث تدريبيةالدورات الاالطالع على النتائج الكاملة في تقارير 
 خاللالتي قد ترغب األطراف في النظر فيها لعناصر واألنشطة إلى ا االنتباه في الدورة المشاركون ولفت -29

 :هذه العناصر واألنشطة على ملتتشوالسادس.  هافي اجتماع اهمداوالت
 التدريبي إلى جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وتقديم التدريب الالزم؛ الدليلترجمة  )أ(

 :لىتشتمل ع مستمرة لبناء القدرات في مجال تقييم المخاطر عمليةوضع  )ب( 
 ؛المعنية، بالتعاون مع المنظمات المحلية ةدورات تدريبية دون إقليميتدريب رفيع المستوى و (1)
( ممكنا، إذا كان ذلك البلدفي واحد ( )أكثر من مدرب فرعيةمدربين في كل منطقة )ال استهداف (2)

 ؛واستمراريتها لضمان استدامة عملية بناء القدرات
 ؛المشاركة وزيادةادة فعالية التكاليف ، لزياإلنترنتتدريب على  (3)
 ؛القرارأنشطة بناء القدرات التي تركز على عملية صنع  (4)
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االستجابة للتطورات  منتمكين األطراف  بغيةبشأن تقييم المخاطر  التوجيهاتإعداد المزيد من  )ج(
من الكائنات الحية المحورة، مثل الحيوانات أنواع معينة  تتسبب فيهاتقييم أفضل للمخاطر التي إجراء التكنولوجية الحديثة و

 الحية المحورة؛ 
الوطني، بما في ذلك تحديد المعلومات  الصعيدعلى  خطارلإلنظام  وضعتوجيهات بشأن كيفية  إعداد )د(

 وما إلى ذلك(. والظروف معلماتال)خطرة الجهة الُمالتي ستكون مطلوبة من 
مخصصة للسالمة األحيائية، وطنية ميزانية  وضعفي البروتوكول في  األطرافتنظر المشاركون أيضا أن  ورأى -31

 لتنوع البيولوجي.ميزانياتها الخاصة با خارجتكون 
 أداة للتعلم اإللكتروني إعدادالمحورة" و تقييم مخاطر الكائنات الحية" الدليل التدريبي تحسين  -باء

خالل  على أساس التوصيات المقدمة "كائنات الحية المحورةالدليل التدريبي "تقييم مخاطر الجرى تنقيح وتحسين   -31
 أنشطة بناء القدرات من جانب المشاركين الذين رشحتهم األطراف.

، وأيضا UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/12 اإلعالمية الوثيقةوترد النسخة المنقحة من الدليل التدريبي في   -32
 .http://bch.cbd.int/protocol/training_RA.shtmlفي  اإلنترنتعلى شبكة 

 أعدت، التكاليفتقييم المخاطر بطريقة أكثر فعالية من حيث  بشأنبناء على طلب األطراف، وبغية تقديم تدريب و -33
من خالل غرفة تبادل معلومات أتاحته منقح والتدريبي ال دليلالألداة التدريب اإللكتروني استنادا إلى  اأولي امفهوم األمانة

 14السالمة األحيائية.

أو المحتمل أال تكون  قد تكون لهابشأن الكائنات الحية المحورة التي المقدمة معلومات ال -رابعا
مع مراعاة أيضا ، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامعلى  آثار ضارة لها

 سانالمخاطر على صحة اإلن
أو  قد تكون لهاالحية المحورة التي  تحديد الكائناتبشأن  15االجتماع الخامس أثناءمداوالتها  قامت األطراف في -34

مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة ، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامعلى  آثار ضارة المحتمل أال تكون لها
 :بما يلي، اإلنسان

األخرى إلى أن تقدم إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الحكومات  تاألطراف ودع تحث )أ( 
القرارات وتقييمات المخاطر التي يشار فيها إلى احتمال حدوث آثار ضارة، فضال عن أي معلومات أخرى ذات صلة قد 

لها آثار ضارة على حفظ التنوع كون تتساعد األطراف في تحديد الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي يمكن أن 
، بما في ذلك، إن أمكن، تقديم معلومات مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسانالبيولوجي واستخدامه المستدام، 

 عندما ال يتخذ قرار نتيجة احتمال أن يتسبب كائن حي محور في حدوث آثار ضارة عند إدخاله إلى بيئات محددة؛
األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي الحكومات دعت واألطراف إلى  تطلب )ب( 
( معلومات عن تقييمات المخاطر التي نفذت على أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق بالبيئة المستقبلة للكائنات 1ما يلي: )

كون لها آثار ضارة على حفظ تلمحتمل أال الحية المحورة، والتي قد تساعد األطراف في تحديد الكائنات الحية المحورة ا

                                                 
14 en.pdf-lmos-bs-016-2012-http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf. 
 .BS-V/12 من المقرر 13إلى  11الفقرات  15

http://bch.cbd.int/protocol/training_RA.shtml
http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-016-bs-lmos-en.pdf


UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1 

Page 11 

 

( المعايير التي روعيت في 2، و)مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسانالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
 ؛تحديد هذه الكائنات الحية المحورة

تنظر فيه األطراف في التنفيذي تجميع المعلومات الواردة وإعداد تقرير تجميعي كيما طلبت إلى األمين  )ج( 
 .اجتماعها السادس

قرار إال قدم لم يآثار ضارة،  قد تكون لهاالحية المحورة أو السمات المحددة التي  تحديد الكائناتوفيما يتعلق ب -35
 حظر استيراد أو استخدام كائنات حية محورة منذ االجتماع نتج عنهإلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية واحد فقط 

من أمور،  إلى جملة، MON-88017-3عدم السماح باستيراد الذرة بكولومبيا  قرارفي هذه الحالة، استند والخامس لألطراف. 
 ةالذرة الحياآلفة التي تتحملها هذه ( 2و) ؛ينبغي أن تفوق المخاطرالفوائد التي تعود على البلد ( 1: )التاليةاالعتبارات بينها 

 .كولومبيا فيذات أهمية اقتصادية في مناطق زراعة الذرة  ةآفت ( ليسDiabrotica) ةالمحور
آثار سلبية  قد تكون لهاالتي المحددة  السمات الحية المحورة أو تحديد الكائناتأي معلومات أخرى بشأن  ولم تقدم  -31

 منذ االجتماع الخامس لألطراف. األمانةغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أو إلى 
، دعا األمين التنفيذي األطراف كون لها آثار ضارةتالمحتمل أال الحية المحورة  تحديد الكائناتيما يتعلق بوف -37

 16)ب( أعاله. 34إلى تقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة  المنظمات المعنيةوالحكومات األخرى و
والمكسيك  ودوله األعضاء األوروبي واالتحادبرازيل )دولة بوليفيا المتعددة القوميات وال اثنان وثالثون طرفادم وق -31

غير األطراف )أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية( وخمس منظمات )المركز األفريقي من  بلدان ةوالنرويج(، وثالث
ادرة البحوث العامة ومب السالمة األحيائيةمركز البحوث المتكاملة في مجال و العالميالصناعي للسالمة األحيائية والتحالف 

على أساس هذه التقارير، أعدت و. 2112يوليه/تموز  11بشأن هذه المسألة بحلول  آراءها والتنظيم وشبكة العالم الثالث(
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/18عالمية اإل الوثيقة، إلى جانب التقارير المقدمة، بوصفه تاحتهأواألمانة تجميعا 

 لتنظر فيه األطراف.
الحية  تحديد الكائناتيمكن أن تساعد في التي مزيد من المعلومات القد ترغب األطراف في النظر في جمع و -39

سواء كان يمكن أو ال يمكن لتقييم في المستقبل، عمليات اآثار ضارة ل أو المحتمل أال تكون لها قد تكون لهاالمحورة التي 
 لتحديد مثل هذه الكائنات. وضع عملية

 التشغيلية مع األهدافبما يتماشى إدارة المخاطر تقييم المخاطر وأحكام  حالة التنفيذ -خامسا
 بروتوكولاالستراتيجية لل بالخطةذات الصلة 

الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، التي  17في اجتماعها الخامس،اعتمدت األطراف،  -41
 ،البؤريةمجاالت ويتمثل الهدف في تنفيذ ال. بؤريةستراتيجية تغطي خمس مجاالت مهمة وخمسة أهداف اومن رؤية  تتألف
 أهداف تشغيلية. عدةعلى كل مجال بؤري حتوي يلمدة عشر سنوات و عمل ، من خالل برنامجةاألولوي حسب

ر وإدارة مخاطر تقييم مخاطالمتعلقة بالمداوالت بصلة  ذاتثالثة أهداف تشغيلية ضمن الخطة االستراتيجية وهناك  -41
 لكائنات الحية المحورة:ا
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مواصلة تطوير ودعم تنفيذ أدوات علمية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر:  -3-1الهدف التشغيلي  )أ(
 ؛النهوج العامة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر بالنسبة لألطراف

إعداد طرائق : ي قد تكون لها آثار ضارةالكائنات الحية المحورة أو السمات الت - 4-1الهدف التشغيلي  )ب(
آثار ضارة على حفظ التنوع  قد تكون لهاللتعاون وإرشادات لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي 

 ؛ أيضا البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان
لتمكين األطراف من التقييم والتطبيق والتبادل : المخاطر وإدارة المخاطرتقييم  - 2-2الهدف التشغيلي  )ج(

وإجراء عمليات تقييم المخاطر وإقامة قدرات تستند إلى العلوم العملية لتنظيم وإدارة ورصد ومراقبة مخاطر الكائنات الحية 
 .المحورة

الثالثة بشأن تقييم المخاطر التشغيلية داف األهالخاصة بمؤشرات بال ةهذه المذكرة قائمبالمرفق الثالث ويعرض  -42
خطوط أساس  وضعالمصادر المحتملة للمعلومات التي يمكن أن تساعد في  ويعرض بمزيد من التفصيلالمخاطر، إدارة و

 لقياس هذه المؤشرات.
أن تنفيذ وتجدر اإلشارة إلى أنه، في حين يمكن استخالص معلومات ذات صلة من التقارير الوطنية الثانية بش -43

 .للمعلومات حاليا أي مصدر لها وجديمؤشرات ال عدة هناك فإن  البروتوكول ومن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،
لوضع  المطلوبةالمعلومات يمكن من خاللها الحصول على قد ترغب األطراف في النظر في آليات إضافية و -44

 تقييم المخاطر. بشأنالثالثة التشغيلية خطوط أساس لقياس مؤشرات األهداف 

 العناصر المقترحة لمشروع مقرر - سادسا
مفتوح الاإلنترنت منتدى الصادرة عن مع األخذ في االعتبار المعلومات الواردة أعاله، وعلى أساس التوصيات  -45

مؤتمر قد يرغب ، ةاألمانها توالمشاركين في الدورات التدريبية التي نظمالتقنيين المخصص وفريق الخبراء  العضوية
 :في البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف فياألطراف 
 المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةالمتعلقة ب التوجيهاتبفيما يتعلق 

 المحورة؛ تقييم مخاطر الكائنات الحيةالمتعلقة ب التوجيهاتتأييد  )أ(
هذه الترجمات من  إتاحةاللغات الوطنية وإلى  التوجيهاتترجمة على تشجيع األطراف، حسب االقتضاء،  )ب(

 ؛ها على نطاق واسعلنشراألحيائية خالل غرفة تبادل معلومات السالمة 
من خالل القائمين لديها بتقييم المخاطر ، المنظمات المعنيةتشجيع األطراف والحكومات األخرى و )ج(

تقييم من في حاالت فعلية  التوجيهاتدام واختبار لى استخعفي تقييم المخاطر، بشكل إيجابي الذين يشاركون من وغيرهم 
وفائدة ، بشأن مدى قابلية التنفيذ المقدمة من األطرافالمعلومات المرتدة جمع وتحليل باألمين التنفيذي  ومطالبةالمخاطر، 

وكول بشأن البروت العامل كاجتماع لألطراف فيتوصيات إلى االجتماع القادم لمؤتمر األطراف ورفع  التوجيهاتومنفعة 
 ؛التي يمكن تحسينهاالنقاط 

بانتظام، وفقا للتوصيات الواردة في المرفق الثالث  اتلتوجيهلآلية لضمان تحديث الوثائق األساسية  إنشاء )د(
 ؛المخاطر لتقييم المخاطر وإدارة فريق الخبراء التقنيين المخصصتقرير االجتماع الرابع لب
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 شأن مواضيع محددة من تقييم المخاطر وإدارة المخاطرإضافية ب توجيهاتفيما يتعلق بتطوير 
بعد االجتماع  فريق الخبراء التقنيين المخصصعملية و منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية استمرار ()

إعداد توجيهات جدد، حسب االقتضاء، بهدف بأعضاء البروتوكول  العامل كاجتماع لألطراف فيالسادس لمؤتمر األطراف 
مراعاة مع على أساس احتياجات األطراف و اتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، يتم اختيارهمجال  فيجديدة  عيضابشأن مو

 ؛فريق الخبراء التقنيين المخصصتقرير االجتماع الرابع لبفي المرفق الرابع المواضيع الواردة قائمة 
إنترنت جديد ضوية وإنشاء منتدى مفتوح العاإلنترنت الحالي المنتدى  إنهاءباألمين التنفيذي  مطالبة )و(

صيغة موحدة لتقديم  استنادا إلى، المنظمات المعنيةترشيحات جديدة من األطراف والحكومات األخرى وب مفتوح العضوية
 ؛للخبراء ̕الذاتية السيرة'

ل، ألطراف في البروتوكولاجتماع كالتنفيذي، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف العامل  األمين مطالبة )ز(
 التشغيلمن طريقة  11رشحهم األطراف، وفقا للفقرة تمن بين أولئك الذين لفريق الخبراء التقنيين المخصص اختيار خبراء ب

 المقررالمرفق الثالث بلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي )ل الموحدة
 ؛(1/11

منتدى في  ضمان مشاركة خبراء ترشحهم الحكومات األخرى والمنظمات المعنيةبالتنفيذي  األمين مطالبة )ح(
من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر  7و 1وفقا للمادتين  فريق الخبراء التقنيين المخصصمفتوح العضوية واإلنترنت ال

 ألطراف في البروتوكول؛لاجتماع كاألطراف العامل 
ساسا عبر اإلنترنت أالعمل بنت المفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المخصص منتدى اإلنتر مطالبة )ط(

 ؛توافر األموالوعقد اجتماعات وجها لوجه عند الحاجة ورهنا ب
أن ُتيسر مناقشات منتدى اإلنترنت المفتوح العضوية وفريق الخبراء ضمان بالتنفيذي  األمين مطالبة )ي(

 لزيادة كفاءتها؛التقنيين المخصص على اإلنترنت 
 ببناء القدرات في مجال تقييم المخاطر فيما يتعلق

 ما يلي:بتوافر األموال، رهنا ب األمانة، مطالبة )ك(
، في مجال ورهنا بتوافر األموال مناسب تاريخ، في أقرب الدورات التدريبية تنظيم المزيد من (1)

من وسط وشرق أوروبا دون اإلقليمية لتمكين البلدان المعنية ان منطقة بلدتقييم المخاطر للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية و
 ؛ذات الصلةالثالث  همرفقالبروتوكول وفي إعداد وتقييم تقارير تقييم المخاطر وفقا لمواد عملية لحصول على خبرة ا

ية المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الح التوجيهاتإعداد حزمة أدوات تعليمية متطورة تدمج  (2)
 بطريقة متماسكة؛المحورة )أي خارطة طريق( في الدليل التدريبي "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" 

المخاطر، مع للقائمين بتقييم هذه إلجراء تدريب متطورة التعليمية الدوات األحزمة استخدام  (3)
 تقييم المخاطر؛من األخذ في االعتبار حاالت فعلية 

بشأن مدى قابلية تنفيذ  األطرافن طريق جمع معلومات مرتدة إضافية من عمتابعة التدريب  (4)
 ؛ما يكون مناسباأو وسائل أخرى، حسب اإلنترنتخالل مناقشات عبر  وفائدتها ومنفعتها من التوجيهات

إقليمية و/أو دون اإلقليمية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، /أو تنظيم حلقات عمل دولية و (5)
 إجراءات البروتوكول؛ بموجب القرارفي عملية صنع  التوجيهاتكيز بشكل خاص على تطبيق مع التر
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توفير األموال األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية إلى  بدعوةمرفق البيئة العالمية  مطالبة (ل)
 ؛قتضاءعينية لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المدرجة في هذه التوصيات، حسب اال ةمساعدتقديم و

كون لها آثار تالمحتمل أال ( 2أو ) كون لهات (1) التي قد المحددةالحية المحورة أو السمات  تحديد الكائناتفيما يتعلق ب
 مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامعلى ضارة 

الحية المحورة أو  تحديد الكائناتيمكن أن تساعد في  معلومات علميةبحث األطراف على تزويد األمانة  (م)
مع ، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامعلى  آثار ضارة أو المحتمل أال تكون لها قد تكون لهاالسمات المحددة التي 

 ؛مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان
هذه تقديم من خاللها لسالمة األحيائية يمكن معلومات ا غرفة تبادلفي إنشاء أقسام ب األمانة مطالبة (ن)

 المعلومات واسترجاعها بسهولة؛
 فيما يتعلق بحالة تنفيذ أحكام إدارة المخاطر وتقييم المخاطر

 2-2و 4-1و 3-1عن حالة تنفيذ األهداف التشغيلية  اإلنترنت عبر مسحإجراء بالتنفيذي  األمين مطالبة (س)
 وضع خطوط أساس لقياس المؤشرات المعنية.بغية ل قرطاجنة للسالمة األحيائية، من الخطة االستراتيجية لبروتوكو
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 المرفق األول
 المقدمة من األطراف في لتوجيهاتل ينالعلمي واالختباراالستعراض  موجز لنتائج

 18قرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكول
 اتلتوجيهل العلمي االستعراض  -ألف

 تقييم الجودة
 موافقة

 ة مئوية()نسب

   المرفق الثالثو 51 ، وخاصة المادةقرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكول االتساق معمدى 

 المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةخارطة طريق ل
88 

 المكدسة السماتأو  الجينات ذات المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحية
75 

 الالأحيائي اإلجهاد تحملالتي ت المحورة الحية المحاصيلتقييم مخاطر 
75 

 الحي المحور البعوض تقييم مخاطر
71 

 لكائنات الحية المحورةااستعراض تقييمات مخاطر في إجراء و مساعدة البلدان فيالفائدة مدى 
 على حدة على أساس كل حالة اعلمي بطريقة سليمة

  

 المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةخارطة طريق ل
81 

 المكدسة أو السمات الجينات ذات ر الكائنات الحية المحورةتقييم مخاط
69 

 الالأحيائي اإلجهاد التي تتحمل المحورة تقييم مخاطر المحاصيل الحية
69 

 الحي المحور البعوض تقييم مخاطر
71 

 المحورة مخاطر الكائنات الحيةاستعراض تقييمات في إجراء و مساعدة البلدان فيالفائدة مدى 
   البيئات المتلقية مختلف فيالمدخلة 

 المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةخارطة طريق ل
81 

 المكدسة أو السمات الجينات ذات تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
75 

 الالأحيائي اإلجهاد التي تتحمل المحورة تقييم مخاطر المحاصيل الحية
75 

 الحي المحور البعوض تقييم مخاطر
79 

مخاطر الكائنات استعراض تقييمات في إجراء ومساعدة البلدان كأداة ل خارطة الطريقفائدة  مدى
 من مختلف التصنيفات المحورة الحية

  

 المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحيةخارطة طريق ل
63 

                                                 
واالختبار  لالستعراض النتائج الكاملةوترد . "جيد جدا" أو "جيد" الذين ردوا من المشاركين أساس عدد على للموافقة النسب المئوية تم حساب 18

 http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/review.shtml السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات من خالل للتوجيهات ينالعلمي

 .lhttp://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/testing.shtmو

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/review.shtml
http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance/testing.shtml
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 التوجيهات اختبار  -باء

 تقييم الجودة
 موافقة

 )نسبة مئوية(

 المرفق الثالثو 15 ، وخاصة المادةقرطاجنة للسالمة األحيائية كولبروتومع  التوجيهات اتساقمدى 
78 

 مخاطر الكائنات الحيةاستعراض تقييمات في إجراء و لمساعدة البلدان كأداة التوجيهاتالفائدة من مدى 
  على حدة على أساس كل حالة سليمة من الناحية العلمية بطريقة المحورة

 

70 

 مخاطر الكائنات الحيةاستعراض تقييمات في إجراء و لمساعدة البلدان كأداة التوجيهات الفائدة منمدى 
 البيئات المتلقية مختلفإلى  التي أدخلت المحورة

61 
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 المرفق الثاني
تقييم " لدليل التدريبياجودة الدورة التدريبية و تحقيق أهداف لنتائج تقييم موجز

 19"المحورة مخاطر الكائنات الحية
 التدريبية اتدورال أهداف  -ألف

 
 موافقة

(%) 

 :التدريبية الدورة

 95 تقييم المخاطر سياقفي  فريق متعدد التخصصات تكوين يةلفهم كيف أدوات وفرت

 الفجواتسد والقائمة  وتفسير المعلومات كيفية استخدامب فيما يتعلقالمهارات  تنميةفي  ساعدت
 في المعلومات

95 

 95 تقييم المخاطرب ذات الصلة األساسخط مات معلو إعدادكيفية  فهم على ساعدت

 97 الثالث هومرفقالبروتوكول  لموادوفقا  تقارير تقييم المخاطر إعداد وتقييم في اعملي اتدريبوفرت 

 

 
 "المحورة تقييم مخاطر الكائنات الحية" التدريبي الدليل جودة -باء

 موافقة 

(%) 

 :يالتدريبالدليل 

 95 تقييم المخاطر للتدريب على أداة مفيدة

 100 ومتابعته من السهل فهمه

 92 عملية تقييم المخاطرلكافية  يحتوي على نظرة عامة

 87 المستخدمينمجموعة واسعة من ل مفيد

 
 
 
 

                                                 
 مقابل الذين كانت إجاباتهم"، أوافق إلى حد ماافق" أو "أو" كانت إجاباتهمعلى أساس عدد من المشاركين الذين  للموافقةتم حساب النسب المئوية  19

-UNEP/CBD/BS/COPلدورات التدريبية )اتقارير مرفقة بالستبيانات ل". وترد النتائج الكاملة ال أوافق" أو "ال أوافق إلى حد مامع "محايد"، "

MOP/6/INF/15 11 17و.) 
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 المرفق الثالث
 وإدارة المخاطر تقييم المخاطرب ذات الصلة لخطة االستراتيجيةل التشغيلية والمؤشراتاألهداف 

 خط األساس لوضع الالزمة لمعلوماتالمحتملة لدر امص المؤشرات النتائج يةالتشغيل األهداف

تقييم المخاطر  1-3
 وإدارة المخاطر

مواصلة تطوير ودعم تنفيذ 
أدوات علمية بشأن النهوج 

العامة لتقييم المخاطر وإدارة 
 المخاطر بالنسبة لألطراف

  إرشادات عن تقييم
المخاطر وإدارة المخاطر بما 

دات عن التطورات فيها إرشا
الجديدة في التكنولوجيا 

 األحيائية الحديثة
 األطراف  إعداد

والحكومات األخرى 
العامة  نهوجلواعتمادها ل

لتقييم المخاطر وإدارة 
 عند االقتضاء ،المخاطر

  ألطراف التي اعتمدت لالنسبة المئوية
عن تقييم المخاطر وإدارة  وثائق توجيهية

  :المخاطر وتستخدمها لغرض
o راء عمليات تقييم المخاطر إج

 ؛وإدارة المخاطر الخاصة بها

هل وضع بلدك مبادئ من التقرير الوطني الثاني )" 38 سؤالال
توجيهية عن كيفية إجراء تقييمات المخاطر قبل اتخاذ قرارات تتعلق 

 ("بالكائنات الحية المحورة؟
o  تقييم تقارير تقييم المخاطر

 .المقدمة من أصحاب اإلخطارات
 .معلومات غير متاحةال

  النسبة المئوية لألطراف التي اعتمدت
نهوجا مشتركة إزاء تقييم المخاطر وإدارة 

 المخاطر

 .المعلومات غير متاحة

  النسبة المئوية لألطراف التي تضطلع
  بعمليات تقييم المخاطر وفقا للبروتوكول

رى هل سبق لبلدك أن أجمن التقرير الوطني الثاني )" 38سؤال ال
تقييما لمخاطر أحد الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد في 

 "(البيئة؟
الكائنات الحية  1-4

التي قد  السماتالمحورة أو 
 تكون لها آثار ضارة

إعداد طرائق للتعاون 
وإرشادات لتحديد هوية 

الكائنات الحية المحورة أو 
كون تالمحددة التي قد  السمات

حفظ  لها آثار ضارة على

 هاوضعالطرائق و إعداد 
  تمكين األطراف من تحديد

الكائنات الحية وتقييم ورصد 
أو السمات المحددة  المحورة

 التي قد تكون لها آثار ضارة

 بشأن الكائنات الحية المحورة  التوجيهات
 آثار قد تكون لهاالتي  حددةالسمات المأو 

التنوع البيولوجي  حفظضارة على 
مع مراعاة أيضا واستخدامه المستدام 

 المخاطر على صحة اإلنسان

 .المعلومات غير متاحة



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1 

Page 19 

 

 خط األساس لوضع الالزمة لمعلوماتالمحتملة لدر امص المؤشرات النتائج يةالتشغيل األهداف

التنوع البيولوجي واستخدامه 
مع مراعاة أيضا المستدام، 

 المخاطر على صحة اإلنسان
    عدد األطراف التي لديها القدرة على

قييم ورصد الكائنات الحية وتتحديد هوية 
قد تكون المحورة أو السالالت المعنية التي 

التنوع  حفظتأثيرات ضارة على  لها
البيولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة 

 اإلنسانالمخاطر على صحة 

 يمكن أن تقدمفيما يتعلق بتحديد مثل هذه الكائنات الحية المحورة، 
هل تعاون من التقرير الوطني الثاني )" 79اإلجابات على السؤال 

ة المحورة أو بلدك مع أطراف أخرى بغية تحديد الكائنات الحي
السمات المحددة التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على حفظ 

 "( معلومات مفيدة.التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؟
 مثل هذه فر معلومات فيما يتعلق بالقدرة على تقييم ورصداال تتو

 الكائنات الحية المحورة.
تقييم المخاطر  2-2

 وإدارة المخاطر
التقييم  تمكين األطراف من

والتطبيق والتبادل وإجراء 
عمليات تقييم المخاطر وإقامة 

قدرات تستند إلى العلوم 
العملية لتنظيم وإدارة ورصد 

ومراقبة مخاطر الكائنات 
 الحية المحورة 

  توفير الموارد بما في ذلك
الموارد البشرية الالزمة 

لتقييم مخاطر الكائنات الحية 
المحورة وإقامة اآلليات 

 يةاإلدار
  قيام األطراف بإعداد مواد

التدريب والتوجيه التقني 
بشأن تقييم المخاطر وإدارة 

الوطنية  الصعدالمخاطر على 
 واإلقليمية الفرعية واإلقليمية

  إنشاء بنية تحتية وآليات
إدارية إلدارة مخاطر 

الكائنات الحية المحورة على 

 قارير تلخيص تقييم المخاطر في نسبة ت
ضوء عدد المقررات بشأن الكائنات الحية 

المحورة وبشأن غرفة تبادل معلومات 
 السالمة األحيائية

 

: عدد السجالت المقدمة من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 يشمل"الموضوع" و" قرار البلد أو أي اتصال آخراألطراف بموجب "

في البيئة  عن عمدت الحية المحورة إلدخالها بشأن الكائنا قرار"
بشأن  القرارأو اإلطار التنظيمي الداخلي(" و/ أو " 01)بموجب المادة 

مباشرة كأغذية أو كأعالف أو  استخدامهاالكائنات الحية المحورة و
المراد استخدامها مباشرة ، الكائنات الحية المحورة 00للتجهيز )المادة 

، على القل حي محور ( "مع كائنلتجهيزكأغذية أو كأعالف أو ل
 .ا بهوملخص لتقييم المخاطر مرفق

  عدد تقارير ملخصات تقييم المخاطر في
التي  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 تتوافق مع البروتوكول
 

 .المعلومات غير متاحة
" في حالة امتثال ملخص تقييم المخاطر  ه لكي يكونمن المفهوم أن

اضطلع به سليمة لمخاطر ا الخص تقييمأن يكول"، فإنه يجب للبروتو
وشفافة وعلى أساس كل حالة على حدة بالنسبة لكل كائن حي  اعلمي

 واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة.محور، 
غرفة تبادل المعلومات التي تتعلق بعدد ملخصات تقييم المخاطر في 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1 

Page 20 

 

 خط األساس لوضع الالزمة لمعلوماتالمحتملة لدر امص المؤشرات النتائج يةالتشغيل األهداف

الصعيد الوطني أو دون 
  اإلقليمي أو اإلقليمي

 
 

 هذه المبادئ ليست متاحة.متثل لتالتي  معلومات السالمة األحيائية

 فراد المدربين على تقييم المخاطر عدد األ
الكائنات الحية  ومراقبةوعلى رصد وإدارة 

 المحورة
 

هل أنشأ بلدك من التقرير الوطني الثاني )" 38اإلجابة على السؤال 
 ؟"(آلية لتدريب الخبراء الوطنيين على إجراء تقييمات المخاطر

رصد  علىعن عدد األشخاص الذين تم تدريبهم  ال تتوفر معلومات
 .تهاومراقبالكائنات الحية المحورة وإدارتها 

  عدد األطراف التي لديها بنية أساسية بما
في ذلك المختبرات للرصد واإلدارة 

 والمراقبة
 

هل وضع )أ( من التقرير الوطني الثاني )" 79اإلجابة على السؤال 
ابير واستراتيجيات مالئمة لتنظيم وعزز بلدك آليات تشغيلية وتد

 وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة في تقييمات المخاطر من أجل
 ؟"( الكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في البيئة

  عدد األطراف التي تستخدم المواد
  التدريبية المعدة والتوجيه التقني

 .المعلومات غير متاحة

 مواد  عدد األطراف التي ترى أن
  التدريب والتوجيه التقني كافية وفعالة

 .المعلومات غير متاحة
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