
  مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحیائیة
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  2014ل تشرین األو /أكتوبر 3 -  أیلول/سبتمبر 29 ،شانغ، جمهوریة كوریا بیونغ
  من جدول األعمال 12البند 

دارة المخاطرتقریر  في إطار بروتوكول قرطاجنة  فریق الخبراء التقنیین المخصص بشأن تقییم المخاطر وإ
  **للسالم األحیائیة

  مقدمة
 
وضع نهایة لفریق  BS-VI/12قرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في مقرره  -1

دارة المخاطر نشاء فریق خبراء تقنیین مخصص جدید معني بتقییم  ،الخبراء التقنیین المخصص السابق بشأن تقییم المخاطر وإ وإ
دارة المخاطر وقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، في نفس المقرر تمدید عمل . المخاطر وإ

دارة المخاطرالمنتدى االلكترون  .ي مفتوح العضویة بشأن تقییم المخاطر وإ
ووفقًا لالختصاصات المرفقة بالمقرر، أوكل إلى المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص العمل على  -2

 :شبكة االنترنت بالدرجة األولي بشأن المسائل التالیة مرتبة حسب األولویة
، لمساعدة األمین التنفیذي في مهمته المتعلقة بوضع هیكل ومحور تركیز تقدیم مدخالت، ضمن جملة أمور  )أ(  

  لعملیة اختبار اإلرشاد وتحلیل النتائج المجمعة من االختبار،
وضع حزمة تحقق المواءمة بین اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات ل، بالتعاون مع األمانة، التنسیق  )ب(  

بطریقة متجانسة ومتكاملة " الكائنات المحورة الحیةتقییم مخاطر "مع دلیل التدریب المعنون  )أي خارطة الطریق(المحورة الحیة 
  لمواصلة نظرها بواسطة األطراف مع فهم واضح بأن اإلرشاد ما زال في طور االختبار،

دارة المخاطر التي یتم  )ج(   اختیارها  النظر في وضع إرشاد بشأن المواضیع الجدیدة المتعلقة بتقییم المخاطر وإ
  .على أساس احتیاجات األطراف وخبراتهم ومعارفهم المتعلقة بتقییم المخاطر

                                                   
  *UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1.  
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المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص، من خالل األنشطة المشتركة المشار  یقومومن المتوقع أن  -3

 :ما یلي بوضع وتحقیقإلیها أعاله، 
  باختبار الطابع العملي لإلرشاد وفائدته واستخدامه، المناقشات االلكترونیة ذات الصلة تخفیف  )أ(  
) أي خارطة الطریق(حزمة تحقق المواءمة بین اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة    )ب(  

  بطریقة متجانسة ومتكاملة،" تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"ودلیل التدریب المعنون 
ضي فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر بشأن المواضیع المحددة لتقییم المخاطر التي یتم توصیة بشأن كیفیة ا  )ج(   لمُ

 1.4و  1.3اختیارها على أساس األولویات واالحتیاجات التي أبدتها األطراف بغرض التحرك صوب تنفیذ الهدفین التشغیلیین 
  .من الخطة االستراتیجیة ونتائجها

ل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ُعقد العدید من األنشطة في شكل واستجابة لطلبات مؤتمر األطراف العام -4
أیار /ومایو 2012كانون األول /مناقشات الكترونیة للمنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص فیما بین دیسمبر

التقنیین المخصص السید ، انتخب فریق الخبراء 2013أیار /وخالل المناقشات االلكترونیة التي ُعقدت في مایو. 2014
 .للفریقهیلموت جوجتش رئیسًا 

عقد فریق الخبراء التقنیین  BS-VI/12تحقیق النواتج الواردة في المقرر للدى وضع الصیغة النهائیة لعملیة  -5
ق وترد قائمة المشاركین في االجتماع طیًا في المرف. 2014حزیران /یونیه 6إلى  2المخصص اجتماعًا مباشرًا في بون من 

 .األول
  افتتاح االجتماع  - 1البند 

  .2014حزیران /یونیه 2افتتح رئیس الفریق االجتماع في الساعة التاسعة من صباح یوم االثنین  -6
ورحب السید جوجتش، في مالحظاته االستهاللیة، بالمشاركین في فریق الخبراء التقنیین المخصص وأكد أهمیة العمل  -7

ناطة بالفریقالذي ینتظر الفریق وأوضح الحاجة إل   .ى وضع طریق للتقدم صوب تنفیذ الوالیة المُ
، نیابة عن السید براولو دیاس األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، جبیدماهورحب السید تشارلز  -8

رها الدعم المالي بأعضاء فریق الخبراء التقنیین المخصص مشیرًا إلى أهمیة العمل المنتظر وشكر حكومة ألمانیا على توفی
  .ما قدمه من دعم ماليلكما شكر االتحاد األوروبي . واستضافة االجتماع

ورحب السید روبرت كلوز وزیر الدولة في وزارة األغذیة والزراعة االتحادیة بالمشاركین في فریق الخبراء التقنیین  -9
امات التجاریة في كافة أنحاء العالم وخاصة في المخصص وأشار إلى الفوائد المحتملة للكائنات المحورة الحیة في االستخد

وأشار إلى أهمیة التقدم في تنفیذ بروتوكول قرطاجنة من خالل وضع إرشاد كأداة لمساعدة األطراف . مجاالت األغذیة والزراعة
  .في إجراء عملیات تقییم المخاطر

  المسائل التنظیمیة  - 2البند 
  انتخاب المقرر  - 1- 2

  .مقررة) المكسیك(وانتخبت السیدة فرانشیسكا أشیفیدو . انتخاب مقرر دعا الرئیس الفریق إلى - 10
  اعتماد جدول األعمال  - 2- 2

دعا الرئیس الفریق إلى أن ینظر ویعتمد جدول األعمال المؤقت الذي عممته األمانة في شكل الوثیقة  - 11
UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/1 .واعتمد جدول األعمال دون تعدیالت.  
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  ملتنظیم الع  - 3- 2

ضي على أساس تنظیم العمل الوارد في المرفق الثاني بشروح جدول األعمال الذي أعدته األمانة  - 12 وافق الفریق على المُ
-UNEP/CBD/BS/AHTEGبالتشاور مع رئیس فریق الخبراء التقنیین المخصص وُعمم في شكل الوثیقة

RA&RM/5/1/Add.1.  
  .یم إلى مجموعات صغیرة إذا اقتضى األمركما وافق الفریق على العمل في جلسات عامة والتقس - 13

  القضایا الفنیة  - 3البند 
بشأن القضایا الفنیة وفقًا لجدول أعمال االجتماع مع مراعاة الوثائق األساسیة التي  إجراء مداوالتُدعي الفریق إلى  - 14

  .وفرتها األمانة
لمخصص یمثل عملیة تشاوریة متعددة وأشار الرئیس، في مالحظاته االستهاللیة، إلى أن فریق الخبراء التقنیین ا - 15

  .أصحاب المصلحة یقودها أعضاء من األطراف
  "اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة" إختبار تحلیل النتائج المجمعة من  - 1- 3

لنحو أشار الرئیس، في إطار هذا البند من جدول األعمال إلى اختصاصات فریق الخبراء التقنیین المخصص على ا - 16
فذت قبل االجتماع المباشر بغرض . BS-VI/12الوارد في المقرر  وأعقب ذلك عرض عام موجز لألنشطة ذات الصلة التي نُ

  .االستجابة للطلبات الواردة في المقرر
ودعا الرئیس السیدة أنجیال لوزان منسقة الجولة األخیرة من المناقشات بشأن هذا الموضوع في إطار المنتدى  - 17

التي نشأت عن المناقشات على النحو المبین في المرفق األول، القسم  تقدیم ملخص لالستنتاجات والتوصیاتإلى ، االلكتروني
  .UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/1/Add.1 ألف من الوثیقة

لتي أدت وأعقب ذلك عرض قدمته السیدة مانویال میراندا من أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، بشأن العملیة ا - 18
كما قدمت السیدة میراندا تحلیًال لنتائج االختبار، على النحو . الختبار اإلرشاد تركیزإلى استحداث أدوات لوضع هیكل ومحور 

وأشارت إلى أن بعض األطراف تستخدم اإلرشاد بالفعل في UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/2 .الوارد في الوثیقة 
وأبلغت الفریق بأن تجمیعًا لجمیع التعلیقات واالقتراحات للتحسینات المحتملة ُقدمت اثناء . أغراض إجراء عملیات تقییم المخاطر

وأن التقدیمات األصلیة من األطراف والحكومات UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/3 .رد في الوثیقة یاالختبار 
  .1ةتبادل معلومات السالمة األحیائی غرفةاألخرى والمنظمات المعنیة تتوافر من خالل 

وبعد هذه العروض، دعا الرئیس الفریق إلى إجراء مناقشات عامة بشأن تحلیل نتائج االختبار والمقترحات المتعلقة  - 19
  .بُسبل التقدم المحتملة بشأن هذه المسألة

وبعد الجولة األولیة من المناقشات، خلصت األغلبیة في الفریق إلى أن اإلرشاد، في نسخته الحالیة، مفید، وعملي،  - 20
وكان من رأي هؤالء . الخبرات السابقة والحالیة بشأن الكائنات المحورة الحیة ساوق مع البروتوكول وأنه أخذ في االعتبارویت

  .األعضاء أنه یتعین الموافقة على اإلرشاد، في نسخته الحالیة، ووضعه موضع االستخدام العملي
واتفق على أهمیة التوصیة بإنشاء آلیة لتحلیل التعلیقات  وأحاط الفریق علمًا بالتعلیقات المقدمة خالل اختبار اإلرشاد - 21

وُدعي الفریق إلى استثارة األفكار بشأن الشكل الذي ینبغي أن تكون علیه هذه . المقدمة بغرض تحدیث اإلرشاد بطریقة شفافة
  .اآللیة

                                                   
  .http://bch.cbd.int/protocol/testing_guidance_RA.shtmlعلى  تتوافر 1
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ن آلیة تحدیث اإلرشاد واستنادًا إلى وجهات نظر الفریق التي نشأت، قدم الرئیس مقترحًا بوضع خطة تشغیلیة بشأ - 22

  :على النحو التالي
تُجمع األمانة، بعد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول التعلیقات   )أ(  

األصلیة المقدمة خالل اختبار اإلرشاد، وبعد االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
  :وسیتم التجمیع في شكل مصفوفات تعتمد على الفئات التالیة. یقات المقدمة من خالل نظام اإلبالغ الوطني الثالثالتعل

  البیانات التي ال تتطلب تغییرات،  )1(  
  التغییرات التحریریة والمتعلقة بالترجمة،  )2(
  مقترحات التغییرات دون تحدید مواقع معینة في اإلرشاد،  )3(
  ).مرتبة حسب أرقام األسطر(لخاصة بالتغییر في أقسام محددة من اإلرشاد المقترحات ا  )4(
شكل فریق فرعي من فریق الخبراء التقنیین المخصص یتألف من خمسة أعضاء یمثلون األطراف مع   )ب( یُ

حات الخاصة والعمل بشأن المقتر  مراعاة التوازن اإلقلیمي والجنساني، الستعراض تجمیع التعلیقات الذي قامت به األمانة
  أعاله،) 4(و ) 3(بالتغییرات الواردة في 

  :ویقوم الفریق الفرعي بما یلي  )ج(
أخذها في االعتبار وتقدیم تبریر لتلك المقترحات تبسیط التعلیقات من خالل تحدید المقترحات التي یمكن   )1(

  التي لم تؤخذ في االعتبار،
دخلت تقدیم مقترحات نصیة ملموسة بشأن المقترحات ال  )2( تي ستؤخذ في االعتبار مع تبریر للتعدیالت التي ُا

  .على المقترحات األصلیة
غرض تقدیم نسخة مستكملة من بیستعرض فریق الخبراء التقنیین المخصص جمیع التعلیقات والمقترحات   )د(

  سع،اإلرشاد للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه التا
قدم تقریر مرحلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثامن  )هـ(   .یُ

فرصة ، أشار الرئیس إلى أن الفریق یمكن أن یغتنم )ب(22استجابة لآللیة المقترحة المبینة أعاله، وخاصة في الفقرة  - 23
مساعدة األمین التنفیذي في مهمته الرامیة إلى وضع مصفوفات تشكل ودعا الفریق إلى إنشاء فریق فرعي ل ،المباشر اإلجتماع

  ).أ(22األساس لتجمیع التعلیقات المبینة في الفقرة 
ووافق الفریق على إنشاء فریق فرعي مع مراعاة التوزیع الجغرافي والتوازن الجنساني تتألف من السیدة مارجا روغونین  - 24

خرى، والسیدة فرانشیسكا أشیفیدو ممثلة لفریق أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، والسید لیستو ممثلة لفریق غرب أوروبا والدول األ
واي واي ممثًال إلقلیم آسیا والمحیط الهادئ، والسید أبیساي مافا ممثًال إلقلیم أفریقیا، والسیدة أنجیال لوزان ممثلة إلقلیم وسط 

  .وشرق أوروبا
نة إلجراء مناقشات أولیة بشأن هیكل المصفوفات المشار إلیها في الفقرة واجتمع الفریق الفرعي مع أعضاء األما - 25
  .أعاله) أ(22
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مع دلیل التدریب ) أي خارطة الطریق(وضع حزمة لمواءمة اإلرشاد الخاص بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة   - 2- 3

  "تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"المعنون 
البند من جدول األعمال إلى اختصاصات فریق الخبراء التقنیین المخصص على النحو  أشار الرئیس، في إطار هذا - 26

فذت في إطار هذا البند . بشأن هذه المسألة BS-VI/12الوارد في المقرر  وقد أعقب ذلك عرض عام موجز لألنشطة التي نُ
  .من جدول األعمال حتى اآلن بغرض تنفیذ الطلبات الواردة في المقرر

السیدة مارجا روفینین لهتو منسقة الجولة األخیرة من المناقشات بشأن هذه المسألة في إطار المنتدى  ودعا الرئیس - 27
تقدیم ملخصًا لالستنتاجات والتوصیات الناشئة عن المناقشات والمبینة في المرفق األول من القسم باء من إلى االلكتروني، 

  .UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/1/Add.1الوثیقة 
السیدة روفینین لهتو، في مالحظاتها، أن المنتدى االلكتروني أوصى بأن یظل اإلرشاد ودلیل التدریب بشأن وذكرت  - 28

تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة وثیقتین منفصلتین وأن خارطة الطریق فقط، في إطار اإلرشاد هي التي سوف یتم 
هي وضع مشروع توافق  BS-VI/12لى النحو المفوض به المقرر وأشارت إلى أن نتیجة هذه العملیة ع. مواءمتها مع الدلیل

  .بیاني لخارطة الطریق والدلیل المنقح
وأبلغت الفریق بأن التوافق . للفریق 2تقدیم أحدث نسخة من مشروع التوافق البیاني إلى میرانداودعا الرئیس السیدة  - 29

  .BS-VI/12ارد في المقرر البیاني سیتواصل تطویره إلى أداة تعلیم تفاعلیة حسب الطلب الو 
وخالل المناقشات، أثني . وُدعي الفریق بعد ذلك إلى أن ینظر في الُسبل المؤدیة إلى تحسین التوافق البیاني - 30

وتشتمل هذه . هالمشاركون على العمل الذي نفذته األمانة بشأن صیاغة التوافق البیاني وقدموا بعض المقترحات لتحسین
  .د من العناصر االفتراضیة وقسم استهاللي لتوضیح تاریخ وضع التوافقالمقترحات على إضافة المزی

وسوف تُقدم النسخة المنقحة لمشروع التوافق البیاني إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  - 31
  .للنظر في اجتماعه السابع

دمًا فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر بش  3- 3 ضي ُق   أن مواضیع محددة في تقییم المخاطر توصیة بشأن كیفیة المُ
من جدول األعمال إلى اختصاصات فریق الخبراء التقنیین المخصص على النحو  3- 3أشار الرئیس، في إطار البند  - 32

فذت في إطار البند من جدول األعمال حتى . BS-VI/12الوارد في المقرر  وأعقب ذلك عرض عام موجز لألنشطة التي نُ
  .لطلبات الواردة في المقرراآلن بغرض االمتثال ل

ودعا الرئیس السیدة فرانشیسكا اشیفیدو منسقة الجولة األخیرة من المناقشات بشأن هذه المسألة في إطار المنتدى  - 33
تقدیم ملخص باالستنتاجات والتوصیات الناشئة عن تلك المناقشات على النحو المبین في المرفق األول، القسم إلى االلكتروني 

  .UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/1/Add.1 قةجیم من الوثی
 1.4و  1.3وقدمت السیدة میراندا بعد ذلك عرضًا لنتائج استقصاء مخصص بشأن حالة تنفیذ األهداف التشغیلیة - 34

وأظهرت نتائج االستقصاء أن . 20203- 2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة من الخطة االستراتیجیة  2.2و
اف، والسیما من البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول ترى أن المبادئ التوجیهیة الحالیة غیر غالبیة األطر 

دارة مخاطر الكائنات المحورة الحیة   .كافیة لتحقیق االحتیاجات المتعلقة بالمواضیع المحددة بتقییم مخاطر وإ

                                                   
  .http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15/training.shtmlیتوافر على  2
  .UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/5تتوافر في شكل الوثیقة  3
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ناقشة الُسبل الممكنة للتقدم صوب وضع إرشاد آخر بشأن ودعا الرئیس فریق الخبراء التقنیین المخصص إلى م - 35

وقد أعقبت ذلك مناقشات لنظر المواضیع الخاصة بوضع إرشاد آخر التي تم تحدیدها في . الجوانب المحددة في تقییم المخاطر
  .أعاله 34في الفقرة ألولویات واالحتیاجات التي أبدتها األطراف في االستقصاء المشار إلیه ن المنتدى االلكتروني فضًال ع

، اتفق على أن یعمل المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین  - 36 ضي قُدمًا وبعد مناقشات بشأن الطریق المحتمل للمُ
، عن طریق االنترنت بالدرجة األولى بغرض وضع إرشاد آخر بشأن المواضیع المحددة المرتبة أولویاتها لتقییم  المخصص معًا

ب هذا العمل إنشاء أفرقة فرعیة لفریق الخبراء التقنیین المخصص ووضع مشروع نصوص، وعقد جوالت وسوف یتطل. المخاطر
للمراجعات ودعوة خبراء خارجیین لتقدیم مدخالت بشأن مختلف الخطوات المتضمنة في العملیة، حسب مقتضى الحال، حتى 

  .اع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثامنیمكن تقدیم اإلرشاد اآلخر الموضوع إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتم
وقام فریق الخبراء التقنیین المخصص بعد ذلك بترتیب أولویات المواضیع لوضع إرشاد آخر على أساس األولویات  - 37

من الخطة االستراتیجیة  1.4و  1.3واالحتیاجات التي أبدتها األطراف بغرض التحرك صوب تحقیق الهدفین التشغیلیین 
 4:ا على النحو التاليونواتجه

  تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة المدخلة في مراكز المنشأ والتنوع الجیني،  )أ(
  تقییم مخاطر الكائنات الدقیقة والفیروسات المحورة الحیة،  )ب(
  .تقییم مخاطر األسماك المحورة الحیة  )ج(

ه، حدد فریق الخبراء التقنیین المخصص قائمة المواضیع وعالوة على المواضیع المرتبة أولویاتها الثالثة الواردة أعال - 38
  5: التالیة للنظر في المستقبل عندما یقتضي األمر ذلك

  تقییم مخاطر الحیوانات المحورة الحیة،  )أ(
  تقییم مخاطر الحشرات المحورة الحیة،  )ب(
 ریبي النووي المزدوج الجدیلةالتي تكونت من خالل تقنیات الحامض التقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة   )ج(

  لهذا الحامض،أو التي تعرضت  الحامض الریبي النووي المزدوج الجدیلةإلنتاج تم هندستها والتي 
  التي تتضمن الحامض الریبي النووي،تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة   )د(
  ني المنظمالتركیب الجیتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة المنتجة من خالل   )هـ(
  تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تنتج المنتجات الصیدالنیة والصناعیة،  )و(
،  )ز( غیرة تغذویًا   تقییم مخاطر النباتات المحورة الحیة المُ
  المنتجة من خالل البیولوجیا التخلیقیة، الكائنات المحورة الحیة تقییم مخاطر  )ح(
دارة مخاطر الك  )ط( ائنات المحورة الحیة التي یتوخى إدخالها في نظم إیكولوجیة غیر خاضعة تقییم مخاطر وإ

  لإلدارة،
  التعایش بین الكائنات المحورة الحیة وتلك غیر المحورة الحیة في سیاق الزراعة الصغیرة النطاق،  )ي(

                                                   
  .هذه المواضیع لیست مرتبة بأي طریقة معینة 4
-UNEP/CBD/BS/AHTEGمواضیع التي وردت في األصل في الوثیقتین ُأدرجت هذه المواضیع دون أي ترتیب معین وتشمل ال 5

RA&RM/5/1/Add.1  وUNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/5  مع مالحظة أن بعض هذه المواضیع قد أزیل من القوائم
  .األصلیة حیث یجري معالجتها بالفعل في منتدیات أخرى في إطار البروتوكول
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  إرشاد بشأن إدراج صحة البشر في تقییم المخاطر البیئیة،  )ك(
ة للكائنات المحورة الحیة ومبیدات األعشاب التي تشكل جزءًا من حزمة إرشاد بشأن التأثیرات الصحی  )ل(

  التكنولوجیا التي تصاحبها،
إرشاد بشأن التأثیرات التآزریة لمختلف أنواع مبیدات األعشاب التي تشكل جزءًا من حزمة التكنولوجیا التي   )م(

  .تصاحب بعض الكائنات المحورة الحیة
  "تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة بشأناإلرشاد "ساسیة المتعلقة بـ األ الوثائقآلیة لتحدیث   - 4- 3

من جدول األعمال، الموضوع من خالل بیان الخبرات  4- 3قدم رئیس فریق الخبراء التقنیین المخصص، تحت البند  - 39
 6الدورتین األخیرة وفقًا للفقرة والتحدیات التي ووجهت لدى تحدیث قوائم الوثائق األساسیة المرتبطة باإلرشاد خالل فترة ما بین 

  .BS-VI/12من المقرر 
  .وُدعي الفریق بعد ذلك إلى نظر الُسبل الممكنة لتحسین اآللیة القائمة اعتمادًا على الخبرات المشار إلیها أعاله - 40
  :واقترح الفریق، خالل مناقشاته، ما یلي باعتباره تحسینات ممكنة على اآللیة القائمة - 41

رة التعلیق على الوثائق األساسیة إلى ثالثة أسابیع مع إرسال استعجال اوتوماتیكي بعد یتم تمدید فت  )أ(  
  اسبوعین،
یمكن لألمانة أن تستثیر الوعي بالوثائق األساسیة المرتبطة باإلرشاد وذلك من خالل مثًال إضافة معلومات   )ب(  

  تقدیم وثائق أساسیة،إلى المواضیع المحددة باإلرشاد  وروابط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة ودعوة الخبراء في
یمكن لألمانة أن تحسن من تدفقات العمل االلكترونیة بشأن الوثائق األساسیة بطریقة تتسبب في عدم    )ج(

  تحرك اآللیة المستعرضة إال عندما تؤثر التغییرات في السجل ف كیفیة ربط الوثیقة باإلرشاد،
مثل الحكومات أو المؤسسات األكادیمیة والمنظمات (األساسیة بحسب انتمائها للمؤلف یمكن فهرسة الوثائق   )د(

  ).غیر الحكومیة وقطاع األعمال
  :اآللیة ذتنفیوعالوة على ذلك أوصى الفریق بالمعاییر التالیة للمساعدة في  - 42

  محددة في اإلرشاد،ینبغي أن یكون للوثائق جودة علمیة مقبولة وذات صلة بتقییم المخاطر أو بمواضیع   )أ(
  ینبغي عدم اإلشارة إلى الوثیقة إال في تلك األقسام المتعلقة باإلرشاد حیث یكون لها صلة مباشرة به،  )ب(  
، یتحمل الرئیس وبعد مراعاة النهج المعتمد على الشمولیة، حیثما یحدث عدم اتفاق فیما بین أعضاء الفریق  )ج(

  .المسؤولیة النهائیة عن قبول أو رفض الوثیقة
  توصیات مقدمة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول   - 4البند 

 توصیاتهممن جدول األعمال، أعضاء فریق الخبراء التقنیین المخصص إلى صیاغة  4دعا الرئیس، في إطار البند  - 43
دارة المخاطر للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف بما في ذلك اإلجراءات الق ادمة بشأن تقییم المخاطر وإ

  .في البروتوكول في اجتماعه السابع
ووضع الرئیس نهجًا متعدد الخطوات دعا فیه جمیع أعضاء الفریق إلى استثارة األفكار بشأن التوصیات الممكنة التي  - 44

وقام الرئیس بتجمیع وجهات النظر واقترح مجموعة من . كاجتماع لألطراف في البروتوكولتُقدم لمؤتمر األطراف العامل 
ووافق األعضاء من األطراف على مجموعة من التوصیات مرفقة طیًا في المرفق الثاني . مشروعات التوصیات لمواصلة النظر

  .للنظر من جانب األطراف في اجتماعهم السابع
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  مسائل أخرى  - 5البند 

دارة بتمال مناقشة القضایا ذات الصلة نوقش اح - 45 عمل فریق الخبراء التقنیین المخصص فضًال عن تقییم المخاطر وإ
وشجع الرئیس أعضاء فریق الخبراء التقنیین المخصص . المخاطر بصفة عامة، خالل الدورة الخاصة بشأن تنفیذ البروتوكول
التحضیریة للدورة الخاصة وكذلك خالل اجتماع مؤتمر  على تبادل الخبرات بشأن وضع وتطبیق اإلرشاد خالل المرحلة

وأشار الرئیس إلى أن استخدام اإلرشاد یمكن أن یسهم في االلتزامات . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
  .بمقتضى البروتوكول

  اعتماد تقریر االجتماع  - 6البند 
ریق إلى نظر التقریر الذي اعتمد بعد ذلك على النحو الذي ُعدل ودعا الرئیس الف. قدم المقرر مشروع التقریر للفریق - 46
  .به

  اختتام االجتماع  - 7البند 
  .2014حزیران /یونیه 5من صباح یوم الجمعة  11،15اختتم االجتماع في الساعة  - 47

 المرفق األول

قائمة المشاركین .1

 
األطراف

  النمسا
 

1. Mr. Helmut Gaugitsch  
 Head of Unit 
 Department of Landuse & Biosafety 
 Environment Agency Austria 
 Spittelauer Lände 5 
 Vienna A-1090 
 Austria 
 Tel.: +43 1 31 304 3133 
 Fax:  +43 1 31 304 3700 

E-Mail: helmut.gaugitsch@umweltbundesamt.at  
 Web: http://www.umweltbundesamt.at  

 
 بیالروس

 
2. Ms. Galina Mozgova  
 Senior Research Scientist 
 Laboratory of Genetics and Cell Engineering 

Institute of Genetics and Cytology,  
National Academy of Sciences of Belarus 

 27 Akademicheskaya Street 
 Minsk 220072 
 Belarus 
 Tel.: +375172949182 
 E-Mail: g.mozgova@yaudex.ru  

 
 الصین

 
3. Mr. Wei Wei  

 Associate Professor 

State Key Laboratory of Vegetation and 
Environmental change, Institute of Botany 

 China Academy of Science 
 20 Nanxincun, Xiangshan 

 Beijing 100093 
 China 

 Tel.: +86 10 6283 6275 
 Fax:  +86 10 6275 6287 

 E-Mail: weiwei@ibcas.ac.cn  
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 كولومبیا
 

4. Ms. Elizabeth Hodson de Jaramillo  
 Profesora Emerita, Facultad de Ciencias 

 Pontificia Universidad Javeriana 
 Calle 125 Nº 56-93 

 Bogotá  
 Colombia 

 Tel.: +571 253 8760 
 Fax:  +57 1 6431713 

 E-Mail: ehodson@etb.net.co   
 

 كرواتیا
 

5. Mr. Hrvoje Fulgosi  
 Head of Laboratory 

 Department of Molecular Biology 
 Institute Rudjer Bošković 

 Bijenička cesta 54 
 Zagreb 10000 

 Croatia 
 E-Mail: fulgosi@irb.hr  
 Web: http://www.irb.hr  

 
 مصر

 
6. Mr. Ossama AbdelKawy  

 Senior Scientist 
 Microbiology and Immunology  

 Egyptian Atomic Energy authority 
 Cairo 12551 

 Egypt 
 Tel.: +20 11 561 456 

E-Mails: elkawyo@gmail.com, abdkawy@yahoo.com  
 Web: http://eg.biosafetyclearinghouse.net  

 
 فنلندا

 
7. Ms. Marja Ruohonen-Lehto  

 Head of Species Protection Unit 
 Natural Environment Centre 

 Finnish Environment Institute 
 Mechelininkatu 34 a 

 P.O.Box 140 
 Helsinki FIN-00251 

 Finland 
 Tel.: +358 400 148 641 
 Fax:  +358 9 54902591 

 E-Mail: marja.ruohonen-lehto@ymparisto.fi  
Web:  www.vyh.fi/eng/environ/bdclearh/kansi1.htm  

 
 ألمانیا

 
8. Ms. Beatrix Tappeser  

Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 Mainzer Str. 80 

 Wiesbaden 65189 
 Germany 

 E-Mail: beatrix.tappeser@umwelt.hessen.de  
 

 الیابان
 

9. Mr. Nobuyuki Fujita  
 Biological Resource Centre 

 National Institute of Technology and Evaluation 
 2-5-8 Kazusakamatari 

 Kisarazu City Chiba Pref. 292-0818 
 Japan 

 Tel.: +81-3-3481-1921 
 Fax:  +81-3-3481-1920 

 E-Mails: fujita-nobuyuki@nite.go.jp,  
shioya-shun@nite.go.jp  

 
 مالیزیا

 
10. Mr. Chan Kok Gan  

Senior Lecturer, Genetics & Molecular Biology 
 Faculty of Science 

 University of Malaya 
 Kuala Lumpur 50603 

 Malaysia 
 Tel.: +603 7967 5162 
 Fax:  +603 7967 7727 

 E-Mails: kokgan@um.edu.my, kokgan@gmail.com  
 

 المكسیك
 

11. Ms. Francisca Acevedo  
Coordinadora de Analisis de Riesgo y Bioseguridad 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad 

 Av. Liga Periferico-Insurgentes Sur 
 No. 4903 Col. Parques del Pedregal 

 Mexico C.P. 14010 
 Mexico 

 Tel.: 52 55 50043173 
 Fax:  52 55 50043165 

 E-Mail: facevedo@conabio.gob.mx  
 Web: www.conabio.gob.mx  

 
 جمھوریة مولدوفا

 
12. Ms. Angela Lozan  

 Head of the Biosafety Office 
 Ministry of Environment 

 Str. Mitropolit Doseftei 156A, 305 
 Chisinau MD 2004 

 Republic of Moldova 
 Tel.: +373 22 22 68 74 
 Fax:  +373 22 22 68 74 
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 E-Mail: lozan@media.gov.md   
 

 جنوب أفریقیا
 

13. Ms. Wadzanayi Mandivenyi  
 Chief Director 

Biodiverstiy Monitoring and Specialist Services 
 Department of Environmental Affairs 

 Private Bag X447 
 Pretoria 0001 
 South Africa 

 Tel.: +27 12 310 3696 / 3396 
 Fax:  +27 12 320 7110 

 E-Mail: wmandivenyi@environment.gov.za  
 

 زمبابوي
 

14. Mr. Abisai Mafa  
 Director 

 Agribusiness and Environment  
 Nature Power Consulting  

 1 Peirson Close 
 Harare, Zimbabwe 

 Tel.: +263 772 416454 
 E-Mail: absmaus@yahoo.com 

 

 الحكومات األخرى

 األرجنتین
 

15. Ms. Patricia Gadaleta  
 Dirección de Biotecnología 

 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
 Av Paseo Colón 

 922-2o Piso. Oficina 247 
 Buenos Aires (1063) 

 Argentina 
 E-Mail: pgadal@minagri.gob.ar  

 
 استرالیا

 
16. Mr. Paul Keese  

 Science Advisor 
 Office of the Gene Technology Regulator 

 Department of Health and Ageing 
 MDP 54, GPO Box 9848 

 Canberra ACT 2601 
Australia  

Tel.: +61 2 6271 4254 
Fax:  +61 2 6271 4202 

 E-Mail: paul.keese@health.gov.au  
 

 كندا
 

17. Mr. Philip Macdonald  
 National Manager 

Plant Health and Biotechnology Risk Assessment Unit 
 Canadian Food Inspection Agency 

 1400 Merivale Rd 
 Ottawa, ON K1A 0Y9 

 Canada 
 Tel.: +613 773 5288 
 Fax:  +613 773 5391 

 E-Mail: philip.macdonald@inspection.gc.ca 
 
 

المنظمات

 Bayer Cropscience 
 
18. Ms. Esmeralda Prat  
 Global Biosafety Manager 
 Regulatory Affairs 
 Bayer Cropscience 
 c/o Bayer Cropscience 
 Technologiepark 38 
 Gent B-9052 
 Belgium 
 Tel.: +32 9 335 2341 
 Fax:  +32 9 383 0200 

 E-Mail: esmeralda.prat@bayer.com  
 

College of the Atlantic 
 

19. Ms. Doreen Stabinsky  
 Professor 
 College of the Atlantic 
 105 Eden St 
 Bar Harbor, ME 04609 
 United States of America 
 Tel.: +1 207 276 5284 
 Fax:  +1 207 288 3780 
 E-Mail: doreenstabinsky@gmail.com  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.2 
Page 11 

 

 

  www.coa.eduWeb:  

Flinders University 
 
20. Ms. Judy Carman  
 School of the Environment 
 Flinders University 
 P.O.Box 155 
 Kensington Park SA 5068 
    Australia 
 Tel.: + 61 408 480 944 
 E-Mail: judycarman@ozemail.com.au  
 Web: http://www.flinders.edu.au  

 
University of Canterbury 
 
21. Mr. Jack Heinemann  

Director, Centre for Integrated Research on Biosafety 
 School of Biological Sciences 
 University of Canterbury 
 Private Bag 4800 
 Christchurch 8020 
 New Zealand 
 Tel.: +643 364 2500 

 Fax:  +643 364 2590 
 E-Mail: jack.heinemann@canterbury.ac.nz  

 
 جامعة مینیسوتا

 
22. Ms. Karen Hokanson  

Department of Horticultural Sciences  
University of Minnesota 

 305 Alderman Hall, 1970 Folwell Ave. 
 St. Paul MN 55108 
 United States of America 
 Tel.: +1 612 624 2249 
 Fax:  +1 612 624 4941 
 E-Mail: hokan018@umn.edu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 أمانة اإلتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجى

23. Ms. Dina Abdelhakim 
 Programme Assistant 
 Biosafety Division 
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
 413 St. Jacques Street, Suite 800 
 Montreal, QC, H2Y 1N9 
 Canada 
 Tel.: +1 514 764 6355 
 Fax: +1 514 288 6588 
 E-Mail: dina.abdelhakim@cbd.int  

24. Mr. Charles Gbedemah 
 Senior Programme Officer 
 Biosafety Division 
 Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
 413 St. Jacques Street, Suite 800 
 Montreal, QC, H2Y 1N9 
 Canada 
 Tel.: +1 514 287 7032 
 Fax: +1 514 288 6588 
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  ثانيال المرفق
  

  للسالمة األحیائیة مقدمة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةتوصیات 

دارة المخاطر،   إن فریق الخبراء التقنیین المخصص المعني بتقییم المخاطر وإ

حاط علمًا بما یلي   :إذ یُ

من الخطة االستراتیجیة  2.2و  1.4 و 1.3إن االستقصاء المخصص بشأن حالة تنفیذ األهداف التشغیلیة   )أ(  
، نظر ضمن جملة أمور  BS-VI/12، الذى ُأجري وفقًا للمقرر 2020- 2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة 

دارة المخاطر،    في المبادئ التوجیهیة القائمة بشأن تقییم المخاطر وإ
سیما البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة أن نتائج االستقصاء تبین أن غالبیة األطراف، وال  )ب(  

دارة مخاطر الكائنات المحورة الحیة ال تلبي احتیاجاتها النوعیة  تحول، ترى أن المبادئ التوجیهیة القائمة بشأن تقییم مخاطر وإ
  وأن األمر یحتاج إلى إرشاد آخر،

من بین البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها  إن نتائج االستقصاء تبین أیضًا أن بعض األطراف  )ج(  
الذي یشار إلیه فیما بعد بـ " (اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"بمرحلة تحول تستخدم حالیًا وتطبق 

  ،")الدلیل"بـ ویشار إلیه فیما بعد (ودلیل التدریب المعني بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة ") اإلرشاد"
تعرض اإلرشاد للعدید من التنقیحات بواسطة المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص المعني   )د(  

دارة المخاطر، واالستعراض العلمي والتحریر فضًال عن عملیتي اختبار،   بتقییم المخاطر وإ
اقتصاداتها بمرحلة تحول التي شاركت في اختبار إن غالبیة األطراف، والسیما البلدان النامیة والتي تمر   )هـ(  

اإلرشاد خلصت إلى أن اإلرشاد مفید وعملي ویتسق مع البروتوكول ویراعي الخبرات السابقة والحالیة بشأن الكائنات المحورة 
  الحیة،

  .المزید من التحسینات علیه إلدخالرشاد اإل إختبارإن الكثیر من التعلیقات قُدم خالل   )و(  

دارة المخاطر بما یليوعل  -1   :ى أساس ما تقدم، یوصي فریق الخبراء التقنیین المخصص المعني بتقییم المخاطر وإ
  "تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیةب المتعلق اإلرشاد "فیما یتعلق بـ 

ر فضًال عن استخدامه یوافق على اإلرشاد ویؤید استخدامه وتطبیقه بنسخته الحالیة في الحاالت الفعلیة لتقییم المخاط  -2
  .كأداة ألنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر

صیاغة أسئلة تتعلق باستخدام اإلرشاد في استمارة التقریر الوطني الثالث بشأن تنفیذ البروتوكول بما في ذلك   -3
  .المقترحات الخاصة بالتحسینات الممكنة

من تقریر فریق الخبراء التقنیین المخصص بعد أن أخذ  22في الفقرة إنشاء آلیة لتحدیث اإلرشاد على النحو المبین   -4
بغرض تقدیم نسخة مستكملة من اإلرشاد للنظر من جانب " وثیقة حیة"في االعتبار فكرة أن من المتوخي أن یكون اإلرشاد 

  .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه التاسع
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه التاسع في مدى الحاجة إلى  النظر من جانب  -5
  .آلیة متوسطة أو طویلة األجل إلجراء التحدیثات على اإلرشاد في المستقبل

  خارطة الطریق والدلیل حزمة للمواءمة بینفیما یتعلق بوضع 
باعتبارها أداة الكترونیة مفیدة لعدة أغراض من بینها  ن اإلرشاد والدلیلالموافقة على الحزمة التي تحقق المواءمة بی  -6

  .بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر
الطلب من األمانة، رهنًا بتوافر األموال، بالقیام بأنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر باستخدام الخدمة   -7

  .نسخته الحالیة المتوائمة لتیسیر استخدام وتنفیذ اإلرشاد في
دعوة مرفق البیئة العالمیة، واألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة إلى تقدیم أموال ومساعدات عینیة   -8

  .لتنفیذ أنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر
  فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر بشأن الجوانب المحددة في تقییم المخاطر 

من تقریر فریق الخبراء التقنیین المخصص لوضع إرشاد آخر  37و 35لنحو المبین في الفقرتین وضع عملیة، على ا  -9
تبت أولویاتها حسب االحتیاجات التي أبدتها األطراف بغرض التحرك صوب تحقیق الهدفین  بشأن المواضیع التالیة التي رُ

  :من الخطة االستراتیجیة ونتائجها 1.4و  1.3التشغیلیین 
  مخاطر الكائنات المحورة الحیة المدخلة في مراكز المنشأ والتنوع الجیني،تقییم   )أ(  
  تقییم مخاطر الكائنات الدقیقة والفیروسات المحورة الحیة،  )ب(  
  .تقییم مخاطر األسماك المحورة الحیة  )ج(  

  دباإلرشاة بطاألساسیة المرت الموادآلیة ومعاییر تحدیث 
فذ التحسینات على اآللیة لتقدیم واسترجاع الوثائق األساسیة المرتبطة باإلرشاد على یطلب إلى األمین التنفیذي أن ین  - 10

  .من تقریر فریق الخبراء التقنیین المخصص 41النحو المبین في الفقرة 
رشاد إضافة المعیار التالي للمساعدة في تنفیذ اآللیة إلجراء التحدیثات المنتظرة لقائمة المواد األساسیة المرتبطة باإل  - 11

  .BS-VI/12من المقرر  6على النحو المبین في الفقرة 
یجب أن تكون الوثائق ذات جودة علمیة مقبولة ووثیقة الصلة بتقییم المخاطر أو بالمواضیع المحددة في   )أ(  
  اإلرشاد،

  ینبغي عدم إشارة الوثیقة األساسیة إال لتلك األقسام في اإلرشاد التي تتعلق بها بصورة مباشرة،  )ب(  
بعد مراعاة النهج المعتمد على الشمولیة حیثما توجد اختالفات فیما بین أعضاء الفریق، یتحمل الرئیس   )ج(  

  .قبول أو رفض الوثیقة عنالمسؤولیة النهائیة 
أعاله عن طریق تمدید فترة منتدى الخبراء  11إلى  2یمكن تحقیق أهداف التوصیات الواردة في الفقرات من   - 12

دارة االلكتروني ال دارة المخاطر وفریق الخبراء التقنیین المخصص بشأن تقییم المخاطر وإ العضویة بشأن تقییم المخاطر وإ مفتوح 
  .االختصاصات المنقحة بمقتضىالمخاطر للعمل عن طریق االنترنت بالدرجة األولى 
                                                   ----------  


