
 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 جتماع لألطراف في بروتوكولإالعامل ك

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
 9024ل تشرين األو/أكتوبر 3 - لأيلو/سبتمبر 92 ،شانغ، جمهورية كوريا بيونغ
 من جدول األعمال المؤقت 20البند 

 
 مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة

 صلةمن تنفيذ المتطلبات المت المكتسبة اتتجميع المعلومات عن الخبر
  81من المادة ( أ) 2بالفقرة 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة   –أواًل
التدابير  في البروتوكول كل طرفيتخذ  للسالمة األحيائية، بروتوكول قرطاجنة من 21للمادة  وفقًا -2

 األطراف العامل قرر مؤتمرو .صاحبةالوثائق الم في المحورة للكائنات الحية النقل عبر الحدودتحديد الضرورية ل
اتخاذ تدابير  ،BS-III/10 المقرر من 4 بموجب الفقرة، في اجتماعه الثالث ،في البروتوكول ألطرافل اجتماعك
 للتجهيز أعالف أو كأغذية أو المعدة لالستخدام المباشرالمحورة  المصاحبة للكائنات الحية الوثائق تحدد ضمان أنل

 :ما يلي بوضوح
نظم  وسائل مثل الحية المحورة معروفة من خالل في الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات (أ)

 كائنات حية محورة معدة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف أو للتجهيز؛ تحتوي علىشحنة ، أن الحفظ الهوية
في الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات الحية المحورة غير معروفة من خالل وسائل مثل  (ب)

الستخدام المباشر نظم حفظ الهوية، أن الشحنة قد تحتوي على كائن أو أكثر من الكائنات الحية المحورة المعدة ل
 كأغذية أو أعالف أو للتجهيز؛

 أن الكائنات الحية المحورة غير معدة للدخول عن عمد إلى البيئة؛ (ج)
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 التجارية للكائنات الحية المحورة؛ أمكناألسماء الشائعة والعلمية وإن  (د)
ل على لكائنات الحية المحورة أو حيثما تكون متاحة كعنصر للحصولتحويل الشفرة حدث  (ه)

 معلومات من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، الشفرة الفريدة لتحديد هويتها؛
نترنت للحصول على المزيد من شبكة اإل عنوان غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية على (و)
 .المعلومات

أن  كان من المتوقع ،في البروتوكول ألطرافل اجتماعك األطراف العامل الخامس لمؤتمر في االجتماعو- 9
 مقرر اتخاذ النظر في بغية ،BS-III/10 من المقرر 4 تنفيذ الفقرة الخبرات المكتسبة من وتقّيم األطرافتستعرض 

 كأغذية المعدة لالستخدام المباشرالمحورة  الحية المصاحبة للكائنات الوثائق تنص ، لضمان أنالمقبل افي اجتماعه
معدة  محورةكائنات حية  الشحنة تحتوي على على أن بوضوح ،4 الفقرة ة فيوالوارد، أو للتجهيز أعالفأو 

من  (و)إلى ( ج)مواد من ال مفصلة فيالمعلومات التتضمن و للتجهيز، أعالف أو كأغذية أو لالستخدام المباشر
 .ةتلك الفقر

 اعتمادتأجيل  ة،المكتسب الخبرة المحدودة وقد الحظت ،اجتماعها الخامس في قررت األطراف ومع ذلك،- 3
النظر  مقررهذا ال اعتمادعلى أنه ينبغي أيضًا أن يشمل كذلك  واتفق .عالساب إلى غاية اجتماعها مقرر اآلخرال هذا
 الفقرة طلبتو. BS-III/10من المقرر  9 في الفقرة على النحو المشار إليه قائمة بذاتها، وثيقة وضع الحاجة إلى في
إلى األمين  أن تقدمإلى  ذات الصلة، األخرى والمنظمات الحكومات تودع، افاألطر إلى  BS-V/8من المقرر 7

-BS من المقرر 4 الفقرة تنفيذ الخبرات المكتسبة من المعلومات عن، المزيد من السابع قبل االجتماع، التنفيذي

III/10  فضاًل عن تنفيذ المقررBS-V/8تنفيذ هذه معلومات عن العقبات التي صودفت في  ة، بما في ذلك أي
 التنفيذي تجميع لب إلى األمينوُط. المقررات فضاًل عن االحتياجات من حيث بناء القدرات لتنفيذ هذه المقررات

 .فاألطرا لتنظر فيهإعداد تقرير تجميعي المعلومات و

بشأن يذي التنف األمينمعلومات التي تلقاها لل ًاتجميع هذه الوثيقة القسم الثاني منيتضمن  ،على ذلك وبناًء- 4
أعالف  أو كأغذية المعدة لالستخدام المباشرالمحورة  الكائنات الحية شحنات تحديد وتوثيق نم المكتسبة الخبرات

القدرات  بناء في مجال حتياجاتاالو صودفتالعقبات التي التحديات وب المتعلقة عن المعلومات فضاًل للتجهيز، أو
مقرر  عناصر مشروع بعض الثالث القسم قترحوي .ةلتحديد الهوي اتهاقائمة بذ وثيقة استخداميتعين إذا كان  عماو
 .عالساب ااجتماعه األطراف في نظر فيهتل

 عن الخبرات المكتسبة تقارير المقدمةتجميع ال- ثانيًا
من  4الفقرة و، 81من المادة ( أ) 2الفقرة )في تنفيذ متطلبات تحديد الهوية  اتالخبر (أ)

   (III/10المقرر 
 وتتألف. تقريرًا ثالثة عشر األمين التنفيذي تلقى، 9024 أيار/مايو 9 الممدد إلى ول الموعد النهائيبحل- 5

، ماليزياو، األوروبي، والصين، واالتحاد البرازيل :ةاألطراف التالي منوردت تقارير  ثمانية من هذه العروض
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 أستراليا ما، وهحكومتين أخريينمن  داوتقريران ور أفريقيا؛ وجنوب ،جمهورية كورياو، النرويجو، المكسيكو
 ،التحالف العالمي للصناعات ي، وهحكومية غير منظمات تقارير من وثالثة المتحدة األمريكية؛ والواليات

تجميع النصوص الكاملة لهذه  جرىوقد . للكائنات المحورة جينيًا! وحملة ال، الدولي لتجارة الحبوب التحالفو
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/2) إعالميةالتقارير وإتاحتها كوثيقة 

جمهورية كوريا، وجنوب و ،والنرويج ،االتحاد األوروبيو ،والصين ،البرازيل وهي ستة أطراف،وأفادت - 6
المحورة تحديد هوية الكائنات الحية وتعبئة نقل ومناولة و لمعالجة كاماًل ًاوظيفي ًاتنظيمي ًانظام بأنها تمتلكأفريقيا، 

وأفاد . دفي هذا الصد يفي بالمتطلبات الواردة هوو للتجهيز، أعالف أو كأغذية أو ستخدام المباشرالمعدة لال
، استيراد الكائنات الحية المحورة يحكم ًا أو قانونًا مالئمًاقانوني إطارطرفان، وهما ماليزيا والمكسيك بأنهما يمتلكان 

 .لوضعه موضع التنفيذ بشكل رسمي الالزمة اآلليات أو اللوائح إعداد طورفي  نال يزاال ماغير أنه

تنفيذ  كيفية عن ًامتوازن دلياًلتقدم  BS-III/10 من المقرر 4 الفقرة أن إلى تقريرها في أشارت البرازيلو- 7
 واصلأن ت همية بمكاناأل، فإنه من لتقريرورد في هذا اوحسبما . لالبروتوكو من 21من المادة ( أ) 9الفقرة 

 كل من لتنفيذ مناسبةالمحلية التدابير ال اعتماد، أهداف البروتوكولشى مع بما يتموحتياجاتها فقا الو ،األطراف
من  ،األطراف أن تقدم أنه من المهم إلى أيضًا أشارت البرازيلو. BS-III/10والمقرر  21من المادة ( أ) 9الفقرة 
 واليتها داخل باستخدامها التي يسمح المحورة لكائنات الحيةباقائمة ، تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة خالل

 .للتجهيز أعالف أو كأغذية أوالوطنية 

 وضع وأنه قد تسنى الحية المحورة الكائنات ووسمتعبئة نقل و بأنها تنظم ريرهاتق في الصين أفادتو- 1
 ة العامة للجماركاإلدار أنب والحظت .ةذات الصل واللوائح بما يتمشى مع القوانين معايير التفتيش سلسلة من

تضطلع بالتفتيش عن الكائنات الحية  اإلدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحياالدارة العامة و
والتدابير  جينيًا حورةالزراعية الم الكائنات الحية سالمة إدارةب المتعلقة وائحلل وفقًا المستوردة والمصدرة المحورة

 واردات التفتيش على حاليًا على الرغم من أنها تشترط ك في تقريرها إلى أنهكذل الصين الحظتو .ةذات الصل
معلومات  بتقديم األطراف قومت أن تقترح ا، فإنهالمحلية ذات الصلة للوائح وفقًا لكائنات الحية المحورةا وصادرات

 وتجري، للتجهيزأو كأغذية أو أعالف  المصدرة لكائنات الحية المحورةباالمتعلقة  العالمات وتحديد مفصلة
كأغذية أو  المصدرة لكائنات الحية المحورةاعن  وتقارير اختبارشهادات  قدم، وتقبل التصدير اختبارات جينية

تبادل معلومات السالمة  غرفة الهوية من خالل على الحفاظ نظامب المتعلقةتبادل المعلومات تو، للتجهيزأعالف أو 
في  المطروحة الكائنات الحية المحورة معلومات دقيقة عن الحصول على ردةالمستو يمكن للبلدان بحيث األحيائية

 .قالسو

طار اإل معلومات مفصلة عن األعضاء فيهاي ودوله االتحاد األوروب نيابة عن وقدم التقرير الوارد- 2
تحديد و تهاوتعبئ هاقلنو الحية المحورةالكائنات  مناولة عالجالذي يو داخل االتحاد األوروبي والقائم شاملالقانوني ال

 21من المادة ( أ) 9الفقرة  جينيًا تتمشى مع  الكائنات المحورةتحديد وتوثيق المتعلقة ب متطلباته أنوأفاد ب .تهاهوي
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من ، تشريعات االتحاد األوروبي تفرضهاالتي  خرىالمحددة األ بالمتطلبات مساسالدون ذلك البروتوكول، ومن 
 :قبيل ما يلي

األغذية  جميع ملوس قواعد والتي تضع، 2192/9003 رقم (لمفوضية األوروبيةا) الالئحة (أ)
، جينيًا حورةم أنهاعلى   جينيًا حورةالم األغذية واألعالف تشير إلى وجوب وسمهي و جينيًا،المعدلة  واألعالف

 أو عارضًا الوجودذا إذا كان هفي المائة، و  0,2عن  ال تزيد نسبةب جينيًاة حورمواد م إذا كانت تحتوي على إاّل
 ؛التقنيةمن الناحية  حتميًا

مشغلو  وجوب أن يضطلعالتي تنص على و، 2130/9003 رقم (المفوضية األوروبية) الالئحة (ب)
 منتجة منها أو جينيًاة حورمكائنات  التي تحتوي على المنتجاتب بنقل وحفظ المعلومات المتعلقة التجارية األعمال

 ؛رحها في السوقمراحل ط من في كل مرحلة

لوضع وتعيين محددات هوية  ًانظام ُتنشئالتي و ،65/9004 رقم (المفوضية األوروبية) الالئحة (ج)
وتعتمد الالئحة النموذج الذي أعدته منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي . فريدة للكائنات المحورة جينيًا

لإلطار  إلزاميًا 9004نيسان /، والذي أصبح في منتصف أبريليًالمحددات الهوية الفريدة للنباتات المحورة جين
  ؛التنظيمي المحلي لالتحاد األوروبي بشأن الكائنات المحورة جينيًا

أنه  التي تنص علىو ،12 بموجب المادة ،2246/9003رقم ( المفوضية األوروبية)الالئحة  (د)
إلى أنها تحتوي أو  وترسل إلى المستورد محورة جينيًايطلب من المصدرين اإلشارة في وثيقة تصاحب الكائنات ال

تحديد الهوية الفريدة المعينة إلى هذه الكائنات إذا كانت هذه ( شفرات) شفرةتتألف من كائنات محورة جينيا و
 .موجودة شفراتال

  ،2246/9003رقم ( المفوضية األوروبية)الالئحة  من 29 أن المادة أيضًا االتحاد األوروبي وأوضح- 20
كأغذية  المباشر المعدة لالستخدام محورة جينيًاال للكائنات، وجوب أن يستكمل بيان تحديد الهويةكذلك على تنص 

معدة لالستخدام المباشر كأغذية  بإعالن من الُمصّدر يفيد بأن هذه الكائنات المحورة جينيًا للتجهيز، أعالف أو أو
غير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة؛ ويقدم تفاصيل عن نقطة  ويشير بوضوح إلى أنها ،أو أعالف أو للتجهيز

المحورة الكائنات  خليط من التي تتكون من حالة المنتجاتوفي  .على المزيد من المعلومات للحصولاالتصال 
يمكن فإنه  ،هذا الخليط تحتوي على أو للتجهيز أعالف أو كأغذية أو بشكل مباشرو فقط التي تستخدم جينيًا
 قائمةب ويكون مصحوبًا، لشّغالُم لالستخدام يصدره بإعالن المذكورة أعاله تحديد الهوية عاضة عن متطلباتاالست

االتحاد  أوضح وفي هذا الصدد، .طالخلي هذا ليتشكالمستخدمة ل محددات هوية فريدة للكائنات المحورة جينيًا
نمية والتعاون في الميدان االقتصادي لمحددات النموذج الذي أعدته منظمة الت بهايكون  الكيفية التي األوروبي

 من نطاق فيه وسع إلى أي مدى، والدول األعضاء في أوساط ًاإلزامي الهوية الفريدة للنباتات المحورة جينيًا
 إلى حين وضع المحورة جينيًا الحيواناتولكائنات الدقيقة ل محددات الهوية الفريدة ليشمل نموذجهذا ال استخدام
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 محددات الهوية الفريدة استخدام االتحاد األوروبي ويعتبر .على مستوى دولي نموذج محدد آخر واعتماد آي
 .ةتبادل معلومات السالمة األحيائي في غرفةالمتاحة  للوصول إلى المعلومات عنصرًا أساسيًا

األنشطة ب ةمباشر المعنية مع عدد من الوكاالت، حاليًا تعمل الماليزية أن الحكومة ماليزيا توأوضح- 22
تعرضت لتحوير منتجات  التي تحتوي على االستيراد شحناتجميع  أن تتضمن تشترطآلية  على وضع، التجارية

 ".محور جينيًا" أن المنتجب يفيد إعالنًا جيني

التنسيق  لتيسير املمن خالل فريق ع المصاحبة اللوائح إلعدادعملية  ا بصدد إجراءأنه أشارت المكسيكو- 29
 من وزارة ترخيص على الحصول شترطأجرت، في غضون ذلك، عملية تومع ذلك، فقد . ين الوكاالتبالمشترك 

 ااستيفاؤهيجب  عدة متطلبات وأوردت وزارة الصحة. الكائنات الحية المحورة وتسويق استيراد من أجل الصحة
 لكائنات الحية المحورةا تحديد هوية، على سبيل المثال ال الحصر، المتطلبات هذه وتشمل. الترخيص عند طلب

 . ستخدام المقصود منهااالو ،الحدثالشائعة، ونوع و األسماء العلمية خالل إيرادمن  المراد استيرادها

 ًااتفاق، بروتوكول قرطاجنة من 21من المادة ( أ) 9بغية االمتثال للفقرة بأنها قد وقعت،  المكسيك وأفادت- 23
 كدتوأ .بروتوكول قرطاجنة في اللذين ال يعدان طرفًا المتحدة األمريكية والواليات مع كندا( االتفاق) ثالثيًا

 الدولية المعنية بالتجارة السلطات المكسيكية بين فيما والتشاور تبادل المعلوماتلعملية صارمة  إجراءالمكسيك 
لتجنب  نيا المقبولةالد ظروفالتهيئة  تهدف إلى و، السائبة سلع األساسيةال مع التركيز على، للمنتجات الزراعية

كائنات لا توثيقمتطلبات " المعنون االتفاقوظل  .قرطاجنةمتطلبات بروتوكول االمتثال ل ضمان مع، التجارة إعاقة
، 9005تشرين األول /أكتوبرأساسًا إلى غاية  نافذًا" أو للتجهيز أعالفكأغذية أو  عدة لالستخدامالحية المحورة الم
 التالية في الشروطإدراج على  ،مفاوضاتالبعد وقد اتفق، . إلى أجل غير مسمى لكبعد ذ هتمديد غير أنه قد جرى

 :تفاقاال

قد تحتوي على كائنات حية محورة معدة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف أو " النصإدراج  (أ)
 ؛الفاتورة على" للتجهيز وغير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة

شحنات المنتجات ل هذه المتطلبات إعفاءات من ومنح ورد للشحنة،خر مصدر وأول مستتحديد أ (ب)
أو المنتجات المحددة صراحة أو ( الذرةالقمح و مثل)التي تحتوي على أنواع لم تطور لها كائنات حية محورة 

الكائنات الحية الخالية من  الذرة أو فول الصويانباتات ) بوصفها خالية من الكائنات الحية المحورة ضمنًا
 ؛(لمحورةا

كحد  في المائة 5 على أساس محتوى يبلغ محورةحية  عدم وجود كائنات لتحديد الالزمة عتبةال (ج)
للعالقة بين تكاليف  ستمرةمال التجارب عدد كبير من التحمل الموضوعة من خالل درجةستند إلى وت أقصى،

 .لتجاريةالمراقبة وإمكانية تطبيقها والتحقق فيما يتعلق بمختلف البارامترات ا
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 واعتمد. االتفاق من أجل هذاخطة امتثال طوعية  وضع لها ه قد تسنىكذلك أن ت المكسيكوأوضح- 24
المصاحبة للواردات من الذرة الصفراء المعدة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف أو  للوثائقريادي برنامج "

، المتحدة األمريكية الوالياتمن  الواردة صفراءال الذرة التي تصف تفاقاال بنود تنفيذبالتزامن مع ، "للتجهيز
 كائنات حية محورة قد تحتوي على الواردات التي البرنامج ويحدد .البروتوكول واإلرشادات ذات الصلة في إطار

المواد  لمراقبة آلية بسيطة في إعدادالمكسيك وتنظر . وجهتها النهائية غاية إلى دالبل إلى ادخوله لحظة منها يتتبعو
 .الصفراء الذرة للتجارة في تقنيةحواجز  مع عدم استحداث، المستوردة ستهالكيةاال

 ثالثال االجتماع في األطراف إلى قد قدم في األصل البرنامج أن في تقريرها كذلك المكسيك تأوضحو- 25
. برنامج مستمرتحديثا لوأن التقرير الحالي يقدم  ،في البروتوكول ألطرافل اجتماعك األطراف العامل لمؤتمر

استيراد  9023في عام  ه قد جرىيذكر التقرير أن :التالية النتائج األولية مالحظة، تقديم الوثيقة ويمكن، لدى
 9 124 721,52 مقدار وُأبلغ عن كندا،المتحدة األمريكية و من الواليات الصفراء الذرة من طنًا 6 343 272,71
قد تحتوي على " كذرة موسومة بعبارة (الواردات إجمالي حجممن  في المائة 45,64 أي ما يعادل) طنًا منها

 قد تم بواسطة النموذج 9023في عام المقدم إلى أن اإلبالغ  التقرير فقد أشارمع ذلك، و". كائنات حية محورة
نماذج لهذه ا استكمال قد جرى، فثم من، ومن العام نفسه تشرين األول/في أكتوبر إاّل للمشغلين لم يتحالذي  الجديد

محددة القواعد الو الداخلية التكيف المشغلين ببرامج لمامإعدم  مراعاةيجب ، وعالوة على ذلك .ةرجعي بطريقة
خالل  9024لعام  األرقام آخر ستقدم أنها إلى أيضًا المكسيك يشير تقريرو. لتبادل المعلومات" جديدةال"آللية ل

من المادة ( أ) 9الفقرة  ألحكام االمتثالاقعية إلمكانية وو مااًلأكثر اكت تحليل عرض بما في ذلك، االجتماع الحالي
 .واألمن الغذائي النهائي المستهلك قد تؤثر على دون إدراج تكاليف إضافية 21

للكائنات الحية  عبر الحدود نقلأي  حتى اآلنإلى أنه لم يسجل لديها  في تقريرها النرويج وأشارت- 26
 بتنفيذ المتعلقة ومن ثم فهي لم تكتسب الخبرات، للتجهيز أعالف أو كأغذية أو باشرالمعدة لالستخدام الم المحورة

 .هذا اإلخطارب الفقرة ذات الصلة

إلى  للتجهيز أعالف أو كأغذية أو المعدة لالستخدام المباشر الكائنات الحية المحورة من الوارداتوتتطلب - 27
 "للكائنات الحية المحورة عبر الحدودالقانون المتعلق بالنقل "من  1من المادة  2للفقرة  وفقًا كوريا، جمهورية

االسم  إلى بوضوح المقدم الطلب شيري يجب أنو .ذات الصلة اإلدارية المركزية السلطات موافقةالحصول على 
، هاستيراد للكائن الحي المحور المعد لالستخدام المباشر كغذاء أو علف أو للتجهيز والذي سيجري العلميو الشائع

نقدي المبلغ الاالستيراد ونوعية  أيضًا هذا الطلب يتضمن، يجب أن وعالوة على ذلك .تحويلالشفرة حدث وكذلك 
 في الوقت الحاضربالفعل  تقريرها إلى أن المصدرين يشيرون في كذلك جمهورية كوريا وأفادت .المعنية لألحداث

 أعالف أو كأغذية أو المعدة لالستخدام المباشر ةالكائنات الحية المحور التي يصدرونها من شحناتال أن إلى
أو  أعالفكأغذية أو  لالستخدام المباشر المعدة الكائنات الحية المحورة أو أكثر من كائنقد تحتوي على " للتجهيز
 المصدرينلما ورد في التقرير، فإن  وفقًاو. إدراجهايمكن  ل الذييالتحو أحداث ويقدمون جميع شفرات، "للتجهيز
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. "غير معدة للدخول عن عمد إلى البيئة" كائنات هي الكائنات الحية المحورة أن الفواتير التجارية في أيضًا نونيعل
المعدة  الكائنات الحية المحورة تصدير /المتعلقة باستيراد متطلباتالتنفيذ  يضمن أو نفذي دالبل التقرير إلى أن أشارو

كذلك إلى يشير  فإن التقرير ،في الواقعو .BS-III/10 وفقا للمقرر هيزللتج أعالف أو كأغذية أو لالستخدام المباشر
 طن يينمال 1حوالي  استيرادعلى الرغم من  ،BS-III/10المقرر  فيما يتعلق بتنفيذ صعوبات خاصة عدم تسجيل أية

كل عام  كوريا إلى جمهورية للتجهيز أعالف أو كأغذية أو المعدة لالستخدام المباشر الكائنات الحية المحورة من
  .9001 كانون الثاني/يناير منذ

للكائنات تعبئة وتحديد الهوية نقل وو مناولةفيما يتعلق ب ذات الصلة استخدام المعايير أفريقيا جنوب وتدعم- 21
المنظمة العالمية الدستور الغذائي و وضع المعايير مثلفي مجال  القائمة هيئاتال مع ، وذلك تمشيًاالحية المحورة

الكائنات ب المتعلق قانونال بموجب المعلومات خصوصبالضرورية  متطلباتالأدرجت قد و الحيوان، لصحة
 أدرجت قد إلى أنها جنوب أفريقيا توأشار .ذي الصلة التصدير رخيصت في 2227عام  في جينيًاالمحورة 

قائمة  برفقة "توي علىقد تح"حاليًا عبارة  يستخدمهو و ،التصدير خيصرت في المعلوماتالمتعلقة بمتطلبات ال
 .جنوب أفريقيا في الموافق عليها تجاريًا الكائنات الحية المحورة أحداث

للسالمة  في بروتوكول قرطاجنة غير األطرافالبلدان ، المتحدة األمريكية والواليات أسترالياوأشارت - 22
 ُيعّد إجراًء كافيًا يتمشى مع ر التجاريةالفواتي في" تحتوي على قد"استخدام عبارة  أن في تقريريهما إلى األحيائية،

 للكائنات الحية المحورةعبر الحدود  بالنقل فيما يتعلقالبيئية  البروتوكول أهدافالتجارية و مبادالتممارسات ال
إضافية فيما  متطلبات ةأن أي أيضًا أستراليا توأوضح .للتجهيز أعالف أو كأغذية أو المعدة لالستخدام المباشر

 يشوه قد تكاليف المعامالت يرفع وثائق أي نظام وأشارت إلى أن .جارة الحبوبت تكلفة سترفع من وثائقالب يتعلق
قد تحتوي " أكثر مما يرفعها نظام عبارة للمستهلكين الموجهة تكلفة المواد الغذائية يرفعو للحبوب األسواق العالمية

بأعمال  ام الحاجة إلى وضع إرشادات واالضطالعإلى انعدالمتحدة األمريكية  الواليات خلصت وبالمثل،". على
 .BS-III/10 المقرر لتعديل إضافية

 أن لها يمكنو حاالتفي عدة نفذت قد  أن األطراف في تقريره إلى اتالعالمي للصناع التحالفوأشار - 90
بروتوكول  أهداف قبطريقة تحق BS-III/10المقرر  على النحو المبين في 21من المادة ( أ) 9 الفقرةمتطلبات  تنفذ

تؤدي إلى الحد األدنى من اإلعاقة للتجارة وال تؤدي إلى أعباء أو تكاليف غير و للسالمة األحيائية، قرطاجنة
وأفاد التحالف كذلك بأن التنفيذ يجري حاليًا بالوثائق القائمة بطريقة توفر لموظفي  .ضرورية على األطراف

 وفقًاو .ي يحتاجون إليها التخاذ قرار مستنير للسماح باستيراد هذه الموادالجمارك في البلد المستورد المعلومات الت
 الكائنات الحية المحورة عن ةمعلومات موثوق بالفعل تمتلك األطراففإن ، اتالعالمي للصناع التحالف لما أورده

تبادل  ةفي غرف هذه المعلوماتالتي تتيح  متطلباتال ضوء فيوذلك  في البلدان المصدرة، التي جرى إقرارها
جهات موردة  ست أكبر تقدمهاالتي والمعلومات ( BS-III/10من المقرر  5الفقرة ) معلومات السالمة األحيائية

إجراء تغييرات  وأعرب التحالف عن رأي مفاده أن(. www.biotradestatus.org) قاعدة بيانات عامة على للتكنولوجيا
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 عطليالجمارك و لموظفي جديدتدريب تقديم يتطلب سو الجارية العملية سيؤدي إلى تعطيل اإلرشادات القائمة على
 التحالفمن ثم، فقد أكد و .حتى اآلن BS-III/10 في تنفيذ المقررالحكومات األخرى األطراف و التقدم الذي أحرزته

 ريةستمرااال ضمنت اأنهوشدد  ،BS-III/10في المقرر الواردة  لغةال ستمرار استخدامال دعمه اتالعالمي للصناع
المقرر على القيام  لم تنفذ األخرى التي األطراف وتشجع بالفعل المقرر التي نفذت والحكومات األخرى لألطراف

 .بذلك

التي  العالمية تجارة الحبوبل كبيرةالنسبة ال أنه في ضوء لتجارة الحبوب الدولي التحالفأكد ، وبالمثل- 92
( أ) 9الفقرة  نفيذتاألهمية بمكان من سيكون ، الحديثة حيائيةلوجيا األالتكنو التي ُتنتج باستخدام المنتجات اآلن تشمل

 ذات الهامش المنخفض من حيثكفاءة وال عاليةال التجارة الدولية وأفاد بأن .تجاريًا مقبولة بطريقة 21من المادة 
بما  التجارية،طر إدارة المخاتحديد و على ينقادر نون والمستوردوالمصدر حينما يكون ممكنة إال  تكونال التكلفة
 وجود إمكانيةتوثيق ل واسعة االنتشاروال الحالية ممارسةال وأن الكائنات الحية المحورة، تلك الناجمة عنفيها 

 قد أثبتت أنها ممارسة" قد تحتوي على" عبارة مجرد إيرادب التجارية القائمة الوثائق على الحية المحورةالكائنات 
، األمر لتوضيح هذاو .بالمبادالت التجارية في مجال الحبوب طراف المعنيةلألفعالة من حيث التكلفة عملية و

الواليات  يديرون أعمااًل تجارية فيالذين  والمصدرين أن المستوردين لتجارة الحبوب الدولي التحالف الحظ
 يغطيالذي " ثالثياالتفاق ال" ما يسمىخلصوا إلى أن  وفيما بين هذه الدول قد  والمكسيك األمريكية وكنداالمتحدة 

 مفيدهو اتفاق  محورة،كائنات حية  قد تحتوي علىالتي ، وهذه البلدان الثالثةبين  فيما المتداولة األساسية السلع
 .الفعالة للتجارة ناسبمللغاية و

اإلجراءات القائمة المعايير و أنبيعتقدون  أن أعضاءهب في تقريره لتجارة الحبوب الدولي التحالف أفادو- 99
 تعد  سالمةالو جودةالبما في ذلك  أخرىتحليلية  احتياجات لتلبيةالبذور الزيتية الحبوب وأخذ عينات مجال  في

والممثلة  مجدية تجاريًاالسليمة والساليب التحالف أن األ الحظو. للكائنات الحية المحورة الحبوب خذ عيناتكافية أل
 لتجارة الحبوب الدولي التحالفمن ثم، فإن و .لعدة عقود جاحبن استخدمت تمثياًل كافيًا في مجال أخذ العينات قد

 .جينيًاالكائنات المعدلة تحليل  من أجل خذ العيناتخطط منفصل أو فريد أل يرى انتفاء الحاجة إلى وضع نظام

 ويضم اليابان يوجد مقره تحالف نفسها على أنها والتي قدمت ،للكائنات المحورة جينيًا! حملة الوالحظت - 93
تناقش كذلك و ،تثقيف الجمهوروبالتحقيق  بنشاط تضطلعالتي المنظمات غير الحكومية و المدني المجتمع منظمات

على التنوع  ،جينيًاالكائنات المعدلة  مثل، المحورة الكائنات الحية تحدثه السلبي الذي التأثيرمع الحكومة اليابانية 
أثناء النقل  جينيًاالبذور المعدلة ب تلوثال منع من أجل تنفيذموضع ال تدابير ضرورة وضع في اليابان، البيولوجي

إلتاحة  الكائنات الحية المحورة في مجال وسم تدابير كذلك ضرورة اتخاذ تحالفال أكد هذاو .التفريغ/التحميلو
رة ضرو إلى وأشار التقرير المقدم .تلجينال قد يحدث تدفق أي ومفصلة عن معلومات دقيقة إلى الوصول إمكانية

اليابان  في جينيًا والذي ينمو في البرية المعدل الكانوال عدم انتشار الحالة الراهنة لنبات من أجل ضمان تدابير تنفيذ
 .بقية العالم إلى المحلية الحشائشو صناف المحاصيلأل تلويث المتزايدالو



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/8 

Page 9 

 

 االحتياجات في مجال بناء القدرات (ب)
أخطر و .القدرات بناء فقط قد أشارت أو تناولت االحتياجات في مجال ثالثة تقارير تجدر اإلشارة إلى أن- 94

أنه على  ماليزيا فقد الحظت ومع ذلك، .القدرات بناءفي مجال  لديه محددة احتياجاتبعدم وجود  االتحاد األوروبي
القدرات  وبناء بين الوكاالت المشترك التنسيق فإنه من الضروري زيادة، محليطار قانوني إل وضعها الرغم من

البلدان  بينفيما القدرات  لبناء األولوية ه ينبغي منحلوحظ أنو .بشكل كامل اإلطار تفعيل قبلأنشطة التوعية و
ولم تحدد  .الدعم المالي المناسب تقديم مع تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واألطراف التي النامية األطراف

دعم  في األطراف والمنظمات األخرى ضرورة أن تستمرإلى  تأشار غير أنها، محددة احتياجات أية البرازيل
 .القدرات بناء في مجال دعم إلى المحتاجة البلدان

 الوثيقة القائمة بذاتها: الخبرات المتعلقة بنوع الوثيقة (ج)
 ع،الساب ااجتماعه إلى  BS-III/10 من المقرر 7 في الفقرة المشار إليه اعتماد المقرر تأجيلب ما يتعلقفي- 95

في  إلى أنه سينظر أيضًا في االجتماع الحالي ،BS-V/8ا قراره من 6في الفقرة ، في البروتوكول األطرافأشارت 
من  3الفقرة ) السادس افي اجتماعه األمين التنفيذي، إلى األطراف أيضًا طلبتو .وضع وثيقة قائمة بذاتها

 شترطت عما إذا كانت األطراف ستفسري الوطنية الثالثة رلتقاريل نموذج التقرير في محددًا سؤااًل أن يدرج، (المقرر
 لتقديمها للتجهيز أعالف أو أو كأغذية المعدة لالستخدامكائنات الحية المحورة عبر الحدود للالنقل  عن معلومات

 من لم يعرب سوى عدد قليل، في هذا الصددو .أو كليهما قائمة بذاتها في وثيقة وثائق أو الحالية من نماذجال في
 .بشأن هذه المسألة عن آراء التقارير الواردة

المعدة  المحورة ستيراد الكائنات الحيةال رخيص ذي صلةت إصدار أن شرط إلى جنوب أفريقيا توأشار- 96
أن ينظر يمكن  رأت أنه، وقائمة بذاتها ثيقة إضافيةو ةالحاجة إلى أي يلغي للتجهيز أعالف أو أو كأغذية لالستخدام

 .إضافية حواجز تجاريةعلى أنها  إليها

التنظيم  بالنظر إلى أن قائمة بذاتها وثيقة ه من غير الملزم إصدارأنفي تقريرها ب جمهورية كوريا وأفادت- 97
ويطالب  .قصورال أوجه من أي وجه عن تعويضال على قادر االستيراد، على إجراءات الموافقة ن قبيلم، المحلي

مثل هذا  على للموافقة المعلومات الضرورية اإلشارة إلى المصدرين ، منتيرادعقود االس من خاللالمستوردون، 
نوع إضافي  أي عدم ضرورةالتجربة تبين أن  جمهورية كوريافقد رأت ، من ثمو. الفواتير التجارية فياالستيراد 

عض األحيان ه قد يكون من الضروري مستقباًل وفي بكوريا أن أشارت جمهورية ومع ذلك، .الوثائق المصاحبةمن 
الحية المحورة نظرًا ألن أنواع أو خصائص الكائنات  وتحديد الهوية للوثائق المصاحبة استعراض آخر إجراء

 .أكثر تنوعًا تصبحقد  للتجهيز أعالف أو أو كأغذية المعدة لالستخدام

ها نقليمكن  لت أوقد نق البروتوكول التي يتطلبها أن جميع المعلوماتب اتالعالمي للصناع التحالفوأفاد - 91
 .BS-III/10 تنفيذ المقرر من الماضية على مدى السنوات الثماني الوثائق الموجودة باستخدام نحو كاف على
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 عناصر مقترحة لمشروع مقرر- ًالثثا

قد يرغب مؤتمر األطراف العامل ، الثاني أعاله في القسم توليفها التي جرى ضوء المعلومات في- 92
 :، في اعتماد ما يليقرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكولكاجتماع لألطراف في 

التي و الدولية ذات الصلة، األخرى والمنظمات األطراف والحكومات آراءخبرات وب يحيط علمًا ( أ)
، قرطاجنة للسالمة األحيائية من بروتوكول 21من المادة ( أ) 9 للفقرة المتطلبات الحالية تنفيذ واصلةم تدعم

 ؛BS-III/10 قررمن الم 4والفقرة 

 ؛BS-V/8 من المقرر 2 والفقرة BS-III/10 من المقرر 2 الفقرةيشير إلى  (ب)
على  الحكومات األخرىحث يللسالمة األحيائية و في بروتوكول قرطاجنة األطراف إلى طلبي (ج)

 :االضطالع بما يلي
من  21من المادة ( أ) 9 الفقرة المتطلبات الواردة في ضمان تنفيذل مواصلة اتخاذ تدابير (2) 

 ؛BS-III/10 من المقرر 4والفقرة  قرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكول

 المعدة لالستخدام المباشرالحية المحورة  عبر الحدود للكائنات النقل مواصلة تحديد (9)
من  4 المحددة في الفقرة المعلومات دمجمن خالل  للتجهيز، أعالف أو أو كأغذية
 ؛المحورة لكائنات الحيةل المصاحبة الوثائق الموجودة في BS-III/10 المقرر

 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واألطراف التي البلدان النامية األطراف التعاون مع (3)
من المادة ( أ) 9 الفقرة التحديد الواردة في تنفيذ متطلباتالالزمة لبناء القدرات ل هاودعم

 ذات الصلة؛ مقرراتوال 21

تبادل معلومات السالمة األحيائية  إلى أن تتيح لغرفةاألخرى يدعو الحكومات و ألطرافيحث ا (د)
 كأغذية المعدة لالستخدام المباشرالمحورة  الكائنات الحية وتوثيق هوية تتعلق بتحديد تنظيمية داخلية أية متطلبات

 ؛للتجهيز أعالف أو أو

 على الواردة الردود ضوء في مة بذاتهاقائ وثيقة وضع الحاجة إلى مواصلة استعراض قرري (ه) 
 .فعالية البروتوكولل الثالث للتقييم واالستعراضصلة ذات  نتائج وأية الوطني الثالث في التقرير ذي الصلة السؤال

__________ 

 


