
 

 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 26البند 

 
  النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

 (71المادة )

 مقدمة   –أولا 
يتخذ كل "المتعلقة بالنقل غير المقصود للكائنات الحية المحورة وتدابير الطوارئ على أن  21تنص المادة  -2

بة إلخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السالمة طرف التدابير المناس
األحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، إذا اقتضى األمر، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل 

حدود لكائنات حية محورة من نطاق واليته، مما ينتج عنه إطالق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر ال
المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة 

 ."اإلنسان أيضًا في تلك الدول

يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير "المتعلقة بإدارة المخاطر على أن  26تنص كذلك المادة و - 9
لمقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك تدابير مثل اشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة األولى ا

  ".إلطالق أي كائن حي محور

 قرطاجنة للسالمة األحيائية لبروتوكولبرنامج عملها و  لخطة االستراتيجيةمن ا 8-2 شغيليهدف التلل وفقاً و - 3
في ، في اجتماعه السادس في البروتوكول، ألطرافل اجتماعك األطراف العاملمؤتمر ر نظ 9090،1-9022للفترة 
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 تيح الشروع في اتخاذتو  عبر الحدودمقصود النقل غير للالمناسبة  االستجابات يسرالتي ت رشاداتدوات واإلاأل إعداد
 .21 سياق المادة الطوارئ في بما في ذلك تدابير، اإلجراءات الالزمة

ضافة - 4  ،BS-VI/16 البروتوكول في مقررهفي  ألطرافل اجتماعك اعتمد مؤتمر األطراف العاملذلك،  إلىوا 

  :جملة أمور منها ما يلي

كإرشادات، حسب مقتضى الحال، ما يلي في جهودها  ،شجع األطراف على استعمال أو تطبيق (أ)
المقررات التي اتخذت أو التي يمكن ( 2: )ولمن البروتوك 21الرامية إلى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

من البروتوكول، ال سيما المقررات المتعلقة  28اتخاذها في سياق تحديد هوية الكائنات الحية المحورة بموجب المادة 
اإلرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي وضعها فريق ( 9)الكائنات الحية المحورة؛  الكشف عنب

دارة المخاطر من مدخالت من المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية الخب راء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 
 2؛للخبراء

دعا األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات  (ب)
قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائن حي  الضرورية للكشف عن واالستجابة للحوادث الناشئة عن إطالق

محور والذي يحتمل أن يكون له آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة 
 ؛المخاطر على صحة اإلنسان أيضاً 

رها طلب إلى األطراف ودعا الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم وجهات نظ (ج)
من البروتوكول وعن نطاق وعناصر اإلرشادات أو  21ومعلومات عن أي تحديات وخبرات تتعلق بتنفيذ المادة 

األدوات الممكنة التي يمكن أن تيسر االستجابات المناسبة من جانب األطراف إزاء النقل غير المقصود عبر الحدود 
 .للكائنات الحية المحورة

 من أجل التنفيذ الفعال القدرات بناء وخطة عمل إطار ضمناف، ت األطر يدع، وعالوة على ذلك- 5
 نطاق من خالل توسيعبناء القدرات هج استراتيجية لن   اتباع إلى ،BS-VI/3 المقرر مابوصفه اللذين اعتمدا ،للبروتوكول

 عن الكشففي مجال  بما في ذلك التدريب، المسؤوليات المهنية في مجاالت محددة من أنشطة التدريب وعمق
 .ةللكائنات الحية المحور  عبر الحدود غير المشروع أو/غير المقصود والنقل مواجهة تدابير و  الكائنات الحية المعدلة

 وفعالة بطريقة دقيقة هويتها وتحديد الكائنات الحية المحورة الكشف عن أن القدرة على وتجدر اإلشارة إلى- 6
 وفي .لتنفيذ البروتوكو في  للمضي قدماً و  21 سياق المادة في لمالئمةالتدابير ا التخاذ لألطراف ًا مسبقاً شرطتشكل 
 ازدواجيةاحتمال  فاديمن أجل ت ،في البروتوكول ألطرافل اجتماعك مؤتمر األطراف العامل صدد، قد يرغبهذا ال

في إطار هذا  هويتها وتحديد الكائنات الحية المحورة الكشف عنب المتعلقة قضاياال في جميع في أن ينظرنشطة، ألا
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 تحديدو  الكائنات الحية المحورة بالكشف عنمختبرات المعنية ال شبكة بما في ذلك أنشطة من جدول األعمال، البند
 .اتهوتحديد هوي الكائنات الحية المحورة الكشف عنب أخرى تتعلقأية إجراءات و  هويتها

النظر  على في البروتوكول ألطرافل عاجتماك مؤتمر األطراف العامل مساعدة هو هذه المذكرة من قصدالو - 1
 الثاني ويقدم القسم. بالنقل غير المقصود للكائنات الحية المحورة وتدابير الطوارئ بند جدول األعمال المتعلق في

 والخبرات، التحديات بشأنالمنظمات ذات الصلة والحكومات األخرى و  التي قدمتها األطراف لآلراء ياً تجميع موجزاً 
غير المقصود عبر  نقللل االستجابات المناسبة تيسرقد  التي الممكنة األدوات أو رشاداتاإل طاقنوكذلك بشأن 

 غير المقصود عبر الحدود بالنقل األحكام المتعلقة تنفيذ الثالث حالة ويقدم القسم. للكائنات الحية المحورة الحدود
 األهداف التشغيلية مع ، وذلك تمشياً تهاوتحديد هوي الكائنات الحية المحورة الكشف عن، بما في ذلك وتدابير الطوارئ
القسم  ويتضمن. 9090-9022 للفترة بشأن التنوع البيولوجيبروتوكول قرطاجنة الخطة االستراتيجية ل ذات الصلة من

تحديد و  الكائنات الحية المحورة الكشف عنمختبرات المعنية بالشبكة "التي خلصت إليها الرئيسية نتائج لل تحليالً  الرابع
 غير المقصود عبر الحدودنقل لل االستجابات المناسبة يسرالتي ت تقنيةواإلرشادات ال األدوات إعدادالمتعلقة بو  "تهاهوي

مع المنظمات ذات  إقامة تعاون إلى الرامية نشطة األمانةأل وجزاً م الخامس ويقدم القسم .ةللكائنات الحية المحور 
رة وتحديد الكائنات الحية المحو  لكشف عنلالالزمة تبادل المعلومات نولوجيا و التكونقل  بناء القدرات بهدف الصلة
العامل كاجتماع  مؤتمر األطراف لينظر فيها مقرر لمشروع العناصر المقترحة بعض القسم السادس ويعرض .هويتها

 .عاجتماعه الساب في لألطراف في البروتوكول

 ات والخبرات، وبشأنموجز أنشطة تجميع لآلراء بشأن التحدي –ثانياا 
 النقل غير المقصود  يسرواألدوات الممكنة التي قد ت نطاق اإلرشادات

 عبر الحدود للكائنات الحية المحورة 
يدعو  9024 شباط/فبراير 29إخطارًا في  أصدرت األمانة، BS-VI/16 المقررمن   4 استجابة للفقرة- 8

بتنفيذ  تتعلق خبراتو  تحديات ةأي بشأنمعلومات آراء و  ى تقديمذات الصلة إلالمنظمات والحكومات األخرى و  األطراف
 االستجابات المناسبة يسرقد ت التي الممكنة األدوات أو اإلرشادات وعناصر نطاق بشأنو  البروتوكولمن  21 المادة
 2ي ف يتذكير  خطارإ وصدر 3.ةللكائنات الحية المحور  عبر الحدود مقصودالغير  إزاء النقل األطراف جانب من

.9024 نيسان/أبريل
4 

 ،وماليزيا ،جمهورية كورياواليابان و  ،المفوضية األوروبيةو  ،والصين ،البرازيل) تسعة أطرافقدمت قد و - 2
خمس منظمات و  ،(األمريكية الواليات المتحدة) غير طرفوبلدًا واحدًا ، (جنوب أفريقياو  ،والنرويج ،المكسيكو 
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ومنظمة ، للكائنات المحورة جينياً ! وحملة ال، لدولي لتجارة الحبوبا التحالفالتحالف الصناعي العالمي، )
"Testbiotech" ، 9024.5 أيار/مايو 92 من اعتباراً  بشأن هذه المسألة آراءها( وشبكة العالم الثالث 

 غرفة تبادل معلومات السالمة من خالل، الدول أن تقومعلى أهمية  منظماتو  وشددت عدة أطراف- 20
تاح تبادلاألحيائية، ب هذا  ويشمل .دمقصود عبر الحدو الغير  نقلال فيها التي وقع الحوادثب المتعلقة المعلومات ةوا 

أحد  ورأى .ثهذه الحواد لإلبالغ عن الطوارئ تدابيرل ميدانيًا نقاط اتصال األطراف تكون لدى ضمان أن اإلجراء
إطالق غير  أيب المتعلقةمعلومات ال األحيائية مةغرفة تبادل معلومات السالأنه ينبغي أن تقدم إلى  أيضاً  األطراف
عن غير  والذي أطلق معزولال في ظل االستخدام الكائن الحي المحور مثل، حد الكائنات الحية المحورةأل مقصود
 .اإلطالقهذا نتيجة ل غير مقصود عبر الحدود وذلك في حالة حدوث نقل البيئة، فيقصد 

المتعلقة بمعالجة ليات اآلالمبادئ التوجيهية و  على تنفيذ البلدان أن تعملرة على ضرو  أيضاً  وشددت األطراف- 22
المفيد أن  أنه سيكون من لوحظو . ضمن نطاق واليتها النقل غير المقصود عبر الحدود في حاالت الطوارئ تدابير
 ".المقصود عبر الحدودالنقل غير " هما يشكل بشأن هناك وضوح يكون

 كشفال لدىالطوارئ  وتنفيذ تدابير االستجابة (أ: )وضع إرشادات بشأن كيفية إلى هناك حاجة لوحظ أنو - 29
التي يمكن أن تكون قد التعاون بين البلدان للتشاور و  عمليةاستحداث  (ب)؛ غير مقصود عبر الحدود نقل عن

اتخاذ التدابير كينها من ومساعدتها وتماألطراف  لتشجيع إقليمية ودون إقليمية تعاونية بناء نظم بما في ذلك ،تأثرت
 . عبر الحدود بالنقل أو يحتمل أن تكون قد تأثرت الدول التي تأثرت خطارإل المناسبة

 في إطار التي تجري العمليات الحالية االستفادة منالحكومات األخرى ألطراف و ل ه يمكنأن أيضاً  لوحظو - 23
شبكة "التي تضطلع بها نشطة األو " ةالحية المحور  الكائنات تقييم مخاطر رشادات بشأناإل" من قبيل البروتوكول

 قضاياالبعض من أجل معالجة " تهاوتحديد هوي الكائنات الحية المحورة الكائنات الكشف عنمختبرات المعنية بال
 .هأعال 29 في الفقرة المشار إليها

نقل القدرات و  ناءب مجالي في المساعدة للحصول على طلبات المقدمة التقارير بعضتضمنت ، أخيراً و - 24
 .لمواجهتهاتخاذ التدابير المناسبة و ة للكائنات الحية المحور  غير المقصود عبر الحدود النقل لكشف عنلالتكنولوجيا 

 وتدابير بالنقل غير المقصود عبر الحدود األحكام المتعلقة حالة تنفيذ –ثالثاا 
 الكائنات الحية المحورة عن كشفالالطوارئ، بما في ذلك      

 وتحديد هويتها
 تقدم أن األطرافإلى  BS-V/14 مقرره في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول طلب- 25

 األقسام ذات بما في ذلك للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة تنفيذ عن ةالثاني ةالوطني تقاريرها إلى األمانة
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 .21المادة  بشأن الصلة

إلى  BS-VI/15 مقرره في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولطلب ، وعالوة على ذلك- 26
التي و  في الخطة االستراتيجيةجميع المؤشرات ب تعلقةالم جمع المعلوماتل استقصاء مخصص األمين التنفيذي إجراء

 أطلق، مقررهذا الل اً تنفيذو  .ألخرىا القائمة أو من خالل اآلليات الثانية التقارير الوطنية الحصول عليها من ال يمكن
 عدد منعلى  األطراف أجابت، حيث السالمة األحيائية معلوماتغرفة تبادل  من خالل استقصاءً  األمين التنفيذي
 .هويتهاوتحديد  الكائنات الحية المحورة الكشف عن وكذلك على عبر الحدود غير المقصود بالنقل المسائل المتعلقة

غير المقصود عبر  لألحكام المتعلقة بالنقل طرافاأل الحالة الراهنة لتنفيذ لمحة عن التاليةوتقدم الفقرات - 21
الكشف و  الكائنات الحية المحورة عيناتألخذ  ر المعتمدةتدابيال عن على وجه الخصوص،و ، الطوارئتدابير و  الحدود
  6.هويتها تحديدو  عنها

 أفريقيا وآسيا مناطق في معظم البلدان ضعلم ت، لوطني الثانيالتقرير ا المقدمة في إلى الردود استناداً و - 28
 7.الكشف عنهاو  خذ العينات الكائنات الحية المحورةأل إجراءات الالتينية والبحر الكاريبي وأمريكا والمحيط الهادي

تمر  واألطراف التي البلدان النامية األطراف أن غالبية قصاءفي االست المقدمة للردود تحليل الحظو - 22
غير مقصود  إطالق ة حدوثفي حال التدابير المناسبة تخاذال الالزمة اتالقدر  بعد   لم تطور اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 .ةفي البيئ الكائنات الحية المحورة ألحد مأذون بهغير  أو

 لتنفيذ تأنشطة بناء القدراإلى  حاجةال االستقصاء، إلى ردودها على في ،األطراف العديد من وأشارت- 90
الكائنات  عيناتأخذ  مجال في بما في ذلك التدريب، عبر الحدود لمواجهة النقل غير غير المقصود التدابير المناسبة

 .وتحديد هويتها الكشف عنهاة و الحية المحور 

ي الكيفية التعلى وجه التحديد  اإلرشادات التي تتناول في توافر ثغرات إلى وجود أيضاً  أطرافت عدة أشار و - 92
 .دغير مقصود عبر الحدو  ة الكشف عن نقلفي حال المناسبة تدابير االستجابة البلدان تنفذ بها

 عدة، أشارت الكائنات الحية المحورة الكشف عنمختبرات المعنية بالإلى  الوصولبإمكانية  وفيما يتعلق- 99
غير مرخص  هذه المختبرات عديد منفإن ال، إلى المختبرات بشكل موثوق على الرغم من إمكانية وصولهاأنه  أطراف
 .ةالكائنات الحية المحور  الكشف عنلها ب

غير النقل " إلى انر يشياالستراتيجية  هخطتالبروتوكول و  أن على الرغم منأنه  فقد لوحظ، وعالوة على ذلك- 93
مصطلحات أخرى  فإن الردود الواردة من عدة أطراف تستخدم ،"اإلطالقات غير المقصودة"و" دمقصود عبر الحدو ال

                                                 
الكائنات  بالكشف عنو  وتدابير الطوارئ غير المقصود عبر الحدود بالنقل األحكام المتعلقةحالة تنفيذ ل أكثر تفصيالً  يتاح عرض  6
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF7 في الوثيقة وتحديد هويتها لحية المحورةا
 .(/http://bch.cbd.int/database/reports) الثاني في التقرير الوطني 224 السؤال  7

http://bch.cbd.int/database/reports/
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والتي ، "اإلطالق غير المأذون به"و" للكائنات الحية المحورة المستوى منخفض الوجود"و، "الوجود العرضي" ن قبيلم
 .لالبروتوكو  المصطلحات المستخدمة في معاني مع متداخلة تكون أو ال تكونقد 

 إعداد األدوات واإلرشادات التي تيسر الستجابات المناسبة- رابعاا 
 ل غير المقصود عبر الحدودللنق

عنيين بالكشف المختبرات الم جمع ممثلي بهدف المختبراتمن  شبكة إلكترونية BS-V/9 مقرره في أنشأ مؤتمر- 94
الكائنات الحية  تيسير تحديد هوية يمكن أن تساعد في والخبرات التي المعلومات لتبادل حورةالكائنات الحية المعن 

عبر  مناقشة تنظيم منتدياتالشبكة  إلى في البروتوكول ألطرافل اجتماعك اف العاملاألطر مؤتمر  طلبو . المحورة
الكشف  في والتي تطبقذات الصلة  واألساليب تنفيذ المعايير المعلومات والخبرات بشأن لتبادل وحلقات عمل اإلنترنت

 .الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها عن

 تحديدو  الكائنات الحية المحورة المعنية بالكشف عن مختبراتالشبكة " مت بهاالتي قا األنشطة األولية ونفذت- 95
التابعة لغرفة تبادل " بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورةالبوابة المتعلقة "في إطار " هويتها

في  في البداية التي نظمتو  نترنتعبر اإل المناقشاتوشهدت . 9029معلومات السالمة األحيائية في مستهل عام 
 8.ةمتواضع مشاركة تينبين الدور  ة السابقة الفاصلةفي الفتر  الشبكة أنشطة إطار

للطلب الذي ، واستجابة في البروتوكول ألطرافل اجتماعك العامل لمؤتمر األطراف السادس وعقب االجتماع- 96
وتحديد هويتها  الكائنات الحية المحورة عنالكشف  مسألة أن ومع مراعاة، BS-VI/16 المقرر من( أ)2الفقرة  في قدمه
بأخذ العينات والكشف وتحديد "معني  قسم جديد أ نشئ من البروتوكول،أحكام  وذات صلة بعدة قضية شاملة تشكل
 من الشبكة األمانة ونقلت .الرئيسية للبروتوكول في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية قضايافي إطار ال" الهوية

 وازداد. أنشطتها من جديد وأطلقت" بأخذ العينات والكشف وتحديد الهوية"القسم الجديد المعني إلى  األصلي اقعهمو 
 .تحسنًا كبيراً  مستوى المشاركة شهدو مشاركًا،  88إلى  30ذلك الحين من  الشبكة منذ عدد المشاركين في

 :الدورتين في إعداد ما يليبين  صلةالفترة الماضية الفاخالل شبكة األهداف المحددة لل وتمثلت- 91

خطة  وتحديد هويتها، وهي تتألف من الكائنات الحية المحورة عن للكشف تنفيذ تفصيلية استراتيجية (أ)
 3-9و 8-2و 6-2األهداف التشغيلية  في إطار المدرجة النتائجب فيما يتعلق تقدمإحراز في  لمساعدة األطراف عمل

 ؛وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورةعن الكشف ب تتصل التيو من الخطة االستراتيجية 

للمساعدة  محددةالنشطة األو  التي تحدد الجهات الفاعلة الرئيسية المحتملة التوصيات مجموعة من (ب)
 .أعاله( أ)الواردة في النقطة  خطة العمل تنفيذ في

                                                 
العامل كاجتماع  لمؤتمر األطراف إلى االجتماع السادس تينين الدور ب الفاصلة السابقة ةخالل الفتر  أنشطة الشبكة عن قدم تقرير  8

 . UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/9 الوثيقة صورة في لألطراف في البروتوكول
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 تعزيز بهدف 9023 تموز/يوليو إلى رأيا/من مايو المناقشات عبر اإلنترنت السلسلة األولى من عقدتو - 98
 .الطريق للمستقبل لتمهيد كبير من المشاركين من عدد المدخالت وجمع اآلراءتبادل 

 مختبراتال لشبكة عمل حلقة"ت ، عقداالنترنت عبر التي جرت مناقشاتال السلسلة األولى من وباإلضافة إلى- 92
، التابع للمفوضية األوروبية البحوث المشترك في مركز "هويتها وتحديد الكائنات الحية المحورة المعنية بالكشف عن

 9023.9تشرين الثاني /نوفمبر  27إلى 95من  إيطاليا، إسبرا فيحماية المستهلك معهد الصحة و 

رشادات تقنية ل خطة عمل لشبكةل الحضورية نتائج حلقة العمل تضمنتو - 30 مساعدة البلدان إلعداد أدوات وا 
عن كشف بال والتي تتصل الخطة االستراتيجية نتائج وتحقيق بموجب البروتوكول ذات الصلة اماتهاعلى الوفاء بالتز 

 .وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة

 مناقشات عبرال من جوالت أخرى شبكة، عقدت العمل المتفق عليهالخطة  فقاً و و  العمل وفي أعقاب حلقة- 32
الكائنات الحية واإلرشادات التقنية الرامية إلى تيسير سبل الكشف عن  األدوات تجميع والتي استهدفت اإلنترنت
 :المواضيع التاليةوتحديد هويتها، وتناولت المحورة 

 ؛تأكد من صحتهاالم ساليباألبما في ذلك  المتاحة، الكشف أساليب نظرة عامة عن (أ)

 حصالفمصفوفات و ، علوماتالمتسلسل و  بشأن األساليب قواعد البيانات المتاحة عن نظرة عامة (ب)
 المتاحة؛

  الدنيا لمنهجية مناولة العينات واستخالصها والكشف عنها وتحديد هويتها؛ معايير األداء (ج)

 .وتحديد الهوية دراسات الحاالت اإلفرادية بشأن الكشفو  اتالخبر  (د)

من  أتيحتالتي أعاله و  دةالوار  كل موضوع من المواضيعل التمهيدية النصوص ووضع المشاركون في الشبكة- 39
 10.التقنية واإلرشادات األدوات تجميعات باإلضافة إلى معلومات السالمة األحيائيةغرفة تبادل خالل 

 في أقّرتها الشكبة التي مجموعة من التوصيات العمل حلقة المشاركون في عرض، وعالوة على ذلك- 33
في  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ألطرافينظر فيها مؤتمر ال جرت عبر اإلنترنت، مناقشات الحقة
 كشف الكائنات الحية المحورةبال تتعلقاإلجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل والتي  لتحديد اجتماعه السابع
 .ةلهذه المذكر  في المرفق األول هذه التوصيات وترد .وتحديد هويتها

                                                 
ا حلقة العمل الحضورية والمناقشات عبر اإلنترنت لشبكة المختبرات المعنية بالكشف عن الكائنات الحية المحورة تقرير  يتاح  9

  .، على التواليUNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF9و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF8تها في صورة الوثيقتين وتحديد هوي
  .ce.shtmlhttp://bch.cbd.int/protocol/cpb_detection/toolsandguidan :التالي متاحة على الموقع  10

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_detection/toolsandguidance.shtml
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 درات في مجال الكشفالتوقعات والتعاون الممكن لبناء الق- اا خامس
 عن الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها

 الحتياجاتومراعاة ل ،من الخطة االستراتيجية 3-9و 8-2و 6-2األهداف التشغيلية  تيسير تنفيذ غيةب- 34
ير تقار الالخطة االستراتيجية و  مؤشرات واستقصاء ،الوطني الثاني من خالل التقرير التي حددتها األطراف والثغرات
 المتحدة األخرى مع هيئات األممقامة تعاون الفرص إل األمانة تتحين ،BS-VI/16من المقرر  4فقرة استجابة لل المقدمة

الكائنات عن كشف للالالزمة تبادل المعلومات التكنولوجيا و ونقل  بناء القدرات في للمساعدة والمنظمات ذات الصلة
 .هويتها وتحديد الحية المحورة

مركز  وممثلين عن التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية االأمانة  بين، جرت مناقشات هذه الجهود روفي إطا- 35
ذات  المحتملة لتحديد المجاالت المفوضية األوروبية وحماية المستهلك في لصحةامعهد  في البحوث المشتركة
القدرات  إقليمية لبناء أو دون إقليميةنشطة لتنفيذ أ إقامة تعاونب اً شديد اً اهتمامالجانبان  بدىوأ. االهتمام المشترك

وسيتوقف القيام بالمزيد من الخطوات لتحقيق  .وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورةعن كشف ال في سياق والتدريب
 .عاجتماعه الساب مؤتمر األطراف في منمحتمل  على صدور مقرر هذا التعاون

 30 في التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالأمانة  يف اجتماع غير رسمي، عقد وعالوة على ذلك- 36
 .الزراعةو  ألغذيةاألمم المتحدة ل لمنظمة وسالمة األغذية التابعة جودة وحدة عن مع ممثل 9024حزيران /يونيو

لجودة وسالمة  منظمة األغذية والزراعة وحدةبين  المجاالت ذات االهتمام المشتركتحديد  خالل االجتماعوتسنى 
الكائنات الحية  عنالكشف  بشأنالتنوع البيولوجي ب المتعلقة تفاقيةاالمانة أل ةاألحيائية التابع غذية ووحدة السالمةاأل

 من خاللتوحيد الجهود ب ةفي تحّين الفرص الكفيل رغبة قوية عن الطرفين وأعرب ممثلو .المحورة وتحديد هويتها
 .في المستقبل التعاون الرسمي

 ترحة لمشروع مقررعناصر مق- سادساا 
 شبكة حلقة عمل" التي قدمت خالل التوصيات، واستنادًا إلى أعاله واردةال والمعلومات ألنشطةمراعاة ل- 31
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  قد يرغب، "المحورة وتحديد هويتهاالكائنات الحية  عنكشف المعنية بال مختبراتال

 :لي، في اعتماد ما يالبروتوكوللألطراف في 
تبادل معلومات  غرفة في إلى أن تسجل الحكومات األخرى يدعوو ، بالتزاماتها األطراف ي ذّكر ( أ)

 على النحو المطلوبالمخاطر ذات الصلة  اتتقييمو  الحية المحورة السالمة األحيائية جميع قراراتها المتعلقة بالكائنات
د لكائنات حية محورة موجهة لإلدخال ر الحدو أول نقل مقصود عب بشكل خاص على أكيدالت مع بموجب البروتوكول،

 في ناقصاً  تمثيالً  ممثلة في الوقت الحاليلكون هذه الفئة لتجارب الميدانية ا المقصود في البيئة بهدف استخدامها في
 ؛السالمة األحيائية معلوماتغرفة تبادل 

حاالت ال معلومات ودراساتال األمين التنفيذي إلى تقدمأن  إلى والحكومات األخرى األطراف يدعو (ب)
 للكائنات عبر الحدود غير مقصود حدوث نقل حالة الطوارئ فيتدابير في مجال  قائمةآلياتها الب المتعلقة فراديةاإل
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مراعاة  ، معالمستدام خدامهاستو  البيولوجيلتنوع احفظ على  تكون لها آثار ضارة التي يحتمل أن الحية المحورة
 ؛على صحة اإلنسان المخاطر

على  المعلومات السرية،ب المتعلقة 92 بالمادة مساسدون ال، والحكومات األخرى يشجع األطراف (ج)
الكائنات  عنلكشف ل جميع المعلومات الالزمة اإلخطار وقت المخطر التي يقدمها المعلومات تتضمن أن ضمان

 والمناطق والعناصر الجينية المحورة النواقل تتسلسال حسب االقتضاء، بما في ذلك، وتحديد هويتها الحية المحورة
 ؛بها المحيطة

تحديد و  الكائنات الحية المحورةالمعنية بالكشف عن  للمختبرات اإللكترونية الشبكة"يطلب إلى  (د)
الكائنات الحية عن كشف لبا ذات الصلة التقنية األدوات واإلرشادات تطويرالرامي إلى  عملها أن تواصل" هويتها
 ؛ويتهاوتحديد ه المحورة

 :يضطلع بما يلي التنفيذي أن األمين إلىيطلب  (ه) 

المختبرات التي تركز على الكشف  شبكة عبر اإلنترنت من خالل تنظيم مناقشات يواصل (2)
 ؛وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة عن

ياتها آل بشأن التي قدمتها األطراف ت اإلفراديةالحاال معلومات ودراساتال ي جّمع ويولف (9)
 للكائنات الحية مقصود عبر الحدودغير  حدوث نقل حالة الطوارئ فيتدابير ل قائمةال

 المحورة؛

من  بناء القدراتلأنشطة ، األموال رهنا بتوافرو ، مع المنظمات ذات الصلة، بالتعاون نظمي (3)
ة الكائنات الحي عيناتأخذ  اإللكترونية والحضورية بشأن حلقات العمل التدريبية قبيل

التي تنص  متطلباتالعلى الوفاء ب لمساعدة األطراف وتحديد هويتها عنها والكشف المحورة
 الخطة االستراتيجية؛ من النتائج ذات الصلةتحقيق ، و 21المادة  عليها

بطريقة  تكون مشكلة ومنسقة ،غير رسمية لجنة استشارية المساعدة من مزيد منال يلتمس (4)
 ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل اتاإلرشاد على تقديم بوجه خاص مع التركيز، شفافة

األدوات  من المزيدإعداد بما في ذلك ، وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورةعن كشف لبا
 ناسبة للنقل غير المقصود عبر الحدوداستجابات م واإلرشادات التقنية الرامية إلى تيسير

 .مباشر اجتماع من خالل عقد
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 ولالمرفق األ

 لمختبرات المعنية بالكشف عناللكترونية ل شبكةالتوصيات 
 الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها

 التوصيات تهاتحديد هويو  المحورةالكائنات الحية  للمختبرات المعنية بالكشف عن اإللكترونية شبكةالتؤيد  
 "وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة عنالمعنية بالكشف  مختبراتال شبكة عمل حلقة" التي قدمت خالل التالية

العامل  مؤتمر األطراف لينظر فيها ،9023تشرين الثاني /نوفمبر  27إلى 95من  إيطاليا، إسبرا في والتي عقدت
 .عاجتماعه الساب في البروتوكول في كاجتماع لألطراف

 :ماد ما يليفي اعت البروتوكولقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  
على أن تطلب ، وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة عنالكشف  يسيرت بهدف، يشجع األطراف (أ)

 والمناطقواقل نوال الجينات المحورة تتسلسال، حسب االقتضاء ،أن تتيح الحية المحورةالجهات المطورة للكائنات  إلى
 مراقبةال عينات فروتو ، محورةائنات حية ك الحصول على م طلبتقدي وقت لكائنات الحية المحورةالمتعلقة با المحيطة
 ؛رمحو كائن حي  اعتماد ةفي حال المناسبة

كشف ال مجال في واحتياجاتها قدراتها بشأنتقديم معلومات  والحكومات األخرى إلى األطراف يدعو (ب)
 محددة؛النشطتها أالمختبرات و ب بما في ذلك قائمة، تهاوتحديد هوي الكائنات الحية المحورةعن 

 ذات الصلة بشأن المسائل إلى األمين التنفيذي لتقديم المشورة غير رسمية استشارية لجنة ي نشئ (ج)
 ؛وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة بخصوص الكشف عن بالشبكة

على أن ، وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة عنالكشف  يسير سبلت بهدف، يحث األطراف (د)
 حاالتالمتعلقة ب المعلومات تتيح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةو  95و 21 بموجب المادتين بالتزاماتها فيت

 ؛للكائنات الحية المحورة عبر الحدود وغير المشروع غير المقصود النقل

الحاالت  في أو دون اإلقليمي/على المستوى الوطني و سريعإنذار  نظام األطراف على إنشاء حثي (ه) 
 ؛عن غير قصدوكائنات حية محورة أطلقت  بها أذونغير م محورةكائنات حية  عنيكشف فيها التي 

 عن غير قصد التي أدخلت الكائنات الحية المحورة تيسير سبل تحديد هوية بهدف، يشجع األطراف (و)
التي  الكائنات الحية المحورة عن معلومات السالمة األحيائية معلوماتغرفة تبادل  إلى تقدمأن على  في البيئة،

 ة؛ميداني تخضع لتجارب
 :يضطلع بما يلي التنفيذي أن يطلب إلى األمين (ز) 

تاحتها في  المناسبة اقبةر مال عيناتب المعلومات المتعلقة حصول علىإمكانية ال ي حّسن (2) وا 
 والمواد ةالمعتمد المرجعية بما في ذلك المواد، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 عن المتأكد من صحتها في مجال الكشف بروتوكوالتالو ساليب األ، و المرجعية األخرى
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المتعلقة بتحديد حدود الكشف والحدود  بروتوكوالتال، بما في ذلك الكائنات الحية المحورة
  الكمية؛

 تسلسلب المتعلقة المعلوماتإمكانية إدراج ، الكائنات الحية المحورة مع مطوري، يستكشف (9)
 ،والنواقل والمناطق المحيطة المحورة لجيناتفي ا الريبي المنزوع األكسجين الحمض النووي

غرفة تبادل  المتاحة من خالل الكائنات الحية المحورة في سجالت حسب االقتضاء،
 ؛معلومات السالمة األحيائية

مستهل في  أعاله( ج) رةالمشار إليها في الفق لجنة االستشارية غير الرسميةل اً اجتماع عقدي (3)
 ؛9025عام 

األسئلة  يمكن نشر حيث المختبرات شبكة عبر اإلنترنت من خالل مناقشة مستمرة منظي (4)
 ؛وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة بالكشف عن المتعلقة واألجوبة

من  قدراتبناء اللأنشطة ، األموال رهنا بتوافرو ، مع المنظمات ذات الصلة، بالتعاون نظمي (5)
 عيناتأخذ  في مجاالتاإللكترونية والحضورية  حلقات العمل التدريبية/اجتماعات قبيل

 .ة والكشف عنها وتحديد هويتهاالكائنات الحية المحور 
__________ 

 


