
 

  مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحیائیة
  السابعاالجتماع 

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

  

دارة المخاطر    )16و 15المادتان (تقییم المخاطر وإ

  من األمین التنفیذي مذكرة

  مقدمة  -أوال ً 
  

باالستنتاجات  BS-VI/12في بروتوكول قرطاجنة، في مقرره  لألطراف أحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  - 1
دارة وا لتوصیات الصادرة عن المنتدى االلكتروني المفتوح العضویة وفریق الخبراء التقنیین المخصص بشأن تقییم المخاطر وإ

حرز بشأن  ،المخاطر الناشئ عن ذلك مع فهم " اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة"وأثنى على التقدم المُ
قلیمیًا ) ب( ومیًا و ال یفرض أي التزامات على األطراف إلزالیس أن اإلرشاد ) أ(واضح بأن  سیجري اختبار اإلرشاد وطنیًا وإ

  .لسالمة األحیائیةلإلدخال مزید من التحسینات في الحاالت الفعلیة لتقییم المخاطر وفي سیاق بروتوكول قرطاجنة 
ول قرطاجنة بتمدید المنتدى االلكتروني في بروتوك لألطراف قام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ،وفي نفس المقرر  - 2

نشاء فریق خبراء تقنیین مخصص جدید للعمل حتى االجتماع السابع لألطراف في البروتوكول وفقًا لالختصاصات المرفقة  وإ
  .بالمقرر

سلة من عمل المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص معًا وتعاونا في سل،وخالل فترة ما بین الدورتین   - 3
والحكومات والمنظمات األخرى وتمثیل مختلف المجاالت عینتهم األطراف المناقشات االلكترونیة لتمكین عدد كبیر من الخبراء 

 BS-VI/12في تحقیق النواتج الثالثة الواردة في المقرر  للنجاحتوفیر مدخالت من  ،العلمیة والتقنیة ذات الصلة بتقییم المخاطر
  .ة التكالیف في حدود الموارد المالیة المحدودة المتاحةبطریقة تحقق مردودی
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وقد اختتمت العملیة التعاونیة هذه بین المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص باجتماع مباشر لفریق   - 4

  .2014حزیران /یونیه 6إلى  2الخبراء التقنیین المخصص ُعقد في بون، ألمانیا من 
األطراف، ترد تقاریر وتوصیات المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص في شكل  التمداو وبغیة تیسیر   - 5

ویجري إبراز النتائج الرئیسیة للمنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص أیضًا في أنحاء هذه  1.الوثیقة هبهذضمیمة 
  .الوثیقة

في بروتوكول قرطاجنة في نظره للبند من لألطراف طراف العامل كاجتماع وتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة مؤتمر األ  - 6
دارة المخاطر خالل اجتماعه  من  هذه المذكرة وعالوة على المقدمة تتألف. السابعجدول األعمال المعني بتقییم المخاطر وإ

دارة المخاطر في البروتوكول تمشیًا مع القسم الثاني یوفر عرضًا عامًا لحالة تنفیذ أحكام تقییم المخا) أ: (األقسام التالیة طر وإ
، 2020- 2011لسالمة األحیائیة للفترة لمن الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة  2.2و 1.4، و1.3األهداف التشغیلیة 

الطریق تجمیع ونتائج رئیسیة لعملیة اختبار اإلرشاد في الحاالت الفعلیة لتقییم المخاطر و ) 1(ویتضمن القسم الثاني ) ب(
توصیات بشأن تحسین اآللیة القائمة المتعلقة بتحدیث الوثائق األساسیة ) 2(المحتمل للمضي قُدمًا في تحدیث اإلرشاد و

بین اإلرشاد والدلیل والتي تُسفر عن توافق بیاني بین  المواءمةویوفر القسم الرابع عرضًا عامًا لوضع حزمة تحقق ) ج(لإلرشاد، 
ویقدم القسم ) د(یم مخاطر الكائنات المحور الحیة والدلیل كأداة یمكن أن تُیسر أنشطة بناء القدرات، خارطة الطریق بشأن تقی

ضي قُدمًا فیما یتعلق بوضع ارشاد آخر بشأن  الخامس تفاصیل العملیة المؤدیة إلى الحصول على توصیة بشأن كیفیة المُ
األطراف بغرض التحرك  أبدتهاى أساس األولویات واالحتیاجات التي المحددة في تقییم المخاطر التي یتم اختیارها عل المواضیع

ویقدم القسم السادس عرضًا ) ه(من الخطة االستراتیجیة ونتائجها والتوصیة،  1.4و  1.3صوب تحقیق الهدفین التشغیلیین 
تأثیرات معاكسة على  ال یكون لهاأو قد  التي قد یكون لهاعامًا ألداة لتیسیر تبادل المعلومات بشأن الكائنات المحورة الحیة 

ویحدد القسم السابع العناصر ) و(على صحة البشر وحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر 
  .المحتمل لمشروع مقرر للنظر من جانب األطراف خالل اجتماعها السابع

دارة المخاطرحالة تنفیذ األحكام المتعلقة بتقییم المخاط  - ثانیًا ً    ر وإ
الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة التي تتألف من  2اعتمدت األطراف، في اجتماعها الخامس  - 7

ومن المستهدف أن تنفذ مجاالت التركیز، بحسب . رؤیة، ومهمة وخمسة أهداف استراتیجیة تغطي مجاالت التركیز الخمسة
  .ویتضمن العدید من األهداف التشغیلیة لكل منها نامج عمل لعشر سنواتترتیب أولویاتها من خالل بر 

دارة مخاطر   - 8 وهناك ثالثة أهداف تشغیلیة في إطار الخطة االستراتیجیة ذات صلة بالمداوالت المتعلقة بتقییم مخاطر وإ
  :الكائنات المحورة الحیة

دارة المخاطر( 1.3الهدف التشغیلي   )أ( واصلة تطویر ودعم تنفیذ األدوات العلمیة لم): تقییم المخاطر وإ
دارة المخاطر لدى األطراف، هج الموحدة إزاء تقییم المخاطر وإ   المتعلقة بالنُ

لوضع طریق ): ضارةالكائنات المحورة الحیة أو السالالت التي قد یكون لها تأثیرات ( 1.4الهدف التشغیلي   )ب(
یة أو السالالت النوعیة التي قد یكون لها تأثیرات ضارة على حفظ التنوع تحدید الكائنات المحورة الحلللتعاون والتوجیه 

  البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر التي تلحق بصحة البشر،

                                                   
تقریر فریق الخبراء (  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.2و ) تقریر المنتدى االلكتروني(  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1ن یتتوافر في الوثیقت 1

  ).التقنیین المخصص
  .BS-V/16المرفق األول من المقرر  2
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دارة المخاطر( 2.2الهدف التشغیلي   )ج(   لتمكین األطراف من تقییم عملیات تقییم المخاطر ): تقییم المخاطر وإ
جرائهاادلها وتطبیقها وتب دارة، ورصد ومكافحة لوبناء قدرات محلیة تعتمد على العلم  وإ   .مخاطر الكائنات المحورة الحیةتنظیم، وإ

من األمین  13الفقرة  BS-VI/12في بروتوكول قرطاجنة في مقرره لألطراف  وطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   - 9
وعالوة على ذلك طلب مؤتمر . 2.2، و1.4، و1.3تنفیذ األهداف التشغیلیة  التنفیذي أن یجري استبیانًا الكترونیا عن حالة

 یجرىمن األمین التنفیذي أن  3الفقرة  BS-VI/15في بروتوكول قرطاجنة في المقرر  لألطراف األطراف العامل كاجتماع
ن الحصول علیها من التقاریر جمیع المؤشرات في الخطة االستراتیجیة التي یمك تقابلبغرض جمع معلومات  مماثال ااستبیان

تاحة النتائج الوطنیة الثانیة أو من خالل اآللیات القائمة األخرى ، واستعراض المعلومات المجمعة من خالل االستبیان وإ
  .لألطراف قبل االجتماع السابع

لجمع المعلومات الالزمة السالمة األحیائیة األمین التنفیذي استبیانًا من خالل غرفة تبادل معلومات  أصدروعلى ذلك   - 10
   3أطراف في االستبیان 109واشترك ما مجموعه . لقیاس مدى التقدم في تنفیذ البروتوكول

تتضمن عرضًا عامًا لحالة تنفیذ ) UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/5(وأعد األمین التنفیذي وثیقة معلومات   - 11
وفیما یلي بعض االتجاهات الناشئة فیما یتعلق باألهداف . ةمن الخطة االستراتیجی 2.2، و1.4، و1.3األهداف التشغیلیة 

  :التشغیلیة
أو البلدان التي تمر اقتصاداتها  من األطراف التي هي من البلدان النامیة) في المائة 69(ترى غالبیة   )أ(

دارة المخاطر لیس كافیاً  بمرحلة تحول أن األمر  إلى هذه األطراف وأشار العدید من. أن اإلرشاد القائم بشأن تقییم المخاطر وإ
دارة المخاطر لمواكبة التوسع السریع في التكنولوجیا  یتطلب إرشادًا جدیدًا بشأن الموضوعات المحددة في تقییم المخاطر وإ

  ثغرات واحتیاجات ذات صلة بوضع إرشاد آخر بشأن الموضوعات المحددة في تقییم المخاطر،وحددوا . الحیویة الحدیثة
یر من األطراف، وخاصة تلك األطراف من البلدان النامیة أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة أشار الكث  )ب(

أو إدارة المخاطر، فإن التدریب یستغرق فترة /على تقییم المخاطر و تحول إلى أنه على الرغم من أن لدیهم موظفین مدربین
وأشار العدید من األطراف إلى الحاجة إلى أنشطة . قینقصیرة أو أنه في مستوى أولي ویقتصر على عدد صغیر من المتل

دارة مخاطر الكائنات المحورة الحیة تكون أكثر تعمقًا ومصممة بصورة محددة وفقًا  للتدریب وبناء القدرات بشأن تقییم مخاطر وإ
  الحتیاجاتها،
حرز صوب تحقیق الهدف االستراتیجي المتعلق  قوبلت  )ج( بالكائنات المحورة الحیة تحدیات في قیاس التقدم المُ

فأوًال فإن طرق التعاون بشأن تحدید هذه الكائنات المحورة الحیة أو السالالت لم . أو السالالت التي قد یكون لها تأثیرات ضارة
لحیة الذین أبلغوا على أن لدیهم قدرات على تحدید وتقییم ورصد الكائنات المحورة االحظ الكثیر من األطراف وثانیًا . توضع بعد

وأشاروا إلى أنهم یفتقرون إلى . أو سالالت محددة قد یكون لها تأثیرات ضارة، أن قدراتهم محدودة فقط وما زالت غیر كافیة
  .الموظفین المدربین أو المرافق المختبریة أو كلیهما

كول بشأن تقییم المخاطر وتقدم نتائج االستبیان المشار إلیها أعاله نبذة عن الوضع الحالي في تنفیذ أحكام البروتو   - 12
دارة المخاطر نتائج االستبیان خالل المداوالت بشأن االقسام التالیة من هذه وقد ترغب األطراف في أن تأخذ في االعتبار . وإ

  .المذكرة حسب مقتضى الحال

                                                   
  .veyonindicators.shtmlhttps://bch.cbd.int/database/reports/surتتوافر النتائج المجمعة من خالل االستبیان على  3
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  اإلرشاد بشأن تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة  - ثالثًا ً 
  اإلرشاداختبار   -ألف

عملیة الختبار  BS-VI/12في المقرر في بروتوكول قرطاجنة لألطراف ألطراف العامل كاجتماع وضع مؤتمر ا  - 13
  : اإلرشاد المتعلق بتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة حیث

شجع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، حسب مقتضى الحال على ترجمة اإلرشاد إلى   )أ(
تاحة هذ ه النسخ المترجمة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة لنشرها على نطاق واسع لتیسیر اللغات الوطنیة وإ

  الوطنیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، اختبار اإلرشاد على المستویات
وشجع أیضًا األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على أن تختبر، من خالل القائمین على تقدیم   )ب(

خاطر والخبراء اآلخرین الذین یشاركون بنشاط في تقییم المخاطر، اإلرشاد في الحاالت الفعلیة لتقییم المخاطر وتبادل الم
  خبراتهم من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة والمنتدى االلكتروني المفتوح العضویة،

دیم المساعدات المالیة والتقنیة لألطراف من دعا األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى تق  )ج(
البلدان النامیة واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول لالضطالع، حسب مقتضى الحال، بأنشطة االختبار المشار إلیها 

  .أعاله
فیذي ما في بروتوكول قرطاجنة من األمین التنلألطراف وفي نفس المقرر طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   - 14
  :یلي

  وضع آلیات مالئمة إلقامة هیكل ومحور تركیز الختبار اإلرشاد،  )أ(
جمع وتحلیل، بطریقة شفافة، المعلومات المسترجعة المقدمة نتیجة لالختبار بشأن الطابع العملي لإلرشاد   )ب(

مراعاة الخبرات السابقة والحالیة ) 2(وفیما یتعلق باالتساق مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة ) 1(وفائدته واستخدامه، 
  بشأن الكائنات المحورة الحیة،

 تقدیم تقریر بشأن التحسینات الممكنة على اإلرشاد للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   )ج(  
  .في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه السابعلألطراف 

ني وفریق الخبراء التقنیین المخصص عملیة لالستجابة لطلبات مؤتمر ووضعت األمانة، بالتعاون مع المنتدى االلكترو   - 15
في بروتوكول قرطاجنة لوضع أدوات إلقامة هیكل الختبار اإلرشاد في الحاالت الفعلیة  لألطراف  األطراف العامل كاجتماع

  .المعنیة اختبارًا لإلرشادفترة تسعة أشهر أجرت فیها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات  ذلك لتقییم المخاطر أعقب
من  10من الحكومات األخرى و 3منها من األطراف و  43تقدیمًا بشأن نتائج اختبار اإلرشاد  56وقُدم ما مجموعه   - 16

ویتوافر تحلیل لنتائج اختبار اإلرشاد في وثیقة . منها من البلدان النامیة 28ومن بین التقدیمات من األطراف، كان . المنظمات
ویتوافر تجمیع للمقترحات الخاصة بالتحسینات أیضًا في وثیقة معلومات ). UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/3( معلومات

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/4.(4  
ركزت على تحلیل  2014نیسان /وُعقدت الجولة األخیرة من المناقشات االلكترونیة في المنتدى االلكتروني في أبریل  - 17

في بون، ألمانیا من  ُعقد الذى د بغرض تقدیم مدخالت لالجتماع المباشر لفریق الخبراء التقنیین المخصصنتائج اختبار اإلرشا

                                                   
  .http://bch.cbd.int/protocol/testing_guidance_RA.shtmlتتوافر جمیع التقدیمات استجابة الختبار اإلرشاد الكترونیا على  4
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ویرد موجز  باالستنتاجات والتوصیات التي نشأت عن تلك المناقشات في القسم الثالث ألف من . 2014زیران /یونیه 6إلى  2
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1الوثیقة 

الخاصة بالسبل  ریق الخبراء التقنیین المخصص خالل اجتماعه المباشر تحلیل نتائج االختبار والمقترحاتونظر ف  - 18
ضي قُدمًا في المسألة الناشئة عن المنتدى االلكتروني    :ضمن جملة أمور أن ، والحظالممكنة للمُ

لة تحول التي شاركت في اختبار معظم األطراف وخاصة البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرح  )أ(
اإلرشاد خلصت إلى أن اإلرشاد مفید وعملي ویتسق مع البروتوكول ویأخذ في االعتبار الخبرات السابقة والحالیة عن الكائنات 

  المحورة الحیة،
  .اإلرشاد إلجراء مزید من التحسینات علیه قُدم العدید من التعلیقات خالل اختبار  )ب(

  :قدم فیما یتعلق باإلرشاد، أوصى فریق الخبراء التقنیین المخصص بما یليوعلى أساس ما ت  - 19
الموافقة على اإلرشاد وتوفیر الدعم الستخدامه وتطبیقه في نسخته الحالیة في الحاالت الفعلیة لتقییم   )أ(

  المخاطر وكأداة ألنشطة بناء القدرات على تقییم المخاطر،
شاد في استمارة التقریر الوطني الثالث بشأن تنفیذ البروتوكول بما في صیاغة مسائل تتعلق باستخدام اإلر   )ب(

  ذلك المقترحات الخاصة بالتحسینات الممكنة،
بغرض تقدیم نسخة " وثیقة حیة"إنشاء آلیة لتحدیث اإلرشاد بعد مراعاة فكرة أن الهدف من اإلرشاد أن یكون   )ج(

في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه التاسع  لألطراف العامل كاجتماعمستكملة من اإلرشاد للنظر من جانب مؤتمر األطراف 
  :على النحو التالي

 في بروتوكول قرطاجنة لألطراف تقوم األمانة، بعد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  )1(
تمر األطراف العامل وبعد االجتماع الثامن لمؤ  ،بتجمیع التعلیقات األصلیة المقدمة من خالل اختبار اإلرشاد

. الوطني الثالث التقریرفي بروتوكول قرطاجنة تجمیع المقترحات المقدمة من خالل نظام  لألطراف كاجتماع
البیانات التي لم تطلب تغییرات، التغییرات : وسیكون التجمیع في شكل مصفوفة تعتمد على الفئات التالیة

بالتغییرات دون تحدید مواقع محددة في اإلرشاد، مقترحات التحلیلیة والخاصة بالترجمة، المقترحات الخاصة 
  ،)مبینة بحسب أرقام األسطر(بالتغییرات في أقسام محددة من اإلرشاد 

یشكل فریق فرعي من فریق الخبراء التقنیین المخصص یتألف من خمسة أعضاء یمثلون األطراف مع   )2(
ت التعلیقات التي قامت بها األمانة والعمل فیما مراعاة التوازن اإلقلیمي والجنساني، الستعراض تجمیعا

  یتعلق باقتراحات التغییرات،
یقوم الفریق الفرعي بتبسیط التعلیقات من خالل تحدید المقترحات التي یمكن نظرها وتوفیر مبررات لتلك   )3(

ریر المقترحات التي قد ال تُنظر، كما سیقدم مقترحات نصیة ملموسة للمقترحات التي ستنظر مع تب
  ،للتعدیالت على المقترحات األصلیة

یستعرض فریق الخبراء التقنیین المخصص جمیع التعلیقات والمقترحات بهدف تقدیم نسخة مستكملة لإلرشاد   )4(
  في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه التاسع،لألطراف للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

قدم تقریر مرحلي إلى االجت  )5( في بروتوكول لألطراف  ماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع یُ
  قرطاجنة،
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النظر، خالل االجتماع التاسع في مدى الحاجة إلى آلیة متوسطة المدى أو طویلة األجل إلجراء التحدیثات   )د(  

  .على اإلرشاد في المستقبل
  المرتبطة باإلرشادآلیة لتحدیث الوثائق األساسیة   - باء

، آلیة للتحدیث 6، الفقرة BS-VI/12، في مقرره في بروتوكول قرطاجنة لألطراف أ مؤتمر األطراف العامل كاجتماعأنش  - 20
وأوكل إلى فریق الخبراء التقنیین المخصص مهمة تشغیل  ،المنتظم لقائمة الوثائق األساسیة المرتبطة باإلرشاد بطریقة شفافة

  .بعاآللیة وتقدیم تقریر له خالل اجتماعه السا
وخالل االجتماع المباشر لفریق الخبراء التقنیین المخصص، تبادل األعضاء خبراتهم بشأن تحدیث المواد األساسیة   - 21

  .وناقشوا التحدیات التي ووجهت باإلرشادالمرتبطة 
المخصص بما  فریق الخبراء التقنیینوبغیة تحسین اآللیة القائمة المعتمدة على الخبرات المشار إلیها أعاله، أوصى   - 22
  :یلي

  تُمدد فترة التعلیق على الوثائق األساسیة إلى ثالثة أسابیع ویمكن إرسال استعجال آلي بعد أسبوعین،   )أ(
المرتبطة باإلرشاد وذلك مثًال بإضافة معلومات وروابط  یمكن لألمانة أن تستثیر الوعي بالوثائق األساسیة  )ب(

  تقدیم وثائق أساسیة،إلى المحددة في اإلرشاد  المواضیعودعوة الخبراء في بغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة 
یمكن لألمانة أن تحسن من التدفق المعتمد على شبكة االنترنت للوثائق األساسیة بطریقة ال تُطلق فیها آلیة   )ج(  

  ،االستعراض إال عندما تحدث تغییرات في أحد السجالت یؤثر في كیفیة ربط الوثیقة باإلرشاد
مثل الحكومات أو المؤسسات األكادیمیة أو المنظمات غیر (لمؤلف ل لنسبتهایمكن فهرسة الوثائق األساسیة   )د(  

  ).الحكومیة أو قطاع األعمال

  بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر  - رابعًا ً 
بدلیل التدریب بشأن  BS-V/12في بروتوكول قرطاجنة، في مقرره  لألطراف رحب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  - 23

الذي وضعته األمانة بالتعاون مع المنظمات الدولیة ") الدلیل"بعبارة ویشار إلیه فیما بعد (تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة 
وطلب مؤتمر . BS-IV/11في بروتوكول قرطاجنة في مقرره  لألطراف األخرى إعماًال لطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع

في بروتوكول قرطاجنة، في نفس المقرر من األمین التنفیذي أن یضع أداة تعلیم تفاعلیة  لألطراف العامل كاجتماع األطراف
تاحتها من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة بجمیع لغات األمم المتحدة بغرض وضع طریقة  تعتمد على الدلیل وإ

  .تقییم المخاطرلتقدیم التدریب على أكثر مردودیة للتكالیف 
من األمین التنفیذي،  BS-VI/12في بروتوكول قرطاجنة، في مقرره  لألطرافوطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   - 24

بین  المواءمةضمن جملة أمور، أن یضع، بالتعاون مع المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص حزمة تحقق 
  .مع فهم واضح بأن اإلرشاد مازال قید االختبار دلیل بطریقة متجانسة ومتكاملةوال) أي خارطة الطریق(اإلرشاد 

، عقد كل من المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء 2013كانون األول /ودیسمبر 2012كانون األول /وفیما بین دیسمبر  - 25
 المواءمةأفضل ُسبل  التوصل إلىن بها التقنیین المخصص سبع جوالت من المناقشات االلكترونیة ركزت على الكیفیة التي یمك

  .والدلیل) أي خارطة الطریق(بین اإلرشاد 
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بطریقة تظل فیها الوثیقتان  المواءمةوخالل المناقشات االلكترونیة تبین أن خارطة الطریق والدلیل في حاجة إلى   - 26
وبعد أن ُأخذ في االعتبار أن اإلرشاد، الذي یضم خارطة الطریق، مازال قید . منفصلتین ولیس دمجهما معًا في وثیقة واحدة

 رتفي بروتوكول قرطاجنة قد یرغب في إنشاء عملیة لتحدیثه، اقتص لألطرافاالختبار وأن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
عادة هیكلة الدلیل بمفرده مع اإلبقاء على خارطة الطریق دون تغییر  المواءمة بین محتوى خارطة الطریق والدلیل على تنقیح وإ

  .طوال العملیة
وأعدت األمانة، على أساس الجوالت العدیدة من المناقشات االلكترونیة للمنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین   - 27

لخارطة الطریق والدلیل المنقح الذي یتوافر على " نيتوافق بیا"المخصص، مشروع 
http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15/training.shtml.  

/ الطریق والدلیل في أبریلبین خارطة  للمواءمةوُعقدت الجولة األخیرة من المناقشات االلكترونیة بشأن وضع حزمة   - 28
للدلیل وخارطة  ةالبیانی المواءمةوقد ساد اتفاق عام على أن . ةالبیانی المواءمةركزت على التحسینات في مشروع  2014نیسان 

  .أداة الكترونیة لبناء القدراتكالفائدة  ةكون بالغت قدالتصمیم و  ةبالمعلومات وحسن ة، وحافلة، وواضحةالطریق مفید
في  بین خارطة الطریق والدلیل المواءمةفریق الخبراء التقنیین المخصص، في اجتماعه المباشر بحزمة  ورحب  - 29

  :ي بروتوكول قرطاجنة خالل اجتماعه السابعف لألطرافصیغتها البیانیة وأوصى بما یلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
والدلیل باعتبارها أداة الكترونیة مفیدة لعدة أمور من  بین اإلرشاد المواءمةالموافقة على الحزمة التي تحقق   )أ(

  بینها بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر،
ألموال االضطالع بأنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر باستخدام الطلب من األمانة، رهنًا بتوافر ا  )ب(

  یة،لتیسیر استخدام وتنفیذ االرشاد في نسخته الحال المواءمةحزمة 
یدعو مرفق البیئة العالمیة واألطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة إلى تقدیم األموال والمساعدات   )ج(  

  .العینیة لتنفیذ أنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر

  وضع إرشاد آخر بشأن جوانب محددة في تقییم المخاطر    -خامسا ً 
ـــى المنتـــدى BS-VI/12فـــي بروتوكـــول قرطاجنـــة، فـــي مقـــرره  لألطـــراف اجتمـــاعأوكـــل مـــؤتمر األطـــراف العامـــل ك  -30 ، إل

ـدمًا فیمـا یتعلـق بوضـع  ضي قُ االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص مهمة تقدیم توصیة الجتماعه السابع بشأن كیفیة المُ
س األولویــات واالحتیاجــات التــي أبــدتها إرشــاد آخــر بشــأن المواضــیع المحــددة فــي تقیــیم المخــاطر التــي یــتم اختیارهــا علــى أســا

  .من الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة ونواتجه 1.4و  1.3األطراف بغرض التحرك صوب تحقیق الهدفین التشغیلیین 
/ جولة أولیة من المناقشات االلكترونیة في فبرایروعقد كل من المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص   - 31
ضي قُدمًا فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر بشأن المواضیع المحددة في بغرض استكشاف األفكار بشأن كیفیة  2013باط ش المُ

تقییم المخاطر التي یتم اختیارها على أساس األولویات واالحتیاجات التي تبدیها األطراف بغرض التحرك صوب تحقیق الهدفین 
  .5تیجیة ونواتجهامن الخطة االسترا 1.4و  1.3التشغیلیین 

ضي قُدمًا  2014شباط /وُعقدت في فبرایر  - 32 جولة أخیرة من المناقشات االلكترونیة بشأن التوصیات المتعلقة بكیفیة المُ
وقد تباینت وجهات النظر التي نشأت من المناقشات . فیما یتعلق بوضع ارشاد آخر بشأن المواضیع المحددة في تقییم المخاطر

  .األمر یحتاج إلى إرشاد آخر من عدمهبشأن ما إذا كان 
                                                   

  .http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtmlعلى  تتوافر الخطة االستراتیجیة لتنفیذ البروتوكول 5
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ونظر فریق الخبراء التقنیین المخصص، في اجتماعه المباشر، وجهات النظر والتوصیات التي نشأت من المنتدى   - 33

االلكتروني ونتائج االستقصاء الخاص بمؤشرات الخطة االستراتیجیة وخاصة االحتیاجات والثغرات التي حددتها األطراف فیما 
  .اإلرشاد بشأن الجوانب المحددة في تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیةیتعلق ب

وتبنى فریق الخبراء التقنیین المخصص وجهة النظر التي ترى أن األمر مازال یحتاج إلى وضع إرشاد آخر بشأن   - 34
لكتروني وفریق الخبراء التقنیین بتمدید والیات المنتدى االولذا أوصى الفریق . المواضیع المحددة اإلضافیة في تقییم المخاطر

المخصص إلى ما بعد االجتماع السابع لألطراف باختصاصات منقحة تشمل وضع إرشاد آخر بشأن المواضیع المحددة في 
  .تقییم المخاطر

كما أوصى فریق الخبراء التقنیین المخصص بوضع إرشاد آخر بشأن المواضیع التالیة المرتبة أولویاتها على أساس   - 35
من الخطة االستراتیجیة  1.4و  1.3 نالتشغیلییالحتیاجات التي أبدتها األطراف بغرض االنتقال صوب تحقیق الهدفین ا

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

المشار إلیها أعاله، حدد فریق الخبراء التقنیین المخصص المواضیع  وعالوة على المواضیع الثالثة المرتبة أولویاتها  - 36
  : 6التالیة للنظر في المستقبل حسب مقتضى الحال

  تقییم مخاطر الحیوانات المحورة الحیة،  )أ(
  لحشرات المحورة الحیة،تقییم مخاطر ا  )ب(
 الحامض الریبى النووى المزدوج الجدیلةتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تكونت من خالل تقنیات   )ج(

  لهذا الحامضأو تعرضت  الجدیلة الحامض الریبى النووى مزدوجوالتي تم هندستها إلنتاج 
  الحامض الریبى النووىى تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تحتوى عل  )د(
  ،  المنظمى الجین التركیبتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تُنتج من خالل   )ه(
  ،ةتقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة التي تُنتج منتجات صیدالنیة وصناعی  )و(  
، تقییم مخاطر النباتات المحورة الحیة  )ز(   غیرة تغذویًا   المُ
  ،التخلیقیةالكائنات المحورة الحیة التي تُنتج من خالل البیولوجیا  تقییم مخاطر  )ح(  
دارة  )ط(     المتوخي إدخالها في النظم اإلیكولوجیة غیر الخاضعة لإلدارة،الكائنات المحورة الحیة  رمخاط تقییم ر وإ
  النطاق، التعایش بین الكائنات المحورة الحیة وتلك غیر المحورة الحیة في سیاق الزراعة صغیرة  )ي(  
  إرشاد بشأن دمج صحة البشر في تقییم المخاطر البیئیة،  )ك(  

                                                   
 UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/1/Add.1 andحسب أي ترتیب معین وتشمل المواضیع التي كانت في األصل في الوثیقتین  ال تردالمواضیع المدرجة  6

UNEP/CBD/BS/AHTEG-RA&RM/5/5  مع مالحظة أن بعض المواضیع قد ُأزیلت من القوائم األصلیة بالنظر إلى أنها تُعالج في منتدیات أخرى في إطار
  .البروتوكول
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إرشاد بشأن التأثیرات الصحیة للكائنات المحورة الحیة ومبیدات األعشاب التي تشكل جزءًا من حزمة   )ل(  
  التكنولوجیا المصاحبة لها،

جزءًا من حزمة التكنولوجیا التي  اإلرشاد بشأن التأثیرات التآزریة لمختلفة مبیدات األعشاب التي تشكل  )م(  
  .تصاحب بعض الكائنات المحورة الحیة

ونظرت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، خالل اجتماعها   - 37
أثیرات االیجابیة والسلبیة المحتملة للمكونات الت) أ: (فیما یلي مداوالتها بشأن القضایا الجدیدة والناشئة أثناءالثامن عشر، 

الثغرات ) ب(والكائنات والمنتجات الناشئة عن تقنیات البیولوجیا التخلیقیة على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، 
لة المتعلقة بهذه وحاالت التداخل المحتملة مع األحكام الساریة لالتفاقیة وبروتوكوالتها وغیر ذلك من االتفاقات ذات الص

  .المكونات والكائنات والمنتجات
  7:إلى أنهوأشارت الهیئة الفرعیة، في توصیاتها بشأن قضیة البیولوجیا التخلیقیة  - 38

فهم أن البیولوجیا التخلیقیة تشمل مختلف التقنیات والكائنات والمكونات التي تؤدي إلى طائفة من   )أ( ُ یمكن أن ی
وخصائص مختلفة، إال أن هناك نقصًا في الفهم الموحد للفروق بین البیولوجیا التخلیقیة والهندسة ة، المنتجات، الحیة وغیر الحی

  الجینیة التقلیدیة،
أسفر بعض هذه التقنیات والكائنات والمكونات عن منتجات تجاریة وعملیات صناعیة وغیر ذلك مما یتوقع   )ب(

  تفعل ذلك في المدى الطویل أو أنها تخضع للتكهنات،حدوثه في المستقبل القریب إال أن منتجات أخرى قد 
من البحوث ومن التطبیقات التجاریة والصناعیة الحالیة وفي المدى القریب ومنتجات  متوخاةهناك منافع   )ج(

  البیولوجیا التخلیقیة إال أن هذه ما زالت بعیدة عن الفهم الجید،
ل عیش البشر ترتبط بالمكونات والكائنات والمنتجات الناشئة كما أن هناك مخاطر إزاء التنوع البیولوجي وُسب  )د(

  عن تقنیات البیولوجیا التخلیقیة إال أن هذه مازالت في الوقت الحاضر بعیدة عن الفهم الصحیح،
القواعد الحالیة التي قد تكون ذات صلة بتقنیات البیولوجیا التخلیقیة والمكونات والكائنات والمنتجات الناشئة   )ه(

لسالمة األحیائیة منصة تنظیمیة لبعض لال تشكل إطارًا دولیًا متجانسًا ومتكامًال، ومع ذلك قد یقدم بروتوكول قرطاجنة  عنها
  الجوانب،

هناك بعض النظم التنظیمیة الوطنیة والدولیة توفر نماذج مفیدة لتنظیم المكونات والكائنات والمنتجات   )و(
  .أنه ال یتوافر أي نظام تنظیمي دولي شاملالناشئة عن البیولوجیا التخلیقیة إال 

  :وعالوة على ذلك طلبت الهیئة الفرعیة إلى األمین التنفیذي ما یلي  - 39
توفیر فرص إضافیة الستعراض النظراء لوثائق المعلومات بشأن البیولوجیا التخلیقیة وتأثیراتها المحتملة على   )أ(

المحتملة مع االتفاقیة، وبروتوكوالتها وغیر ذلك من االتفاقات ذات الصلة ثم التنوع البیولوجي وعلى الثغرات وحاالت التدخل 
  .8تقدیم الوثائق المستكملة قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

في بروتوكول قرطاجنة لألطراف  عرض توصیاتها على االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع   )ب(
  .ومكتبه

                                                   
  .18/7المرفق، والتوصیة  UNEP/CBD/COP/12/3انظر الوثیقة  7
  .UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/3 and INF/4الوثیقتان  8
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في بروتوكول قرطاجنة أن یأخذ في االعتبار لدى نظره للبند من  لألطرافاألطراف العامل كاجتماع  یجوز لمؤتمر  - 40

دارة المخاطر، توصیات كل من فریق الخبراء التقنیین المخصص والهیئة الفرعیة  جدول األعمال المتعلق بتقییم المخاطر وإ
  .آخر بشأن جوانب محددة في تقییم المخاطرللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة لدى نظر وضع إرشاد 

   یكون لها قد )ألف(ت المحورة الحیة أو سالالت معینةتحدید الكائنا    - سادساً 
  تأثیرات ضارة قد ال یكون لها) باء(أو 

، في BS-V/16في بروتوكول قرطاجنة في المرفق الثاني من مقرره  لألطرافأدرج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   - 41
العمل الخاصة باجتماعه السابع، نظر طرق التعاون واإلرشاد في تحدید الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة التي  خطة

  .قد یكون لها تأثیرات ضارة على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة البشر
إلى األمین التنفیذي  BS-VI/12في بروتوكول قرطاجنة، في المقرر  لألطراف اعوطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتم  - 42

نشئ أقسامًا في غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة لتقدیم المعلومات، واسترجاعها بسهولة، بشأن تحدید الكائنات  أن یُ
تأثیرات ضارة على التنوع البیولوجي  ون لهاقد ال یك) ب(، أو قد یكون لها) أ(المحورة الحیة أو السالالت النوعیة التي 

  .واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة البشر
وأنشأت األمانة آلیة تتألف من استمارات موحدة منفصلة والكترونیة للتمكین من تقدیم هذه المعلومات من جانب   - 43

  .األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة
في بروتوكول قرطاجنة، لم یصل سوى تقدیم واحد  لألطرافاالجتماع األخیر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ومنذ  - 44

 التي قد یكون لهامن منظمة هي المركز األفریقي للسالمة األحیائیة بشأن تحدید الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة 
  .تأثیرات ضارة

دیمات التي وصلت حتى اآلن بما في ذلك تلك التي قُدمت لمؤتمر األطراف العامل وقد جرى تجمیع جمیع التق  - 45
في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعیها الخامس والسادس، لتیسیر االسترجاع، من خالل غرفة تبادل  لألطرافكاجتماع 

  . http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art15/LMOs_traits.shtml معلومات السالمة األحیائیة على
في بروتوكول قرطاجنة، خالل مداوالته بشأن هذه المسألة ووفقًا  لألطراف قد یرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  - 46

لتحدید الكائنات المحورة الحیة أو السالالت ، أن ینظر في طرق التعاون ووضع إرشاد لخطة العمل الخاصة باجتماعه السابع
على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة  تأثیرات ضارة قد یكون لهاالنوعیة التي 

  .البشر

  العناصر المقترحة لمشروع مقرر   - سابعاً 
توكول قرطاجنة، بعد أن یأخذ في االعتبار المعلومات في برو  لألطرافقد یرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   - 47

الواردة أعاله وعلى أساس التوصیات المقدمة من المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص بشأن تقییم المخاطر 
دارة المخاطر ما یلي   :وإ

  فیما یتعلق باإلرشاد بشأن تقییم مخاطر الكائنات المحورة الحیة 
لى اإلرشاد وتوفیر الدعم الستخدامه وتطبیقه بواسطة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ع یوافق  )أ(

  المعنیة في نسخته الحالیة في الحاالت الفعلیة لتقییم المخاطر وكأداة ألنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر،
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الثالث بشأن تنفیذ البروتوكول بما في  مسائل تتعلق باستخدام اإلرشاد في استمارة التقریر الوطني یضیف  )ب(
  ذلك المقترحات الخاصة بالتحسینات الممكنة،

أعاله وبغرض الحصول على نسخة مستكملة من اإلرشاد ) ج( 19تحدیث اإلرشاد وفقًا للفقرة لآلیة  ینشىء  )ج(  
واألخذ في االعتبار فكرة أن في بروتوكول قرطاجنة  لألطراف بحلول االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع

  ،"وثیقة حیة"المتوخى من اإلرشاد أن یكون 
لتحدیث الوثائق األساسیة المرتبطة باإلرشاد وفقًا  BS-VI/12من المقرر  6اآللیة المنشأة في الفقرة  یحسن  )د(  

  ،عاله22للفقرة 
الطویل لتحدیث اإلرشاد في ، خالل االجتماع التاسع، في مدى الحاجة آللیة للمدى المتوسط أو ینظر  )ه(  
  المستقبل،

  فیما یتعلق ببناء القدرات في مجال تقییم المخاطر 
بین اإلرشاد والدلیل باعتبارها أداة الكترونیة مفیدة لجملة أمور من  المواءمةعلى الحزمة التي تحقق  یوافق  )و(  

  بینها بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر،
  :یذي، رهنًا بتوافر األموال أنمن األمین التنف یطلب  )ز(  
لتیسیر استخدام وتنفیذ  المتوائمةبأنشطة بناء القدرات في مجال تقییم المخاطر باستخدام الحزمة  یضطلع  )1(

  اإلرشاد في نسخته الحالیة،
تاحتها من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  المتوائمةأداة تعلیم تفاعلیة تعتمد على الحزمة  یضع  )2( وإ

حیائیة لجمیع لغات األمم المتحدة بغرض وضع فریق أكثر مردودیة للتكالیف لتقدیم التدریب في مجال األ
  تقییم المخاطر،

یطلب من مرفق البیئة العالمیة ویدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة إلى تقدیم األموال   )ح(  
  درجة في التوصیات حسب مقتضى الحال،والمساعدات العینیة لتنفیذ أنشطة بناء القدرات الم

  فیما یتعلق بوضع إرشاد آخر بشأن جوانب محددة في تقییم المخاطر 
دارة المخاطر وفریق الخبراء  یمدد  )ط(   والیة منتدى الخبراء االلكتروني مفتوح العضویة بشأن تقییم المخاطر وإ

دارة المخاطر للعمل عل ى شبكة االنترنت بالدرجة األولى باختصاصات منقحة لوضع التقنیین المخصص بشأن تقییم المخاطر وإ
إرشاد آخر بشأن المواضیع التالیة المرتبة أولویاتها على أساس االحتیاجات التي أبدتها األطراف بغرض التحرك صوب تحقیق 

  :ونواتجها الخطة اإلستراتیجیةمن  1.4و  1.3الهدفین التشغیلیین 
  في مراكز المنشأ والتنوع الجیني، ة الحیة المدخلةتقییم مخاطر الكائنات المحور   )1(
  تقییم مخاطر الكائنات المجهریة والفیروسات المحورة الحیة،  )2(
  .تقییم مخاطر األسماك المحورة الحیة  )3(
وفقًا یطلب إلى األمین التنفیذي مواصلة تیسیر عمل المنتدى االلكتروني وفریق الخبراء التقنیین المخصص   )ي(  
  ،BS-VI/12عمل المنشأة في المقرر لطرق ال
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تأثیرات ضارة  قد ال یكون لها) 2(أو  قد یكون لها) 1(فیما یتعلق بتحدید الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة التي 

  على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة البشر
غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة حیث یمكن تقدیم المعلومات واسترجاعها  یرحب بإنشاء أقسام في  )ك(  

بشأن الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة التي قد یكون لها أو ال یكون لها تأثیرات ضارة على حفظ التنوع البیولوجي 
  واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة البشر،

مواصلة تقدیم، من خالل غرفة تبادل معلومات  لىع حث األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیةی  )ل(  
  السالمة األحیائیة، المعلومات العلمیة التي قد تساعد في تحدید تلك الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة،

ا كان األمر یتطلب إرشادًا إضافیًا في سیاق یطلب من فریق الخبراء التقنیین المخصص أن ینظر فیما إذ  )م(  
الكائنات المحورة الحیة أو السالالت التي قد یكون لها "من الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة أي  1.4الهدف التشغیلي 

یكون لها تأثیرات  لوضع طرق للتعاون واإلرشاد في تحدید الكائنات المحورة الحیة أو السالالت النوعیة التي قد: تأثیرات ضارة
  ".ضارة على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة أیضًا المخاطر على صحة البشر

  

__________ 
  


