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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
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 النهج والمعايير(: 33المادة )التقييم واالستعراض 

 إطبر يقخزح نهخقُُى انثبٍَ واالسخؼزاض

 يذكزة يٍ األيٍُ انخُفُذٌ

 يقذيت- أوال

 

في بروتوكول  من بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 35تطمب المادة ت .1
قرطاجنة لمسالمة األحيائية أن يجري، بعد خمس سنوات من سريان البروتوكول، وبعد ذلك كل خمس سنوات عمى األقل، تقييما لفعالية 

 .ومرفقاتوالبروتوكول بما في ذلك تقييما إلجراءاتو 

مام األطراف، خالل اجتماعيا الرابع، في وكان أ. 2008، كان من المقرر إجراء التقييم األول في عام 35ووفقا لنصوص المادة  .2
من األطراف والحكومات استجابة الستبيان وزعتو ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14)، تجميعا لمتقديمات 2008مايو / أيار

األطراف  الذي أشارت فيو إلى محدودية الخبرات التي اكتسبتيا BS-IV/15واعتمدت األطراف المقرر . األمانة بشأن التقييم واالستعراض
أساسا جيدا إلجراء تقييم  يوفر الفي تنفيذ البروتوكول عمى النحو المبين في التقارير الوطنية األولى، وأن نقص الخبرات التشغيمية 

 .واستعراض فعالين لمبروتوكول

سيام في إجراء أسموبا منيجيا سميما لإل( 1)وطمبت األطراف، في ىذا المقرر، ضمن جممة أمور من األمين التنفيذي أن يضع  .3
جراءاتو وآلياتو عمى أساس المعمومات المتضمنة في التقارير الوطنية األولى، ومرفقاتوواالستعراض الفعالين لمبروتوكول، التقييم الثاني  ، وا 
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ية وأي وثائق أخرى وتقارير لجنة االمتثال، والمعمومات المتاحة في غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائ" استبيان الفعالية"والردود عمى 
 .يمكن تطبيقيا في تقييم فعالية البروتوكول، وتوفير دليل عمى فائدتووضع معايير أو مؤشرات ( 2)ذات صمة 

كذلك األطراف إلى إرسال تقديمات بشأن الخطة اإلستراتيجية لمبروتوكول وطمب من األمين التنفيذي  BS-IV/15ودعا المقرر  .4
وضع عمى أساس التقديمات  الذىويقدم مشروع الخطة اإلستراتيجية . ى االجتماع الخامس لألطراف لمنظرتقديم مشروع خطة إستراتيجية إل

-UNEP/CBD/BS/COP)من األطراف والمدخالت من عدد من العمميات التشاورية إلى االجتماع الحالي في وثيقة منفصمة 

MOP/5/16 ) من جدول األعمال 17لمنظر واحتمال اعتماده تحت البند 

ومجموعة متقييم الثاني لفعالية البروتوكول المحتممة لمنيجية الاقتراح بشأن الخاص بتقديم طمب ملوقد أعدت ىذه المذكرة استجابة  .5
وليس . ستعراضالواالثاني تقييم الإلجراء المحتممة منيجية اللمنظر في  ذلك سوى وال يقدم . األطرافمن المقترحات لمنظر من جانب 

قاس سي الذىأساس لتنفيذ البروتوكول خط  أو وضععمى نتائج ىذا التقييم  مسبقالحكم ال أوفعالية البروتوكول لتقييم  إجراء يامن اليدف
 .في المستقبل عمميات التقييمعمى أساسو 

عمميات إجراء ىذه الكيفية وفر توجييا بشأن ت مدورية لفعالية البروتوكول، ل تقييمعمميات تطمب إجراء ت 35المادة  وفي حين أن .6
وىناك عدد من التحديات . ومرفقاتوإجراءات البروتوكول فيما يتجاوز إشارة إلى ضرورة أن يشمل التقييم التقييم أو تحدد طبيعة ونطاق 

جراء تقييم لفعالية   2001برنامج األمم المتحدة لمبيئة عام  اىادراسة أجر  أشارتكما و . األطراف متعدد بيئيإتفاق العامة المرتبطة بتصميم وا 
أىداف يعزز  مماالسموك عمى تغيير   ةمعين مادة تحث بيامثل الدرجة التي : الفعالية عبارة عن مفيوم يمكن تعريفو بطرق مختمفة"فإن 

السياساتية أىدافيا المادة  عندىا  يمكن أن تحقق، أو الدرجة التي المعنيةلمشكمة اعندىا مادة من حالة حسن ت التى، والدرجة ىذه المادة
 .1"ةنكامال

وقد يركز االستعراض عمى . راض فعالية بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائيةالنيج التي يمكن استخداميا الستعوثمة عدد من  .7
واآلليات عمى كل من المستويين الوطني والدولي فحص إنشاء وتنفيذ اإلجراءات يالدرجة التي نفذت بيا األطراف أحكام البروتوكول، وقد 

وقد يوجو االستعراض صوب تقييم . البروتوكول في تحقيق اليدف العام لمبروتوكولص المدى الذي أسيم بو اعتماد وتنفيذ أو قد يفح/و
مخاطر قد يتعرض ليا التنوع في ضوء المعارف العممية والتقنية المتطورة عن أي  ومرفقاتوونطاق إجراءات البروتوكول مدى كفاية 

 .2التي تمحق بصحة البشرة الحية مع مراعاة المخاطر البيولوجي نتيجة لمكائنات المحور 

المشار إلييا في القسم خامسا، بأن يركز التقييم الثاني لمفعالية بالدرجة األولى عمى وبأسموب عام، يوصي، بالنسبة لألسباب  .8
وتشغيل النظم التنظيمية ن إلنشاء المدى الذي أدى إليو البروتوكول حتى اآلمن المستوى الشامل لمتنفيذ المحمي لمبروتوكول أي  التيقن

ن تقييم الفعالية قد يتغير بمرور الوقت مع إجراء عمميات التقييم الالحقة أ من المسمم بو  أن كما . لمسالمة األحيايئيةلة المحمية الفعا
 .35المنصوص عمييا في المادة 

في تنفيذ البروتوكول منذ سريانو في عام م المحرز القسم الثاني يستعرض بإيجاز التقد :وقد نظمت ىذه الوثيقة عمى النحو التالي .9
يبرز القسم الثالث النيج إزاء تقييم الفعالية المتبعة في ثالثة اتفاقات بيئية متعددة األطراف ذات صمة، ويشير القسم الرابع إلى و ، 2003

لخامس االعتبارات ذات الصمة بنطاق التقييم الثاني ويعالج القسم االتطورات فيما يتعمق بالخطة اإلستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي 
الثاني لمفعالية، ويطرح اقتراحات بشأن المنيجية المحتممة إلجراء التقييم  ويتضمن القسم السادس. من البروتوكول 35المادة لمفعالية بموجب 

ويالحظ أن ىذه المؤشرات قد أخذت . في المستقبلبعض المالحظات الموجزة عن الخطوات المحتممة إزاء عمميات تقييم فعالية البروتوكول 
المقترح لمتقارير الوطنية الثانية  الشكلفي االعتبار لدى صياغة المؤشرات الخاصة بالخطة اإلستراتيجية المقترحة وكذلك لدى تصميم 

 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/14 أنظر)

                                                      

1
 .6، ػٕذ 2001، ا١ٔٛ١ٌت ارفبلبد ث١ئ١خ ِزؼذدح األؽشاف 10إلثالؽ ٚاالعزؼشاع فٟ ا أّٔبؽ: سٚاعز١بال. ن  

2
ػ١ٍّخ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجشٚرٛوٛي  اٌششٚع فِٝٓ اٌّزوشح اٌزٟ أػذ٘ب األ١ِٓ اٌزٕف١زٞ ٌالجزّبع اٌثبٌث ٌألؽشاف ثشأْ  5أٔظش اٌفمشح    

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/13 .) اٌجشٚرٛوٛي 5اٌفمشح  16ٚاٌّبدح  4، اٌفمشح 7أٔظش أ٠ؼب اٌّبدح ِٓ. 
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 يُذ سزَبَه انخقذو انًحزس فٍ حُفُذ انبزوحىكىل- ثبَُب

 انخُفُذ انًحهٍ يٍ جبَب األطزاف- أنف

لإلجراءات الخاصة بتنظيم عدة يعتمد البروتوكول بصورة أساسية، في تنفيذه الفعال عمى التنفيذ المحمي من جانب األطراف  .10
لالستعمال المباشر  هالمتعمد في البيئة، ولمكائنات المحورة الحية المتوخا إلطالقياأمور من بينيا انتقال الكائنات المحورة الحية عبر الحدود 

 .(أو لمتجييز كأغذية وأعالفالمستخدمة  الكائنات المحورة الحية )أو لمتجييز كأغذية أو أعالف 

محمية، ىناك الكثير وقت اعتماد البروتوكول أنو في حين أن بعض األطراف لدييا بالفعل إجراءات تنظيمية  وكان من الواضح .11
فإنو  ىناومن . مسبق بعمم الموافقةالرئيسية لمبروتوكول وىي إجراءات اآللية التنظيمية  عمى تنفيذور من األطراف التي لم تكن قادرة عمى الف

وعمى . مواصمة تنمية القدرات عمى المستوى المحمي لتنفيذ إجراءات البروتوكول عممية حتى قبيل سريان البروتوكول، أنشئت آليات لتعزيز
 .مرفق البيئة العالمية لوضع أطر وطنية لمسالمة األحيائيةمؤىمة دعما من خالل وجو الخصوص، تمقي الكثير من البمدان ال

بمدا من وضع مشاريع أطرىا الوطنية لمسالمة األحيائية بموجب المشروع  111، عدد 2009يوليو / بحمول تموز ى،وقد انتي .12
د الذي استكمل عممية األطر الوطنية لمسالمة األحيائية ومع ذلك، فإن من الواضح أن البم. 3المشترك بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية

عن تنفيذ البروتوكول من حيث، مثال، التعامل مع الطمب الذي يقدم ألول استيراد لمكائنات المحورة الحية إلدخاليا ليس قادرا بالضرورة 
وفي  4التشريع قد صدر ىذا  أعد، ال يكون يكون فيو مشروع التشريع قدوفي بعض الحاالت فإنو في الوقت الذي . المتعمد في البيئة

وقد أشير إلى . نظام التنفيذ العامل فىالتي تشكل عنصرا أساسيا حاالت أخرى، لم يكن العمل قد انتيى من وضع واعتماد القواعد الفرعية 
يسمح ليا بتجييز أحد ع الحاالت فإنو حتى إذا كانت األطر التنظيمية قد وضعت، قد ال تكون األطراف في وضأنو في العديد من 

وقد صممت خطة العمل المعنية ببناء القدرات التي اعتمدتيا القدرات التقنية أو غيرىا بصورة كافية  لعدم توافرالطمبات وذلك نتيجة 
 .أدناه 22وترد مناقشة لذلك في الفترة . 5التنفيذ الكامل لمبروتوكولاألطراف لمعالجة النقص في القدرات الذي سيؤدي إلى إعاقة 

وجوانب ىناك ثغرات لت فإنو عمى الرغم من النشاط والجيد الكبيرين المذين كرسا لتنفيذ البروتوكول منذ إنشائو، مازا ،ومع ذلك .13
لممعمومات الواردة في التقارير الوطنية األولى إلى أنو قد  2008وقد أشار التحميل المنقح الذي أجرتو األمانة في عام . نقص في التنفيذ

بتطبيق التدابير القانونية واإلدارية وغيرىا من التدابير الضرورية لتنفيذ العتراف في معظم األقاليم بالثغرات الكبيرة فيما يتعمق جرى ا
 كما. 7مسبق لم يتحقق بالكامل حتى اآلن بعمم الموافقةوجو الخصوص، خمص التحميل المنقح إلى أن تنفيذ إجراء  وعمى. 6البروتوكول

ولوحظ . 8لألطراف التي تستورد الكائنات المحورة الحية كبيرةظل يمثل شواغل  18بالمادة وتيرة تنفيذ المتطمبات المتعمقة  لوحظ أن تباطؤ
من البروتوكول،  20المادة أن عددا من البمدان لم يقدم بعد المعمومات لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية عمى النحو الذي تتطمبو 

في األطر التنظيمية الوطنية لم ينفذ أو يطبق في الواقع  ن الحاالت أن ذلك يرجع إلى أن مشروع التشريعات الواردوذكر في العديد م
 .9العممي

الوطنية، استمرار وجود والحظت لجنة االمتثال، في استعراضيا لمقضايا العامة المتصمة باالمتثال عمى أساس تحميل التقارير  .14
المجنة أن االمتثال لاللتزام كما الحظت . تزام بوضع التدابير القانونية واإلدارية وغيرىا من التدابير الالزمةفيما يتعمق بااللثغرات كبيرة 

الثغرات فيما يتعمق بتنفيذ مطمب اعتماد التدابير الوطنية كما حددت . والمشاركة اليمثل مستوى مرضيا ةالخاص بتعزيز التوعية العام
                                                      

  3.   http://www.unep.org/biosafety           
4
ح فٟ ٠ىشف ثذث ػٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمٛاػذ اٌٛؽ١ٕخ فٟ غشفخ رجبدي ِؼٍِٛبد اٌغالِخ األد١بئ١خ ػٓ أْ ػذدا ِٓ األؽش اٌزٕظ١ّ١خ لذ ظً فٟ شىً ِغٛد  

 .اٌغشفخ
5
 .BS-IV/3 ، ٚاٌّمشسBS-III/3، ٚاٌّمشس BS-I/5اٌّمشس    
6
 .,UNEP/CBD/BS/CC/5/2ِٓ اٌٛث١مخ  21اٌفمشح   

7
 .98ٔفظ اٌّظذس اٌفمشح   

 
8
 .فظ اٌّظذسٔ 

9
 ..فظ اٌّظذسٔ   
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لغرفة تبادل معمومات  عمميات النقل ىذهحدوث شروع عبر الحدود لمكائنات المحورة الحية واإلبالغ عن غير الم النقلالالزمة لمعالجة 
 .10السالمة األحيائية

 من جانبلحالة تنفيذ البروتوكول والثغرات في المعارف عن مدى تنفيذه وكما سيتواصل تناولو في القسم الخامس أدناه، فإن  .15
 .35تقييم الفعالية بموجب المادة انعكاسات عمى نظر نطاق ،األطراف 

 اإلجزاءاث انخٍ احخذهب اجخًبع األطزاف- ببء

اجتماع األطراف عقب سريان البروتوكول  من جانبمن الخطوات اإلضافية  داتخاذ عد أتاحأو  توجيياتوالبروتوكول  أصدر .16
، ونظر طرائق عمل (34المادة )ءات وآليات لالمتثال ذلك وضع إجرا ويشمل. النظام المنشأ في البروتوكول وآلياتو المؤسسية" الستكمال"

نظر القواعد واإلجراءات الخاصة بالمسؤولية والجبر و من البروتوكول،  20غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية المنشأة بموجب المادة 
ائق التي تصاحب الكائنات المحورة الحية بشأن الوث( أ) 2الفقرة  18والنظر في إدراج قواعد أخرى تحت المادة ( 27المادة )التعويضى

وحققت األطراف خالل اجتماعاتيا األربعة األولى تقدما في كل مسألة من . المخصصة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف أو لمتجييز
 .ىذه المسائل وبشأن الجوانب األخرى ذات الصمة ببمورة فيم مشترك وتوجيو فيما يتعمق بأحكام البروتوكول

حيث ترتيباتيا المؤسسية، خالل االجتماع األول لألطراف، وأنشئت لجنة  منمعالجة إجراءات وآليات االمتثال،  تجر و  .17
فيما يتعمق بحاالت عدم االمتثال  مقبولةوأصبحت تعمل إاّل أنيا لم تتمق بعد أي توصيات ىذه المجنة بانتظام  واجتمعت. 11لالمتثال

 .12المحتممة لمبروتوكول

وقد خصص قدر . 13ق بآليات تقاسم المعمومات، أنشئت غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية وأصبحت قيد التشغيلوفيما يتعم .18
وتعتمد إجراءات البروتوكول بالنسبة لمكائنات المحورة الحية . ويمكن الوصول إلييا فعالةكبير من العمل لتطوير الغرفة بوصفيا أداة 

ومع ذلك، لوحظ أنو مازالت ىناك بعض . ة لتقاسم المعموماتلمومات السالمة األحيائية بوصفيا آلية فعااعتمادا كبيرا عمى غرفة تبادل مع
الثغرات الكبيرة فيما يتعمق بالمعمومات المتاحة من خالل غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية والسيما من حيث االخطارات المحدودة 

المقررات الخاصة بالكائنات المحورة الحية لإلدخال المتعمد "عمى سبيل المثال، كشف بحث عن ف. 14بشكل واضح المقدمة لمغرفة حتى اآلن
لمكائنات المحورة الحية  وبالنسبة. طرفا وأربع بمدان غير أطراف قد أبمغوا ىذه المقررات لمغرفة 14عمى الغرفة عن أنو يبدو أن " في البيئة
بمدان غير أطرف في غرفة تبادل معمومات السالمة  4طرفا و 16ن العثور عمى مقررات كأغذية أو أعالف أو لمتجييز، يمك لالستعمال
وأعدت . أنيا اتخذت ولكن لم تبمغ لمغرفة أو ويشير ذلك إما إلى أن ىذه المقررات لم تتخذ من جانب الكثير من األطراف . 15األحيائية

ويشير التقرير إلى أنو في الوقت الذي . 2009دس لمجنة االمتثال في األمانة ممخصا لمسجالت المتاحة من خالل الغرفة لالجتماع السا
حدثت فيو زيادة عامة في كمية المعمومات المبمغة لمغرفة بمرور السنين بالنسبة لجميع الفئات الرئيسية لمبيانات، مازالت ىناك ثغرات 

 .BS-I/3التي أنشئت إعماال لممقرر  لمغرفةير الرسمية وتخضع عممية تطوير الغرفة لالستنارة من جانب المجنة االستشارية غ. 16ىامة

                                                      

10
 UNEP/CBD/BS/CC/5/4ٚاٌٛث١مخ  18-16اٌفمشاد  2007د٠غّجش / وبْٔٛ األٚي 5، رمش٠ش ٌجٕخ االِزثبي BD/BS/COP-MOP/4/2ا١ٔٛ١ٌت  

 . 19اٌفمشح  2008ٔٛفّجش / رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 21، ِزثبي ثّٛجت ثشٚرٛوٛي لشؽبجٕخ ٌٍغالِخ األد١بئ١خ ثشأْ ػًّ االجزّبع اٌخبِظلش٠ش ٌجٕخ االد
11

 .BS-I/7اٌّمشس  .
12

رشش٠ٓ  21فٟ  UNEP/CBD/BS/CC/5/4، ٚاٌٛث١مخ 21اٌفمشح  -2007د٠غّجش / وبْٔٛ األٚي 5فٟ  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2اٌٛث١مخ   

 .25-24اٌفمشربْ  2008ٔٛفّجش  /اٌثبٟٔ
13

 .. BS-I/3 اٌّمشس  
14

اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ غشفخ رجبدي ِؼٍِٛبد  جٛٔزب اٌّؼْٕٛ. رمش٠ش أ  ٠شد رذ١ًٍ ٌّؼٛلبد رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٌغشفخ رجبدي ِؼٍِٛبد اٌغالِخ األد١بئ١خ فٟ 
ٚ٘ٛ رمش٠ش أوبد٠ّٟ أػذ ٌٍّششٚع اٌّشزشن ث١ٓ ا١ٔٛ١ٌت . زبِٔٓ ئػذاد جٛ ِٛبدخ١بساد اٌّشبسوخ ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاجٗ رٛف١ش اٌّؼٍ: اٌغالِخ األد١بئ١خ

 2009عجزّجش / أ٠ٍٛي 30اٌظبدسح فٟ  UNEP/CBD/BS/CC/6/3أٔظش أ٠ؼب اٌٛث١مخ . 24-28، اٌظفذبد 2008ِب٠ٛ / ِٚشفك اٌج١ئخ اٌؼب١ٌّخ فٟ أ٠بس

 . 7اٌفمشح 
15

 .2009ٔٛفّجش / اػزجبسا ِٓ رشش٠ٓ اٌثبٟٔ  
16

 .8اٌفمشح  ١UNEP/CBD/BS/CC/6/3مخ اٌٛث 
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 17لمتقارير الوطنية األولى شكالبدء سريان البروتوكول، واعتمد االجتماع الثالث لألطراف  دورة اإلبالغ الوطني لدى وقد بدأت .19
اقتراح التحسينات التي ألمين التنفيذي ، وطمبت األطراف خالل اجتماعيا الرابع من ا2007سبتمبر / التي كان من المقرر تقديميا في أيمول

تقريرا وطنيا تشير إلى أن عددا  89، تمقت األمانة 2010يونيو / وحتى حزيران. 18اإلبالغ عمى اجتماعيا الخامس شكليمكن إدخاليا عمى 
 .كبيرا من األطراف لم يقدم بعد تقاريره الوطنية األولى

جراءات ومتطمبات إضافية .20 بموجب البروتوكول، اعتمدت األطراف أيضا ضمن جممة أمور مقررا  ومن حيث بمورة قواعد وا 
ومن المقرر استعراض الخبرات المكتسبة من تنفيذ ىذا المقرر . 19 (أ) 2، الفقرة 18يتضمن المزيد من المتطمبات المفصمة لغرض المادة 

. 20خالل االجتماع السادس لألطراف( أ) 2لفقرة ا 18لألطراف بغرض النظر في اعتماد مقرر آخر بشأن المادة خالل االجتماع الخامس 
جراءات بشأن المساءلة والجبر واألطراف أيضا خالل اجتماعيا الخامس  وستنظر  27إعماال لممادة  التعويضى احتمال اعتماد قواعد وا 

 .21من البروتوكول

المشتركة اإلضافية المصممة لتوجيو واعتمدت األطراف أيضا العديد من المقررات التي تتضمن بعض التفاىمات أو اإلرشادات  .21
ومن المسائل ذات األىمية الخاصة لعممية التقييم واالستعراض، قيام األطراف بوضع عممية لمواصمة . عممية تنفيذ األطراف لمبروتوكول

دارة الثالث بالبروتوكول بإنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص م المرفقالنظر في توجيو بشأن تقييم المخاطر الوارد في  عني بتقييم المخاطر وا 
الفريق خريطة طريق لتقييم المخاطر تضمنت مخطط تدفق وتوجيو بشأن تقييم المخاطر المتعمقة بأنواع محددة من ووضع . 22المخاطر

 .وسوف يقدم تقرير الفريق إلى األطراف خالل اجتماعيا الخامس مع توصيات لمنظر. الكائنات أو السالالت المحورة الحية

وكانت األطراف قد اعتمدت خالل اجتماعيا األول خطة . جتماع األطراف اىتماما كبيرا لبناء القدرات لتنفيذ البروتوكولوكرس ا .22
واعتمدت خطة . 23المؤشرات لرصد تنفيذ خطة العملكما اعتمد مجموعة من . تنسيق لتنفيذ خطة العمل ل بشأن بناء القدرات وأنشأ آليةعم

كل  إستعراضياوتتطمب خطة العمل المحدثة ". 24ثالث لألطراف، وعدلت المؤشرات خالل االجتماع الرابععمل محدثة خالل االجتماع ال
. 25استنادا إلى تقييم مستقل لفعالية ونتائج مبادرات بناء القدرات التي تنفذ بدعم من خطة العمل" خمس سنوات بواسطة اجتماع األطراف

وسيعرض عمى األطراف في اجتماعيا الخامس مذكرة من األمين . 2011ل المحدثة في ومن المقرر إجراء االستعراض األول لخطة العم
وتيسيرا الستعراض خطة العمل، ستدعى األطراف أيضا إلى (. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/4)التنفيذي عن تنفيذ خطة العمل 

 .لتي تنفذ بدعم من خطة العملالنظر في مشروع اختصاصات التقييم المستقل لفعالية ونتائج مبادرات بناء القدرات ا

وعالوة عمى ذلك . وقد نظر اجتماع األطراف بصورة دورية في حالة أنشطة بناء القدرات الثنائية واإلقميمية والمتعددة األطراف .23
جتمععقد عدد من اجتماعات التنسيق لمحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول األنشطة ذات الصمة بالسالمة األحيائية،  يق االتصال فر  وا 

وقد حققت ىذه األنشطة كمية كبيرة من المعمومات عن فرص التدريب وبناء القدرات . المعني ببناء القدرات لمسالمة األحيائية سبع مرات

                                                      

17
 .BS-III/14اٌّمشس  
18

اٌٛؽ١ٕخ  اٌخبص ثبٌزمبس٠شاإلثالؽ  شى٠ًالدع أْ اٌّمزشدبد اٌّمذِخ فٟ اٌمغُ اٌغبدط أدٔبٖ رٕطٛٞ ػٍٝ ثؼغ اٌزؼذ٠الد فٟ  –BS-IV/14اٌّمشس   

 . اٌثب١ٔخ ٌزٛف١ش ث١بٔبد ٌالعزخذاَ فٟ رم١١ُ اٌفؼب١ٌخ
19

 .BS-III/10اٌّمشس  .
20

خالي االجزّبع اٌثبِٓ  فٝ ٘زا اإلػزجبس رمزشح األِبٔخ، اعزٕبدا ئٌٝ اٌزمذ٠ّبد اٌزٟ رٍمزٙب ٚاٌزٟ رج١ٓ ِذذٚد٠خ اٌخجشاد، إٌظش -7ٔفظ اٌّظذس، اٌفمشح   

 . UNEP/CBD/BS./COP-MOP/5/8أٔظش اٌٛث١مخ . ٌألؽشاف
21

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18اٌٛث١مخ  BS-IV/12 اٌّمشس .
22

 .BS-IV/11اإلؽالع ػٍٝ ئٔشبء فش٠ك اٌخجشاء اٌزم١١ٕٓ اٌّخظض ٚاخزظبطبرٗ فٟ اٌّمشس ٠ّىٓ  
23

 .BS-I/5اٌّمشس  .
24

 .  BS-III/3 ٚ BS-IV/3اٌّمشساْ   
25

 .9اٌّشفك، اٌفمشح  BS-III/3اٌّمشس   



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/15 

Page 6 

 

بالغ احتياجاتيا ذات األولوية في مجال بن. ذات الصمة بالسالمة األحيائية اء كما أتاحت الفرصة لألطراف من البمدان النامية لتحديد وا 
 .26كبيرة فيما يتعمق ببناء القدرات ثغرةفإن من المسمم بو عمى نطاق واسع أنو مازالت ىناك . ومع ذلك. القدرات

في مكونات  ،ضمن جممة أمور ،أحدث اجتماع لو خاللونظر فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية  .24
ترحة لبروتوكول قرطاجنة المعني بالسالمة األحيائية، وفي ىذا السياق، أسند الفريق مزيدا من بناء القدرات في الخطة اإلستراتيجية المق

صد تنفيذ خطة العمل، واقترح إدراج ىذه المؤشرات في المجموعة األشمل من المؤشرات الخاصة بتقييم تنفيذ االىتمام لممؤشرات الخاصة بر 
 .27البروتوكول

واتفقت عمى أن تستعرض في اجتماعيا . والمشاركة التوعية العامةل المتعمقة بنوعية وشرعت األطراف أيضا في بعض األعما .25
المتعمق بتعزيز وتيسير التوعية العامة والتعميم والمشاركة ) 23من المادة ( أ) 1الخامس التقدم المحرز في تنفيذ االلتزام الوارد في الفقرة 

وعالوة عمى ذلك، اتفقت األطراف في اجتماعيا الرابع عمى وضع . ومناولتيا واستخداميافيما يتعمق بالنقل اآلمن لمكائنات المحورة الحية 
-UNEP/CBD/BS/COPأنظر الوثيقة )برنامج عمل لمتوعية العامة والتعميم والمشاركة سوف ينظر فيو خالل اجتماعيا الخامس 

MOP/5/13.) 

 ة األطزافحقُُى انفؼبنُت فٍ االحفبقبث انبُئُت األخزي انًخؼذد- ثبنثب

غير عادي نسبيا بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف من حيث أنو يتضمن امرا  يعتبر بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية  .26
ويستعرض ىذا القسم بإيجاز النيج التي وضعت في بعض االتفاقات . يتطمب إجراء عمميات تقييم دورية لمفعالية 35نصا معينا في المادة 

ففي حاالت قميمة، كانت ىذه االستعراضات تجري . ة المتعددة األطراف األخرى التي اضطمعت بشكل من أشكال التقييم واالستعراضالبيئي
بالنظر، كما ىو الحال بالنسبة لمبروتوكول، إلى أن االتفاق المعني يتضمن نصا محددا يتطمب تقييم الفعالية أو شكل آخر من أشكال 

الستعراضات في بعض األحيان بصورة محددة عمى تكييف االتفاق ليتواءم مع التقدم التقني والمعارف العممية وتركز ىذه ا. 28التقييم
وفي بعض االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، وضعت آليات لتقييم الفعالية من حيث التقدم صوب تحقيق أىداف معينة . الناشئة

. بغرض رصد تنفيذ خطة إستراتيجية وتقييم التقدم صوب األىداف والغايات المحددة في الخطةفي سياق عمميات التخطيط االستراتيجي 
وفي بعض ىذه االتفاقات، يوكل إلى الجياز الرئاسي، مثل مؤتمر األطراف، المسؤولية العامة عن إبقاء تنفيذ االتفاق قيد االستعراض دون 

 .نصوص معينة بشأن تقييم الفعالية

 نى بشأٌ انًهىثبث انؼضىَت انثببختكهىاحفبقُت اسخ- أنف

من األطراف، ضمن جممة أمور، خفض ( اتفاقية استكيولم)بشأن المموثات العضوية الثابتة  2001تتطمب اتفاقية عام  .27
د أربع عمى تقييم فعالية االتفاقية بع 16وتنص المادة . االطالقات من إنتاج واستخدم بعض المموثات العضوية الثابتة أو القضاء عمييا

من مؤتمر األطراف في اتفاقية  16وتتطمب المادة . وبصفة دورية بعد ذلك عمى فترات يحددىا مؤتمر األطراف ياسنوات من سريان
عممية لتيسير ىذا التقييم من خالل وضع ترتيبات لتوفير بيانات الرصد المقارن بشأن وجود بعض المواد الكيميائية  الشروع فىاستكيولم 
ويتعين أن يجري تقييم الفعالية عمى أساس المعمومات العممية والبيئية والتقنية واالقتصادية . لبيئي عمى النطاق اإلقميمي والعالميوانتقاليا ا

                                                      

26
ً٘ رغذ ثغشح . ج١ب اٌذ٠ٛ١خ ٚاٌغالِخ األد١بئ١خاٌزذس٠ت اٌّّٛي د١ٌٚب ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛ"أٔظش ػِّٛب، اط جٛٔغزْٛ ٚط ِٛٔجً ٚج غش٠ٓ ٚسد ِبو١ٕضٞ   

  .2008جبِؼخ األُِ اٌّزذذح ،رمغ١ُ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذ٠ٛ١خ 
27

 .12اٌفمشح ( UNEP/CBD/BS/LG-CB/6/3)رمش٠ش االجزّبع اٌغبدط ٌفش٠ك االرظبي اٌّؼٕٟ ثجٕبء اٌمذساد ػٍٝ اٌغالِخ األد١بئ١خ  

 
28

ارفبل١خ ثبصي )، ٚجذ ساٚعز١بال أْ ثالثخ ِٕٙب 2001ارفبلبد جشٜ اعزؼشاػٙب فٟ  10عزىٌُٙٛ فّٓ ث١ٓ أٔظش ِثال إٌّبلشبد فٟ ارفبل١زٟ ثبصي ٚا 

٠زؼّٓ ثؼغ اٌؼ١ٍّبد اٌخبطخ اٌجش٠خ إٌجبربد ٚاٌذ١ٛأبد اٌّؼشػخ ٌإلٔمشاع ِٓ  ٔٛاع األ فٟ  اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخٚثشٚرٛوٛي ِٛٔزش٠بي ٚارفبل١خ 

ٌُٚ ٠زؼّٓ االعزؼشاع اٌزٞ أجشاٖ ارفبل١خ . الرفبل١خ ساِغبس اإلعزشار١ج١خٌه رٛخ١ذ  ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌخطخ ر ئٌٝثبعزؼشاع اٌفؼب١ٌخ ٚأٔٗ ئػبفخ 

 ..اٌّشفك اٌثبٟٔ. أػالٖ 1ثٛاعز١بال سلُ  ِالدظخ. اعزىٌُٙٛ



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/15 

Page 7 

 

، والتقارير الوطنية التي تقدميا األطراف في 16رصد المعمومات المستمدة من العممية التي بدأت بموجب المادة : المتوافرة بما في ذلك
17م بموجب المادة ء عدم االمتثال التفاقية استكيولستكيولم والمعمومات المقدمة إعماال إلجرااتفاقية ا

29. 

. لتنظيم عممية تقييم الفعالية وعمى الرغم من أن اتفاقية استكيولم مازالت في مرحمة مبكرة من التقييم، فإنيا تقدم نموذجا متطورا .28
سوف يساعد األطراف عمى تحديد ما إذا كانت أحكام االتفاقية تكفي لتحقيق ىدفيا أو أنيا " وأشارت أمانة اتفاقية استكيولم إلى أن التقييم

ة تحتاج إلى تعديل أو اعتماد تدابير إضافية أو ما إذا كان األمر يحتاج إلى أنشطة أو مشاريع إضافية الستكمال أو تحسين تنفيذ االتفاقي
 .شاط يتطمب عقد مقارنة بين األوضاع قبل وبعد اتخاذ اإلجراءكما لوحظ أن تقييم برنامج أو ن. 30"لتحقيق ىدفيا

إعداد تقرير تقييم خط األساس مع مراعاة المصادر المتاحة لممعمومات المحددة في  الىاألمانة، بالنسبة لمتقييم األول، وعمدت .29
التقييم يستند  وكان 31 .2008بحمول نياية عام تقريرا وطنيا تمقتيا األمانة  44ويتضمن ذلك بيانات مستمدة من . من االتفاقية 16المادة 

تعمق باألىداف فضال يضمن جممة  أمور، إلى مؤشرات حددت لمواد معينة في االتفاقية بما في ذلك اليدف ومؤشرات النتائج المدرجة فيما 
بيانات قد تعرض لقيود نتيجة لعدد من وأشارت األمانة إلى أن تجميع ال 32 .أو اإلجراءات التي اتخذتعن مؤشرات العممية لبيان التدابير 

العوامل التي من بينيا صغر عدد التقارير الوطنية التي تمقيت واالختالفات في الطريقة التي قدمت بيا األطراف المعمومات ونقص 
ذلك من خالل نظام  اإلبالغ الوطني، وحقيقة أن األطراف المقدمة لمتقارير لم تفعل كميا شكلالمعمومات النوعية التي تقدم من خالل 

 .33اإلبالغ اإللكتروني

ن وثيقة أوأقر ب. 2009مايو / واستكمل مؤتمر األطراف في اتفاقية استكيولم التقييم األول لمفعالية خالل اجتماعو الرابع في أيار .30
تمك ة بشأن الرصد البيئي و استخدام المعمومات المجمع وأنو يمكن، 16األمانة التي أعدت لذلك االجتماع تضم أول تقييم بموجب المادة 

وأخذ مؤتمر األطراف . كخط أساس ألغراض المقارنة في عمميات التقييم في المستقبل ،التقارير الوطنية التي قدمتيا األطرافالمستقاة  من 
الفعالية مكون من وأنشأ فريق عامل مخصص معني بتقييم . عمما بأن اإلجراءات الخاصة بمرحمة التقييم في تقييم الفعالية لم تحدد بعد

لوضع مقترحات بشأن عمميات التقييم في ( اثنان من كل إقميم من أقاليم األمم المتحدة)عشرة خبراء في تقييم البرامج ترشحيم األطراف 
ليذه ووضع مؤتمر األطراف إطارا زمنيا . والمؤشرات اإلبالغ الوطني شكلالمستقبل بما في ذلك كيفية تقييم المعمومات المقترحة عمى 

وعقد الفريق العامل  34 .2011العممية، وسينظر في اإلجراءات المقترحة لعمميات التقييم في المستقبل خالل اجتماعو الخامس في عام 
 .2009نوفمبر / المخصص المعني بتقييم الفعالية اجتماعو األول في تشرين الثاني

 خهص يُهب ػبز انحذودانًخهفبث انخطزة وانخ َقماحفبقُت ببسل بشأٌ انخحكى فٍ  -ببء

من االتفاقية عمى أن يضطمع ( 7) 15وتنص المادة . لحدودا عبرالمخمفات الخطرة  عممية نقل 1989تنظم اتفاقية بازل لعام  .31
وعمى وجو الخصوص، مؤتمر األطراف عقب ثالث سنوات من سريان مفعول االتفاقية وبعد ذلك كل ستة سنوات، بتقييم لفعالية االتفاقية 

المخمفات الخطرة وغيرىا من المخمفات عبر  نقل النظر في مدى الحاجة إلى فرض حظر كامل أو جزئي عمى ( 7) 15المادة تتطمب 
وقد  لوحظ أن التقييم األول لمفعالية أعده خبير استشاري في عام . الحدود في ضوء أحدث المعمومات العممية والبيئية والتقنية واالقتصادية

                                                      

 
29

ثشأْ ئجشاءاد ٚآ١ٌبد ػذَ   SC-4/33زّبع األؽشاف أٔظش ِمشس اج. ٠ٕجغٟ اٌّالدظخ ثأْ ئجشاء االِزثبي فٟ ارفبل١خ اعزىٌُٙٛ ٌُ ٠ٛػغ ثؼذ فٟ ط١غزٗ إٌٙبئ١خ 

 (.UNEP/POPS/COP.4/38)االِزثبي الرفبل١خ اعزىٌُٙٛ 
30

 (.UNEP/POPS/COP.4/30ِٓ  اٌٛث١مخ  2اٌفمشح )ِزوشح ِٓ األِبٔخ ثشأْ رم١١ُ اٌفؼب١ٌخ  
31

 .9-7اٌفمشاد  ٔفظ اٌّظذس 
32

 .10، اٌفمشح اٌّظذس ٔفظ 
33

 .92، اٌفمشح اٌّظذس ٔفظ 
34

ٚثغ١خ ر١غ١ش رم١١ُ اٌفؼب١ٌخ دغت اٌّطٍٛة ثّٛجت . 2009ِب٠ٛ / أ٠بس UNEP/POPS/COP.4/38 ،8، اٌٛث١مخ SC-4/32مشس اجزّبع األؽشاف ِ 

  SC-2/13 ٚ SC-3/19اٌّمشساْ . اػزّذ اجزّبع األؽشاف الرفبل١خ اٌٍّٛثبد اٌؼؼ٠ٛخ اٌثبثزخ أ٠ؼب خطخ سطذ ػب١ٌّخ ٌٙزٖ اٌٍّٛثبد 16اٌّبدح 
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وحيث رؤى أن من السابق ألوانو في ىذه المرحمة تقييم  35،"المسار الصحيح"ا كان تنفيذ االتفاقية يجري عمى وتركز عمى ما إذ 1995
36 .الفعالية من حيث أىداف االتفاقية

 

فقد اعتمد مؤتمر  37 .لالتفاقية الناشئقد أدرج ضمن اإلطار االستراتيجي  ويبدو اآلن أن النظر في تقييم فعالية اتفاقية بازل .32
 2010ويجري في الوقت الحاضر مناقشة إطار استراتيجي جديد لمرحمة ما بعد عام  38 .2010-2002لمفترة ف خطة إستراتيجية األطرا

وتشير ورقة مناقشة حديثة لمشروع اإلطار االستراتيجي الجديد . 2011الل اجتماعو العاشر عام خبغرض اعتماده من مؤتمر األطراف 
التصور ا وينشأ المصدر الرئيسي ليذ. عد عشرين عاما من اعتماد االتفاقية، صعوبات في تقييم الفعاليةاألطراف مازالت تواجو ب"إلى أن 

وتعترف ورقة النقاش بالحاجة إلى إطار . 39"البيانات واإلبالغ وعدم توافر مؤشرات متفق عمياه لتقييم الفعاليةعن جوانب القصور في جمع 
وتقترح الورقة في إطار العناصر المقترحة لمشروع اإلطار االستراتيجي الجديد أىدافا . التنفيذ محسن لتقييم فعالية االتفاقية واستعراض

جراءات نوعية تقترن بمؤشرات ذات صمة  .40وغايات وا 

 احفبقُت انخجبرة انذونُت فٍ األَىاع انًؼزضت نالَقزاض يٍ انُببحبث وانحُىاَبث انبزَت- جُى

تتطمب من مؤتمر األطراف أن يستعرض  11/3ومع ذلك فإن المادة . طمب تقييم الفعاليةالتتضمن ىذه االتفاقية نصا محددا يت .33
حيثما يكون مالئما أن يقدم توصيات لتحسين فعالية "أنو يجوز لمؤتمر األطراف ( ى)تنفيذ االتفاقية، وتبين في الفقرة الفرعية  في اجتماعو

 ".االتفاقية

ماع التاسع لمؤتمر األطراف موجو إلى المجنة التوجييية لالتفاقية، أجريت دراسة ، ووفقا لمقرر اتخذ في االجت1996وفي عام  .34
األغراض الرئيسية لالستعراض تتمثل في تقييم مدى تحقيق االتفاقية  وكانت 41 .عن تحسين فعالية االتفاقية بواسطة خبير استشاري

ف عمى جوانب القصور، والمتطمبات الضرورية لتعزيز االتفاقية ألىدافيا والتقدم المحرز منذ إنشاء االتفاقية، واألىم من ذلك التعر 
رؤية "وعمى ذلك، اعتمدت . وكان من بين توصيات التقرير ضرورة إعداد خطة إستراتيجية لالتفاقية 42 .والمساعدة في التخطيط لممستقبل

وتحدد الرؤية اإلستراتيجية . 2000اقية عام وخطة عمل خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتف" 2005إستراتيجية حتى 
وتمشيا مع  43 .غايات وأىداف لالتفاقية ووضعت بعد ذلك مؤشرات بشأن التقدم المحرز فيما يتعمق بمختمف األىداف 2013-2008لمفترة 

األطراف لتنفيذ االتفاقية األىداف اإلستراتيجية، كانت المؤشرات موجية نحو العممية إلى حد كبير وتركز عمى الخطوات التي تتخذىا 
 .والقرارات والمقررات ذات الصمة بيا

                                                      

35
 .41ص  2001، ا١ٔٛ١ٌت "ارفبلبد ث١ئ١خ ِزؼذدح األؽشاف 10اإلثالؽ ٚاالعزؼشاع فٟ  أّٔبؽ"عز١بال سٚا. ن 
36

ٌُٚ رىٓ ٘زٖ اٌٛث١مخ ِزبدخ ألغشاع ئػذاد . UNEP/CHW.3/Inf.7ثأْ اٌزم١١ُ لذ أر١خ فٟ اٌٛث١مخ  100رمبس٠ش سٚاعز١بال، ٔفظ اٌّظذس، اٌّالدظخ  

  .٘زا اٌزمش٠ش ٌُٚ ٠زُ اعزؼشاػٙب
37

 .ِشاعٍخ ثبٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ِغ أِبٔخ ارفبل١خ ثبصي 
38

 .2003فجشا٠ش / شجبؽ UNEP/CHW.6/40 10، اٌٛث١مخ 6/1اٌّمشس   
39

رزٛافش ػٍٝ  2009ٔٛفّجش / رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 10،  2ٚسلخ ِٕبلشخ اٌّغٛدح  2020-2011ئؽبس اعزشار١جٟ جذ٠ذ ٌزٕف١ز ارفبل١خ ثبصي  

http://www.basel.int/stratplan/index.html  ِٓ ـ ٠ٚجذس اٌزأو١ذ ثأْ االرفبل١خ، وّب ٠زج١ٓ ِٓ ػٕٛأٙب، ١ٌغذ عٜٛ ٚسلخ ٔمبػ ِٚفزٛدخ ٌٍزؼ١ٍمبد

 . 2020-2001فزشح ٚرشىً ػٕظشا فٟ ػ١ٍّخ اٌزشبٚس طٛة ٚػغ اإلؽبس االعزشار١جٟ اٌجذ٠ذ ٌٍ. جبٔت األؽشاف ٚأطذبة اٌّظٍذخ
40

 .ِٚبثؼذ٘ب 10ٔفظ اٌّظذس ص  
41

". و١ف١خ رذغ١ٓ فؼب١ٌخ االرفبل١خ: رم١١ُ االرفبل١خ"الرفبل١خ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ ثبألٔٛاع اٌّؼشػخ ٌالٔمشاع ِٓ إٌجبربد ٚاٌذ١ٛأبد اٌجش٠خ  22-10اٌٛث١مخ  

، ٔظش اٌزٛط١بد إٌبشئخ ػٓ "و١ف١خ رذغ١ٓ فؼب١ٌخ االرفبل١خ: االرفبل١خ رطٛس" اٌّؼٕٛٔخ 21-10رؼ١ٍمبد ِٓ األؽشاف ٚإٌّظّبد ػٍٝ اٌذساعخ، ٚاٌٛث١مخ 

 .اٌذساعخ
42

 .، اٌّشفك، ِمذِخ ػبِخ2013-2008ٌٍفزشح  اٌشؤ٠خ اإلعزشار١ج١خ ٌالرفبل١خ 2-14لشاس ِإرّش االرفبل١خ  

 
43

SV-http://www.cites.org/eng/news/E-ٚرزٛافش ػٍٝ  2013-0082ِإششاد ٌأل٘ذاف اٌٛاسدح فٟ اٌشؤ٠خ اإلعزشار١ج١خ ٌالرفبل١خ ٌٍفزشح االرفبل١خ،  

indicators.pdf  9أٔظش أ٠ؼب ٚث١مخ االرفبل١خ  اٌٛث١مخ.  

http://www.basel.int/stratplan/index.html
http://www.cites.org/eng/news/E-SV-indicators.pdf
http://www.cites.org/eng/news/E-SV-indicators.pdf
http://www.cites.org/eng/news/E-SV-indicators.pdf
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 يالحظبث- دال

من الواضح من االستعراض الموجز لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف الثالثة الواردة أعاله أن ىناك بعض التباين في الخبرات  .35
اتفاقات أخرى التي يمكن أن تعتمد عمييا عمميات التقييم واالستعراض المتعمقة بعمميات تقييم الفعالية واستعراضات الخطة اإلستراتيجية في 

في مرحمة مبكرة ففي بعض الحاالت تظل ىذه اإلجراءات واآلليات . من بروتوكول قرطاجنة لمسالمة  األحيائية 35المقبمة بموجب المادة 
ن البال أن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المشار إلييا ومن الميم كذلك أن اليغيب ع. من الوجود أو أنيا مازالت قيد اإلعداد نسبيا

وعمى ذلك فإن العمميات النوعية  44 .أعاله تختمف في جوانب كثيرة عن البروتوكول من حيث أىدافيا واألساليب التنظيمية التي تستخدميا
ومع ذلك فإنيا تعتبر إرشادية لمنظر فيما إذا . ل أو مناسبة لولتقييم الفعالية أو تقييم التنفيذ لن تكون قابمة لمنقل المباشر إلى البروتوكو 

وكنقطة عامة، تجدر المالحظة أن . كانت عناصر ىذه النيج قد تحقق نظرات متعمقة مفيدة في عممية التقييم واالستعراض في البروتوكول
الموارد  محدودية ذلك في كثير من األحيان في سياق االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى تتصارع مع تحدى تقييم فعاليتيا ويتم

والقدرات الوطنية لألطراف ونقص الفيم المشترك السابق أو إطار لتقييم الفعمية وعدم كفاية أو عدم اكتمال مجموعة من البيانات 
 .45المخصصة التي تعتمد عمييا عمميات التقييم ىذه

 بُىنىجٍانخطت اإلسخزاحُجُت الحفبقُت انخُىع ان- رابؼب

التي فحصت أعاله، اعتمدت اتفاقية التنوع البيولوجي خطة إستراتيجية ووضعت إطارا الستعراض التقدم  العممياتعالوة عمى  .36
وقد اعتمد مؤتمر األطراف الخطة اإلستراتيجية  46 .2010أىداف تمك الخطة وعمى وجو الخصوص ىدف عام  تحقيق  المحرز صوب

واحتمال اعتمادىا خالل  2020-2011ومن المقرر النظر في خطة محدثة ومنقحة لمفترة  2002،47عام  التفاقية التنوع البيولوجي في
 وحدد، وضع مؤتمر األطراف إطارا لألىداف والغايات 2004وفي عام  .2010أكتوبر / االجتماع العاشر لألطراف في تشرين األول

وتواصل  48 .2010تنوع البيولوجي، وتقييم التقدم صوب تحقيق ىدف عام مؤشرات مؤقتة لسبعة مجاالت تركيز لتقييم حالة واتجاىات ال
في تطوير  2010مؤشرات التنوع البيولوجي لعام  50شراكة تعملو  49 .خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف نظر المؤشرات وتنقيحيا

 .2010مق بيدف عام المؤشرات وتوليد المعمومات عن اتجاىات التنوع البيولوجي لتقييم التقدم فيما يتع

، يسند المزيد من االىتمام لوضع 2010ونظرا ألن االىتمام قد تركز عمى مراجعة الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية لمرحمة ما بعد  .37
وأوصت حمقة عمل لمخبراء عقدت . عما إذا كان األمر يحتاج إلى مؤشرات معدلة أو جديدة والتساؤلواستعمال مؤشرات التنوع البيولوجي 

عداد بعض التدابير اإلضافية بشأن بتعديل وتبسيط المجموعة الحالية من المؤشرات  ضمن جممة أمور، 2009يوليو / ي تموزف العالمية وا 
، نظمت 2010ىدفا رئيسيا لعام  20التي يجري وضعيا الخطة اإلستراتيجية  وتتضمن 51 .األخطار التي يتعرض ليا التنوع البيولوجي

طار مرن لوضع وتشمل األىداف والغايات . يةأىداف إستراتيج 5تحت  كال من الطموحات الخاصة باإلنجاز عمى المستوى العالمي وا 
                                                      

 
44

ثؼغ إٌّزجبد ػجش  ٔمًؼٝ ئٌٝ اٌزذىُ ثطش٠مخ أٚ ثأخشٜ فٟ فٟ د١ٓ أْ ػذدا ِٕٙب، ِثً ثشٚرٛوٛي اٌغالِخ األد١بئ١خ، ٠غ ٗفؼٍٝ عج١ً اٌّثبي فأ

ٌٚزا . دأٚ اعزٙالن ثؼغ اٌّٛا/اٌزأث١شاد اٌّؼبوغخ ػٍٝ اٌج١ئخ، فاْ اٌجؼغ ا٢خش ٠ٕض ثظٛسح ٚاػذخ ػٍٝ اٌذذ أٚ اٌزخٍض ِٓ ئٔزبج ٚ ٌزالفٝاٌذذٚد 

٠خ اٌثبثزخ عٛف ٠فشع ال ِذبٌخ رذذ٠بد ِٕٙج١خ ِخزٍفخ ٌم١بط رأث١شاد فاْ ل١بط اٌزغ١١شاد فٟ، ِثال، رظ١ٕغ ٚاعز١شاد أٚ رظذ٠ش اٌٍّٛثبد اٌؼؼٛ

  .اٌىبئٕبد اٌّذٛسح اٌذ١خ ػٍٝ طْٛ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ ٚاعزخذاِٗ اٌّغزذاَ
45

. ثال، ِش٠ّب ٚطأٔظش، ِ. اػطٍغ ا١ٔٛ١ٌت أ٠ؼب ثؼًّ ثشأْ فؼب١ٌخ  االرفبلبد اٌج١ئ١خ اٌّزؼذدح األؽشاف ِغ رشو١ض خبص ػٍٝ لؼب٠ب االِزثبي ٚاإلٔفبر 

   (.2006) د١ًٌ ثشأْ االِزثبي ٚاإلٔفبر فٟ االرفبلبد اٌج١ئ١خ اٌّزؼذدح األؽشافثشٚػ، 
46

خفؼب وج١شا فٟ اٌّؼذي اٌذبٌٟ ٌفمذ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٛؽ١ٕخ  2010اٌزضِذ األؽشاف فٟ االرفبل١خ ثأْ رذمك فٟ  

   .٠ٚ2010ؼشف رٌه ثٙذف ػبَ . اٌفمش ٚرذم١ك إٌّبفغ ٌج١ّغ أشىبي اٌذ١بح ػٍٝ األسعدذح  ِٓ وّغبّ٘خ فٟ اٌزخف١ف 
47

 .ٌّإرّش األؽشاف فٟ ارفبل١خ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ  6/26اٌّمشس  

 
48

 .ٌّإرّش األؽشاف فٟ ارفبل١خ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ  7/30اٌّمشس 

 
49

 .ٌٛٛجٌّٟإرّش األؽشاف فٟ ارفبل١خ اٌزٕٛع اٌج١  8/15اٌّمشس 

50www.twentyten.net .  
51

دٍمخ ػًّ اٌخجشاء اٌذ١ٌٚخ اٌّشزشوخ ث١ٓ ا١ٔٛ١ٌت ٚاٌّشوض اٌؼبٌّٟ ٌشطذ اٌظْٛ ٚارفبل١خ اٌزٕٛع ، UNEP/WCMC/Post2010/0709/10اٌٛث١مخ  
ػٍٝ  رمش٠ش دٍمخ اٌؼًّ، ٠زٛافش ١ٌٛ٠2009ٛ / رّٛص 8-6، 2010ٚٚػغ ِإشش ِبثؼذ  2020اٌج١ٌٛٛجٟ ثشأْ ِإششاد اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ ٌؼبَ 

en.pdf-report-workshop-10-0709-02-02/official/emind-http://www.cbd.int/doc/meetings/ind/emind. 

http://www.twentyten.net/
http://www.cbd.int/doc/meetings/ind/emind-02/official/emind-02-0709-10-workshop-report-en.pdf
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ويطمب من األطراف أيضا رصد واستعراض تنفيذ االستراتيجيات . أىداف وطنية أو إقميمية، مع مراعاة االحتياجات واألولويات الوطنية
وغاياتيا الوطنية مع االستفادة من مجموعة المؤشرات  2020-2001مخطة اإلستراتيجية لمفترة وفقا ل الوطنية لمتنوع البيولوجي عملالوخطط 

بالغ مؤتمر األطراف عن طريق تقاريرىا الوطنية الخامسة والسادسة وأي وسائل أخرى يقررىا مؤتمر  التي وضعت لمخطة اإلستراتيجية وا 
 .52األطراف

 انطبُؼت وانُطبق: 33ة حقُُى فؼبنُت انبزوحىكىل بًىجب انًبد- خبيسب

تطمب إجراء عمميات تقييم دورية لفعالية البروتوكول،  35كما أشير في القسم االستياللي ليذه الوثيقة، فإنو في حين أن المادة  .38
ما إلجراءات لم توفر توجييا بشأن كيفية إجراء ىذه العمميات أو تحدد طبيعة ونطاق التقييم فيما يتجاوز اإلشارة إلى ضرورة أن يتضمن تقيي

وتشير الخبرات في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى واتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن ىناك طرقا مختمفة . ومرفقاتوالبروتوكول 
جراء عمميات التقييم ىذه أو قياسات التقدم، وأن الممارسة يمكن   .في ىذا المجال تتطوربيا تنظيم وا 

ما إذا كانت "خالل اجتماعيا الثالث، أثارت األمانة مسألة  35تنظر األطراف ألول مرة في المادة  ، قبيل أن2006وفي عام  .39
ىناك خبرات كافية مكتسبة من جانب األطراف مما يجعل إجراء أي تقييم لفعالية البروتوكول خالل السنوات القميمة القادمة مسألة مالئمة 

رجاعيا الصعوبات المرتبطة بإبراز التأثيرات النوعية لمبروتوكول األمانة أيضا إلى وأشارت. 53"وحسنة التوقيت بالترويج فيما يتعمق  إليو  وا 
 .54أو اإلسيام في صون التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام

وكانت تقديمات األطراف والحكومات المتمقاه قبل االجتماع الرابع لألطراف قد كشفت عن وجود بعض االختالفات في وجيات  .40
وفي حين أنو يبدو أن البعض يشير إلى ضرورة أن  55 .35لنظر فيما يتعمق بطبيعة ونطاق التقييم واالستعراض المالئمين بموجب المادة ا

عمم مسبق، يقترح آخرون التركيز بصورة أعمق ب الموافقةيركز االستعراض عمى تنفيذ أحكام البروتوكول والسيما تمك األحكام التي تعالج 
البروتوكول ظل في مرحمتو األولى وأن التنفيذ مازال بمستوى منخفض ومن ثم  بأنوأقر عدد . ىدف البروتوكول فيولذي تحقق عمى المدى ا

 .وأشار العديد منيا إلى معوقات القدرة التي تعرقل تنفيذ البروتوكول. 56قد يكون من المتعذر أو من السابق ألوانو إجراء تقييم كامل لمفعالية

أو المعايير المحتممة /ألطراف والحكومات أيضا مقترحات قبيل االجتماع الرابع لألطراف فيما يتعمق بالمؤشرات ووقدم عدد من ا .41
وركز العديد من المقترحات عمى تنفيذ أطر السالمة األحيائية عمى المستوى الوطني من حيث وجود وتنفيذ . 57لتقييم فعالية البروتوكول

دارة المخاطر وأشار عدد منيم إطار تنظيمي محمي بما في ذلك تقي قضايا القدرات وتحديد الصعوبات التي تواجو  الى يم المخاطر وا 
واقترح البعض اآلخر وضع مؤشرات نوعية لقياس . وأبرز آخرون دور غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية وعدد التقديمات ليا. التنفيذ

 .نتائج البروتوكول من حيث أىدافو

                                                      

52
   (.UNEP/CBD/COP/10/4)ٌؼؼ٠ٛخ اٌّخظض اٌّؼٕٟ ثبعزؼشاع رٕف١ز االرفبل١خ ثشأْ ػًّ اجزّبػٗ اٌثبٌثرمش٠ش اٌفش٠ك اٌؼبًِ ِفزٛح ا 
53

ػٍٝ أعبط االعزؼشاػبد اٌزٟ أجش٠ذ فٟ رٌه اٌٛلذ، أثٍغذ اٌٛث١مخ أْ ػذدا وج١شا ِٓ  10اٌفمشح  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/13اٌٛث١مخ  

 . 7ٔفظ اٌّظذس اٌغبثك اٌفمشح " ٠ّىٓ اػزجبسٖ ِشدٍخ ر١ّٙذ٠خ ٔذٛ رذم١ك اٌزٕف١ز اٌىبًِ ٌٍجشٚرٛوٛي ػٕذ ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ ِّب"األؽشاف وبْ ال٠ضاي 
54

 .12-11، اٌفمشربْ ٔفظ اٌّظذس  
55

اٌزٟ أػذد ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10اٌٛث١مخ ( )35اٌّبدح )أٔظش رج١ّغ رمذ٠ّبد ٚجٙبد إٌظش ثشأْ اٌزم١١ُ ٚاالعزؼشاع  

  .ثغ ٌألؽشافٌالجزّبع اٌشا
56

 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14اٌٛث١مخ )أٔظش رذ١ًٍ ارفبل١خ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛجٟ ٌٍزمذ٠ّبد اٌزٞ أػذ ٌالجزّبع اٌشاثغ ٌألؽشاف  

اٌزٟ أػذد ٌالجزّبع ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10اٌٛث١مخ ( )35اٌّبدح )أٔظش رج١ّغ رمذ٠ّبد ٚجٙبد إٌظش ثشأْ اٌزم١١ُ ٚاالعزؼشاع 

 .25-19شاثغ ٌألؽشاف اٌفمشاد اٌ
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، أظيرت التقارير الوطنية األولى أن البروتوكول قد ظل في الكثير من األطراف في 4/15طراف في المقرر وكما أشار األ .42
والواقع أنو قد ظل، في بعض جوانبو، كما أشارت لجنة االمتثال لمبروتوكول، من الصعب التيقن بصورة مؤكدة . مرحمة مبكرة من التنفيذ

 .58تقاريرىا الوطنية األولى دبعض األطراف لم تقدم بع أن  مي بالنظر إلىبحالة تنفيذ البروتوكول عمى المستوى المح

اآلن االنتياء إلى القول بأن الوضع فيما يتعمق بتنفيذ البروتوكول قد تغير عن الحالة التي رصدت في التقرير  ومن الصعب حتى .43
السالمة األحيائية مازالت في شكل مشاريع أطر السالمة  فالكثير من القوانين الوطنية المتاحة عمى غرفة تبادل معمومات. الوطني األول

ومن غير الممكن، دون الخوض في تفاصيل البحث حسب كل طرف عمى حده، القول بأي قدر من اليقين عدد األطراف التي . األحيائية
اف عندما نظر في التحميل الوارد في لألطر أو نفذت أطرىا لمسالمة األحيائية منذ االجتماع الرابع /وضعت الصيغة النيائية أو اعتمدت و

وفي حين أنو قد حدثت دون شك تطورات من . التقارير الوطنية األولى أو كم عدد ىذه األطراف القادرة عمى تنفيذىا في الواقع العممي
المستوى الوطني تشير حيث التنفيذ المحمي، فإن نقص البيانات المفصمة في ىذا المجال، ومواصمة إبداء القمق إزاء نقص القدرات عمى 

 .2008إلى احتمال أنو لم يكن ىناك تحسن كبير في مستوى تنفيذ البروتوكول منذ 

 ىقّيم الفعالية ما إذا كان البروتوكول قد حقق ىدفو، والى أتويمكن في ضوء ماتقدم االنتياء إلى أنو يتعين من حيث المبدأ أن  .44
يعمل تقييم البروتوكول بالدرجة األولى عمى ضمان الصورة العالمية لحالة تنفيذ  مدى تم ذلك، غير أنو يتعين في الواقع العممي أن

جراءات اتخاذ القرار بشأن  الكائنات المحورة الحية  نقلالبروتوكول وتأثيراتو حتى اآلن في وضع إطار لتبادل المعمومات وتقييم المخاطر وا 
التحسينات المقبمة في التنفيذ، كما يمكن عمى أساسو ارتكاز عمميات  في ضوئو تقاسعبر الحدود، ويمكن أن يستخدم ذلك كخط أساس 

 .تحقيق ىدفو في المستقبل عمىعالية البروتوكول فتقييم 

يقترح أنو والواقع . ىذا النيج يخاطر بازدواجية وظيفة نظام رصد التنفيذ القائم من خالل عممية اإلبالغ الوطنيةإن ويمكن القول  .45
غير أنو يبدو أنو من السابق ألوانو محاولة تقييم . ه أن تشكل التقارير الوطنية آليات جمع البيانات الرئيسية لمتقييمفي القسم السادس أدنا

فعالية البروتوكول من حيث النتائج أي تأثيراتو عمى صون التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام مع مراعاة المخاطر عمى صحة البشر 
كثير من جوانبيا، موضع التنفيذ المن حيث  ،راءات واآلليات التنظيمية الالزمة بموجب البروتوكول لم توضععندما يبدو واضحا أن اإلج

ى منطقيا أن يعزى إلى البروتوكول تأثيرات الكائنات المحورة الحية عمى صون التنوع البيولوجي نسمثل ىذه الحاالت، قد اليتوفي . بعد
 .أثيراتأو تجنب ىذه الت 59واستخدامو المستدام

قد تكون، بل ويجب أن تكون ىناك، تحسينات أخرى عمى الصورة الشاممة لتنفيذ البروتوكول  وولم يتجاىل النيج المقترح حقيقة أن .46
أن يركز التقييم الثاني بالدرجة األولى  إقتراحوعمى الرغم من . وىي الفترة المتوخي فييا إجراء التقييم الثاني 2012-2010بحمول الفترة 

تقييم حالة التنفيذ، تطرح بعض الخيارات المقترحة فيما تبقى من وثيقة العمل ىذه لوضع عممية لمتحرك نحو التقييم األكثر توجيا نحو عمى 
ذا ما رأت األطراف خالل اجتماعيا الخامس أن من المناسب زمنيا ومن المالئم، يمكن دمج بعض ىذه العناصر . النتائج في المستقبل وا 

 .ييم الثانيةفي عممية التق

 انؼُبصز انًحخًهت نًُهجُت نهخقُُى انثبٍَ نهًُهجُت- سبدسب

وبناء عمى االستعراض الوارد أعاله، يحدد ىذا القسم العناصر الممكنة لمنيجية تستخدم في تقييم الفعالية الثاني بموجب المادة  .47
ممة التي يمكن استخداميا كأساس لمتقييم، وآليات لجمع البيانات توقيت التقييم ونطاقو، وطائفة من المؤشرات المحت: ويتناول ىذا القسم. 35

 .لمتقييم وتحميل البيانات

                                                      

58
 50ٚثذٍٛي ٘زا اٌزبس٠خ ٌُ ٠مذَ عٜٛ . 2007عجزّجش / أ٠ٍٛي 11وبْ اٌّٛػذ إٌٙبئٟ ٌزمذ٠ُ اٌزمبس٠ش اٌٛؽ١ٕخ اٌؼبد٠خ األٌٚٝ ثّٛجت اٌجشٚرٛوٛي ٘ٛ  

 159٘زٖ اٌزمبس٠ش ِٓ ث١ٓ  89ا٢ْ ٌُ ٠مذَ عٜٛ  ٚدزٝ. 2007عجزّجش / ؽشفب فٟ اٌجشٚرٛوٛي فٟ أ٠ٍٛي 114فٟ اٌّبئخ اٌزمبس٠ش اٌٛؽ١ٕخ األٌٚٝ ِٓ ث١ٓ 

  .ؽشفب دزٝ ا٢ْ
59

، ثً ئْ رم١١ُ اٌجشٚرٛوٛيثّٛجت  الٌزضاِبرٗئالّ ِشح ٚادذح ٠ذمك ف١ٙب اٌطشف اٌزٕف١ز اٌىبًِ  1ال٠ؼٕٟ رٌه أٔٗ ال٠ّىٓ رم١١ُ اٌزمذَ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّبدح  

   .زم١١ُ أٔٗ أُ٘ ِىْٛ ف١ٗاٌذ ٠ظجخ دائّب ِىٛٔب ِٓ رم١١ُ اٌفؼب١ٌخ، ٠ٚجذٚ ػٕذ ٘زٖ اٌّشدٍخ ِٓ اٌزٕف١ز وّب فٟ دبٌخ أٞ ارفبق ث١ئٟ ِزؼذد األؽشاف، ل
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 انخىقُج- أنف

بعد خمس سنوات من سريان البروتوكول عمى الرغم  2008خالل اجتماع األطراف عام  35نظر التقييم األول بموجب المادة  .48
أعاله، أنو لم تكن تتوافر خبرات تشغيمية كافية يمكن أن يعتمد عمييا التقييم الفعال  2من أنو قد رؤى، عمى النحو المشار إليو في الفقرة 

مرة كل خمس سنوات عمى ، فإنو ينبغي إجراء عمميات تقييم الفعالية المقبمة 35ووفقا لنص المادة . البروتوكولواالستعراض المتعمق ب
ذا افترض االحتفاظ بالتتابع الحالي الجتماعات األطراف فإن االجتماع . 2013وعمى ذلك يتعين إجراء التقييم التالي في عام . األقل وا 

ويشير ذلك إلى أن تقييم الفعالية الثاني سوف يجريو األطراف خالل اجتماعيم السادس . 2014في والسابع  2012السادس سوف يعقد في 
 .2012عام 

وكما نوقش بقدر أكبر من التفصيل أدناه، يقترح أن يجري تجميع البيانات لمتقييم بالدرجة األولى من خالل التقارير الوطنية  .49
شيرا من اجتماع األطراف الذي  12أن تقدم قبل  BS-I/9قد قررت األطراف في المقرر و . الثانية التي يقدميا األطراف في البروتوكول

، 2008لمنظر من جانب االجتماع الرابع لألطراف في  2007سبتمبر / ونظرا ألن التقارير الوطنية األولى قد قدمت في أيمول. ستنظر فيو
لمنظر من جانب األطراف خالل  2011التقارير الوطنية الثانية في عام ، فإن من المقرر تقديم BS-I/9فإنو في حالة إتباع نيج المقرر 

 .2012اجتماعيا في 

وفي حين أن النطاق الزمني لمتقارير الوطنية يتوافق، من حيث المبدأ، مع ذلك المقترح لتقييم الفعالية الثاني، ينبغي االعتراف  .50
ولألمانة أو أي كيانات أخرى قد يوكل إلييا  60ير في الوقت المناسببأن ذلك سوف يتسبب في صعوبات لألطراف من حيث تقديم التقار 
 .تجميع وتحميل بيانات التقييم ذات الصمة لمنظر من جانب األطراف

 انُطبق- ببء

يقترح ألسباب نوقشت في القسم الخامس أعاله، أن يركز تقييم الفعالية الثاني عمى تقييم حالة تنفيذ النصوص واإلجراءات واآلليات  .52
لرئيسية في البروتوكول وبيذه الطريقة، ينبغي أن يضع التقييم الثاني مجموعة من بيانات خط األساس التي يمكن في ضوئيا قياس التقدم ا

قياس التقدم في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية المقترحة  كذلك موثوق بيا والذي يمكنالمحرز في تنفيذ وفعالية البروتوكول في المستقبل بصورة 
ولذا بذلت محاولة، لدى وضع قائمة أولية لمشروع المؤشرات لمنظر، التركيز عمى التنفيذ المحمي لبعض العناصر األساسية . توكوللمبرو 

كأساس لوضع مجموعة أساسية  المرفقكما استخدمت القائمة األولى لمشروع المؤشرات في (. بيذه الوثيقة المرفقأنظر )في البروتوكول 
ويوفر التقييم الثاني، بصرف . المقترح لمتقارير الوطنية الثانية الشكلمخطة اإلستراتيجية المقترحة ولكي تعكس أيضا من مؤشرات النتائج ل

صورة عالمية لمتنفيذ، منصة الحتمال وضع مجموعة من مؤشرات النتائج التي يبدأ بيا تقييم فعالية البروتوكول في  تكوينالنظر عن 
 .1 تحقيق اليدف الوارد في المادة

 جًغ انبُبَبث ويصبدر انًؼهىيبث- جُى

انظر )تعتمد المنيجية المقترحة لتقييم الفعالية الثاني بالدرجة األولى عمى جمع المعمومات من خالل التقارير الوطنية الثانية  .53
مس مؤشرات ذات صمة اإلبالغ الثاني الذي ستعتمده األطراف خالل اجتماعيا الخا شكلوسوف يتطمب ذلك أن يتضمن (. أدناه 1 الشكل

 .بعممية التقييم

إلى حد  يتوقفغير أن االعتماد عمى التقارير الوطنية باعتبارىا مصدر المعمومات الرئيسي يعني أن تقييم الفعالية الثاني سوف  .54
تسبة من تقديم التقارير وعمى أساس الخبرات المك. كبير عمى تقديم التقارير الوطنية الثانية من جانب األطراف بصورة كاممة وحسنة التوقيت

                                                      

60
اٌزذ١ًٍ إٌّمخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ اٌزمبس٠ش اٌٛؽ١ٕخ األٌٚٝ اٌزٞ أػذٖ األ١ِٓ اٌزٕف١زٞ ٌالجزّبع اٌخبِظ ٌٍجٕخ . UNEP/CBD/BS/CC/5/2اٌٛث١مخ   

ِشاػبح ِؼذي اٌزمذ٠ُ دغٓ اٌزٛل١ذ ٌٍزمبس٠ش اٌٛؽ١ٕخ األٌٚٝ لذ رشغت األؽشاف فٟ اعزؼشاع اٌٛر١شح اٌذب١ٌخ ٌإلثالؽ فٟ  االِزثبي، ٠ش١ش ئٌٝ أٔٗ ثؼذ

 (. 0) 98اٌفمشح  BS-I/9اٌّمشس 
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الوطنية األولى، ينبغي االعتراف بأن صعوبات سوف تواجو التقييم في حالة تقديم التقارير الوطنية الثانية متأخرة أو عدم تقديميا عمى 
 .اإلطالق

مة األحيائية غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية وغير ذلك من قواعد بيانات السال وقد تشمل مصادر المعمومات األخرى .55
ذات صمة، وتقارير لجنة االمتثال، وآلية تنسيق بناء القدرات وغير ذلك من المنظمات الدولية واإلقميمية التي تعالج قضايا السالمة 

 .األحيائية

 .ويمكن أن تتولى األمانة جمع البيانات وتصنيفيا .56

 عممية التقييم الثاني واالستعراض: 1الشكل 

 تنفيذ البروتوكول إقامة صورة عالمية لحالة

 

 

 ححهُم انبُبَبث- دال

وكما أشر في القسم الثالث . ىناك عدد من الخيارات التي يمكن نظرىا بشأن إجراء مرحمة تحميل البيانات في عممية التقييم .57
قييم الفعالية ومايتصل بو عمى أماناتيا في تجميع وتحميل البيانات ألغراض ت تأعاله، فإن بعض االتفاقات البيئية المتعددة األطراف اعتمد

من عمميات، وأنشأ البعض اآلخر منيا أفرقة خبراء أو مجموعات خبراء مخصصة، وفي بعض األحيان جرى تكميف خبراء استشاريين 
انية وثمة خيار آخر يتمثل في إمك. ويمكن النظر في كل خيار من ىذه الخيارات فيما يتعمق بتقييم البروتوكول. خارجيين بإجراء التقييم

 .تفويض لجنة االمتثال التي تقوم اآلن بالفعل باستعراض القضايا العامة لالمتثال في اجتماعاتيا، بإجراء تقييم الفعالية



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/15 

Page 14 

 

أن من  أشير الىومع ذلك . ويمكن تكميف األمانة بإجراء التحميل األولي لممعمومات المجمعة من خالل عممية التقييم .58
نشاء فريق خبراء مخصص صغير لممشاركة في عممية التقييم، وأن يبدأ، في الوقت المناسب في المستصوب أن يتم في مرحمة مبكرة إ

استعراض وضمان االتساق والفائدة فيما بين مجموعة المؤشرات لمتقارير الوطنية  الثانية والخطة اإلستراتيجية ألغراض عمميات تقييم 
 .الفعالية الثالثة والتالية

إلى بعض االىتمام إيالء يمكن . 61العامة الخاصة باالمتثال خالل اجتماعاتياالقضايا تنظر أيضا في ونظرا ألن لجنة االمتثال  .59
وتشير والية لجنة االمتثال بموجب المقرر . البروتوكولفعالية إذا كان يمكن أن يطمب من لجنة االمتثال تحمل مسؤولية إجراء تقييم  ما

BS-I/7  إلى الميام المحددة المنصوص عمييا في ذلك المقرر، بأي ميام أخرى قد يسندىا ليا إلى أن المجنة سوف تضطمع، باإلضافة
ية لعدم دغير أنو يمكن القول بأن ذلك قد اليكون الدور المالئم لمجنة بالنظر إلى أنيا مكمفة أيضا باستعراض الحاالت الفر . األطراف
ومع افتراض أنو سيعرض عمى المجنة في  .اتول بالتنفيذ الشامل لمبروتوكول وتأثير فتقييم الفعالية اليتعمق بامتثال األطراف فرادي ب. االمتثال

 .بين استعراض االمتثال، وتقييم الفعاليةيكون من األنسب الفصل  قدفردية لعدم االمتثال، المستقبل حاالت 

 انجًغ بٍُ اإلبالؽ وحقُُى انفؼبنُت وػًهُت انخخطُظ االسخزاحُجٍ فٍ انبزوحىكىل- هبء

تعتمد خطة إستراتيجية لمبروتوكول مع مؤشرات نوعية لرصد المتوخي أن تنظر األطراف خالل اجتماعيا الخامس، وأن  من .60
فإذا كان األمر كذلك، يمكن النظر بصورة مفيدة في إدراج عمميات تقييم الفعالية في المستقبل في أي عمميات لمرصد واالستعراض . التقدم

 تحقيق ألول وىمة أنو ييدف الىورىنا بالطبع بالمحتوى النيائي لمخطة اإلستراتيجية، يبدو ىذا النيج . جيةتنشأ ألغراض الخطة اإلستراتي
كما أن ىذا النيج سوف ينطوي عمى جوانب التحديد الدقيق لمحتوى متطمبات اإلبالغ الوطني فضال عن توقيت . 35متطمبات المادة 

في جمع البيانات وتحميميا وقد يوفر ذلك، من الناحية العممية، فرصة لتحقيق وفورات . لرصدالتقارير الوطنية المقدمة لعممية التقييم وا
 .وتقميل أعباء اإلبالغ التي عمى كاىل األطراف

ىذه العممية بالفعل من  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/14أنظر الوثيقة )المقترح لمتقارير الوطنية الثانية  الشكلوقد بدأ  .61
والغرض من ذلك ىو أن تصبح مصدرا جيدا لممعمومات لعممية التقييم واالستعراض، . ثر شموال في التنفيذ الوطنيخالل إدراج مسائل أك

. والتقميل من األعباء التي تتحمميا األطراف من خالل العمل عمى تجنب الحاجة إلى متطمبات منفصمة أخرى لجمع البيانات في المستقبل
تركة الممكنة فيما بين عممية اإلبالغ الوطني وعممية التقييم واالستعراض والخطة اإلستراتيجية اعتبارا أدناه العالقات المش 2ويعرض الشكل 

 .من االجتماع الخامس إلى االجتماع العاشر لألطراف

 اإلسخزاحُجُتانصالث انًحخًهت بٍُ انخقبرَز انىطُُت وانخقُُى واالسخؼزاض وانخطت : 2 انشكم
 

                                                      

61
 (.د)1، اٌمغُ اٌثبٌث، اٌفمشح اٌّشفك، BS-I/7اٌّمشس  
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 انًؤشزاث- واو

وكما أشر آنفا، يعتمد ذلك . بيذه الوثيقة مشروع مجموعة أساسية من المؤشرات لتقييم الفعالية الثاني لمبروتوكول المرفقيتضمن  .62
روع والغرض من وضع مش. عمى نيج يرى أن يركز التقييم الثاني بالدرجة األولى عمى تقييم التنفيذ المحمي الشامل ألحكام البروتوكول

 .المؤشرات في ىذه المرحمة ىو استثارة  المناقشات بشأن ما إذا كان ذلك يمثل نيجا مالئما ومفيدا

و ال فأوال، كما أشير في القسم الخامس أعاله، من المفترض أن. واالفتراضات المبادئبعدد من  المرفقوقد استنار وضع ىذا  .63
عندما توضع  إال 1في البروتوكول في تحقيق اليدف الوارد في المادة اردة الو   والمرفقاتفعالية النصوص الموضوعية  يمكن تقييم

 .ومن ىنا التركيز عمى التنفيذ الوطني في ىذه المرحمة ،اإلجراءات واآلليات األساسية لتنفيذ البروتوكول

أي طرف من األطراف أو ليس تقييم تنفيذ البروتوكول من جانب  واإلستعراضوثانيا جرى التأكيد عمى أن ىدف عممية التقييم  .64
فاليدف من عممية التقييم واالستعراض ىو . إقميم من األقاليم أو االزدواج مع عمل لجنة االمتثال فيما يتعمق بحاالت عدم االمتثال المحتممة

 .ولالحالة العامة لمتنفيذ أي إلى أي مدى جرى وضع اإلجراءات الضرورية لتنفيذ العناصر األساسية لمبروتوك التيقن من

سوف  األخيرفاالستعراض . استعراض التقارير الوطنية مع زدواجاالوثالثا ليس الغرض من عممية التقييم واالستعراض ىو  .65
 .من القضايا واألنشطة األشمليتضمن معمومات عن الطائفة 

محدود من المؤشرات كان أحد االعتبارات الرئيسية الذي روعي لدى وضع المرفق ىو الحاجة إلى التركيز عمى عدد . ورابعا .66
ويراعي ذلك الحاجة إلى . أي مصادر أخرى لممعموماتأو التي تتوافر عنيا معمومات بسيولة والقابمة لمقياس من خالل عممية اإلبالغ 

سبة ، بالنالبحثوعالوة عمى ذلك قد يتعين مواصمة . االعتماد عمى المصادر القائمة لممعمومات وعدم إرىاق األطراف بمتطمبات اإلبالغ
 .صادر المتاحة لمبيانات الموثوق بياالملبعض المؤشرات المقترحة، 

، فإنو بغية قصر عدد المؤشرات عمى عدد يمكن التحكم فيو، يركز المرفق عمى بعض االلتزامات األساسية الواردة في اخامس .67
النظر بشأن العناصر في البروتوكول األكثر  وقد تظير اختالفات في وجيات. ومن ثم يستبعد البعض اآلخر في ىذه المرحمة ،البروتوكول
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ويركز اإلطار الوارد . إخضاعيا لمتقييم في ىذه المرحمة، وقد يتعين تنقيح القائمة الواردة في المرفق لمراعاة وجيات النظر ىذه من فائدة 
 :في المرفق عمى الجوانب التالية

الكائنات  لنقلبالنسبة ( مية التي تتسق مع البروتوكولأو األطر التنظيمية المح)بعمم مسبق  الموافقة وضع إجراءات (أ )
 المحورة الحية عبر الحدود إلدخاليا المتعمد في البيئة؛

لنقل الكائنات ( لأو األطر التنظيمية المحمية التي تتسق مع البروتوكو )بعمم مسبق  الموافقةتفعيل وتشغيل إجراءات  (ب )
 البيئةالمحورة الحية عبر الحدود إلدخاليا المتعمد فى 

 ؛لتقييم المخاطروتفعيل إجراءات  وضع (ج )

 وتفعيل إجراءات بشأن التدابير المالئمة إلدارة المخاطر ورصدىا؛ وضع  (د )

 غير المشروع لمكائنات المحورة الحية عبر الحدود؛ النقل اإلجراءات والقدرات الالزمة لتحديد ومعالجة  (ه )

راءات إجلمكائنات المحورة الحية عبر الحدود بما في ذلك  مدالمتع النقلاإلجراءات والقدرات الالزمة لتجنب ومعالجة  (و )
 االخطار وتدابير الطوارئ؛

 التنفيذ المالئم لمتطمبات البروتوكول فيما يتعمق بمناولة الكائنات المحورة الحية ونقميا وتعبئتيا وتحديدىا؛ (ز )

 السالمة األحيائية؛ اإلجراءات والقدرات الالزمة لتقاسم المعمومات من خالل غرفة تبادل معمومات (ح )

 .اإلجراءات والتدابير الالزمة لتعزيز التوعية العامة (ط )

وثمة افتراض آخر يتمثل في أن تحقيق اليدف المنشود من البروتوكول يتطمب أن تكون التغطية الجغرافية لمبروتوكول شاممة  .68
غير أن ذلك . ىدف البروتوكول إمكانياتفي تحقيق  ذلك بقاء عدد كبير من الدول خارج البروتوكول، قد يؤثرففي حالة . قدر المستطاع

 .يظل خارج سيطرة األطراف

 االسخُخبجبث وانخىصُبث- سببؼب

 : تقدم االستنتاجات والتوصيات التالية فيما يتعمق بالمنيجية التي تتبع في التقييم الثاني واالستعراض .69

ستعراضيا في البروتوكوللة تنفيذ العناصر األساسية حا التيقن منينبغي أن يركز التقييم الثاني بالدرجة األولى عمى  (أ )  ؛وا 

قد تؤدي مجموعة المؤشرات المعتمدة عمى مشروع المؤشرات الوارد في المرفق بيذه الوثيقة إلى استنارة عممية التقييم  (ب )
 ألغراض التقييم الثاني لمفعالية؛

م بالدرجة األولى عن طريق عممية اإلبالغ الوطني نظرا لمتركيز المقترح لمتقييم، ينبغي جمع المعمومات الخاصة بالتقيي (ج )
سناد بعض اإلىتمامالتقارير الوطنية  شكلوقد يتطمب ذلك بعض التعديالت في . لمبروتوكول  الشكلويعكس . لتوقيت التقارير الوطنية وا 

 ؛ىذا اإلىتمام المقترح لمتقارير الوطنية الثانية 

المتاحة من المصادر األخرى بما في ذلك غرفة تبادل معمومات السالمة  ينبغي لمتقييم أن يعتمد أيضا عمى المعمومات (د )
 ؛المؤسسات ذلك من  األحيائية وآلية تنسيق بناء القدرات وغير

ينبغي ربط عممية تقييم الفعالية بعممية رصد واستعراض الخطة اإلستراتيجية لمبروتوكول أو دمجيا فييا وقد يؤثر ذلك في  (ه )
النيج المتكامل ىذا أيضا استعراض التقارير الوطنية ورصد تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، وقد  وقد يتضمن. دمةاختيار المؤشرات المستخ
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اإلبالغ الوطني المقترح والمؤشرات  بشكلحددت الصالت، لدى وضع مجموعة المؤشرات لمخطة اإلستراتيجية، بين المسائل المتعمقة 
 ضمان االتساق؛الخاصة بخطة العمل المقترحة لمبروتوكول ل

ولذا يتعين . خالل االجتماع السادس لألطراف، ينبغي استكمال تقرير الفعالية الثاني 35بغية االمتثال لمتطمبات المادة  (و )
بشأن  بما في ذلك تحديد المؤشرات والتوجيو المالئم بجمع البياناتعمى األطراف أن تضع، خالل اجتماعيا الخامس، األساس الخاص 

عداد تقرير لتقديمو لالجتماع السادس؛اإلبالغ ال شكل  مالئم، وتوزيع المسؤوليات الخاصة باستعراض وتحميل البيانات وا 

 والتحميل األوليين لمبيانات؛ والتصنيفالتقييم  يمكن تكميف األمانة بمسؤولية إدارة مرحمة جمع البيانات ألغراض (ز )

أو المشاركة في /تقديم المشورة و( 1) من أجلألطراف يمكن إنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص قبيل االجتماع السادس ل (ح )
تقديم المشورة بشأن تعديل المؤشرات ووضع مؤشرات بديمة أخرى لتكون أساسا لعمميات ( 2)أو إجراء عممية استعراض وتحميل البيانات و

لتقييم التقدم " تحقيق النتائج"الموجية نحو  تمك وينبغي أن تتضمن ىذه المؤشرات المالئمة. 35تقييم الفعالية في المستقبل بموجب المادة 
 المتثال بجزء أو جميع ىذه الميام؛ويمكن كبديل إلنشاء فريق خبراء تقيين مخصص، تكميف لجنة ا،صوب تحقيق ىدف البروتوكول 

فعالية وتقديم ينبغي أن يكون لمجنة االمتثال، لدى استعراضيا لمقضايا العامة الخاصة باالمتثال، مدخالت في عممية تقييم ال (ط )
 أو توصيات بشأنيا إلى األطراف خالل اجتماعيا السادس؛تعميقات 

ينبغي أن تتضمن عممية تقييم الفعالية عناصر استشرافية حتى يمكن النظر فيما إذا كانت ىناك جوانب جديدة أو ناشئة  (ي )
 لمسالمة األحيائية تتطمب اىتماما من جانب  البروتوكول؛

ضع مؤشر أو أكثر بشأن البروتوكول ضمن السياق األوسع نطاقا لمخطة اإلستراتيجية التفاقية ينبغي إيالء االىتمام لو  (ك )
 مثل من خالل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛ 2010التنوع البيولوجي بعد عام 

لمتعددة األطراف األخرى مع االتفاقات البيئية ا بصورة مفيدة ينبغي أن يسعى البروتوكول إلى تقاسم المعمومات والخبرات (ل )
 .بشأن عمميات تقييم الفعالية

 ػُبصز يقخزحت نًشزوع يقزر- ثبيُب

 :قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول فيما يمي في ضوء المعمومات المقدمة في ىذه المذكرة .70

من حالة تنفيذ العناصر األساسية  التيقنعمى  أن يركز نطاق التقييم الثاني واالستعراض بالدرجة األولى أن يقرر- 1
 في البروتوكول، واستعراضيا؛( النصوص واإلجراءات واآلليات الرئيسية)

وتصنيف وتحميل المعمومات بشأن تنفيذ البروتوكول باستخدام التقارير الوطنية  جمعأن يطمب إلى األمين التنفيذي - 2
 يم الثاني واستعراض البروتوكول؛كمصدر رئيسي بغرض اإلسيام في التقيالثانية 

أن يقرر أن يعتمد التقييم أيضا عمى المعمومات المتوافرة من مصادر أخرى بما في ذلك غرفة تبادل معمومات السالمة - 3
 ؛والمؤسساتاألحيائية وآلية تنسيق بناء القدرات وغير ذلك من العمميات 

فعالية في عممية جمع البيانات من خالل استكمال وتقديم أن يحث األطراف والحكومات األخرى عمى اإلسيام ب - 4
ومن خالل توفير المعمومات الكافية والكاممة في  ،تقاريرىا الوطنية في الوقت المناسب وفقا لممقررات ذات الصمة بشأن اإلبالغ الوطني

 ؛اتقاريرى

 يقوماستعراض المعمومات التي ( 1)ن أجل أن يقرر إنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص معني بالتقييم واالستعراض م-     5
التقييم الثاني واالستعراض بشأن  إجراء( 2)األمين التنفيذي بجمعيا وتحميميا بغرض اإلسيام في التقييم الثاني واستعراض البروتوكول 
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تقديم النتائج ( 3)حسب مقتضى الحال فعالية البروتوكول باستخدام المؤشرات الواردة في المرفق بيذا المقرر عمى النحو الذي يعدلو الفريق 
 والتوصيات إلى االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف لمنظر؛

أن يطمب من لجنة االمتثال، لدى استعراضيا لمقضايا العامة الخاصة باالمتثال، توفير مدخالت في تقييم الفعالية - 6
 ل اجتماعيا السادس؛وتقديم تعميقات أو توصيات إلى األطراف خال

أن يقرر إجراء التقييم الثالث واالستعراض لمبروتوكول باالقتران مع استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة - 7
 .المعمومات المجمعة من خالل التقارير الوطنية الثالثة عدة مصادر من بينيااالجتماع الثامن لألطراف باستخدام أثناءاإلستراتيجية 
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 اٌّشفك

 شزاث انًحخًهت نهخقُُى انثبٍَ واالسخؼزاضانًؤ

 انخغطُت- أنف

 :الجغرافية لمبروتوكول وتغطية البروتوكول لنقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدودالتغطية  .1

 عدد األطراف في البروتوكول؛ (أ )

 عدد األطراف التي لدييا جيات اتصال وطنية معينة؛ (ب )

 ت المناسب بشأن تنفيذ البروتوكول؛عدد األطراف التي تقدم تقارير وطنية في الوق (ج )

 عدد األطراف التي تستورد كائنات محورة حية من بمدان غير أطراف؛ (د )

 .محورة حية إلى بمدان غير أطراف كائناتعدد األطراف التي تصدر  (ه )

 انخُفُذ انًحهٍ نإلجزاءاث األسبسُت وانًزفقبث- ببء

 لنقلوفقا لمبروتوكول بالنسبة ( لمحمية المتسقة مع البروتوكولأو األطر التنظيمية ا)وضعت إجراءات الموافقة بعمم مسبق  .2
 :لإلدخال المتعمد في البيئة الحدود عبرالكائنات المحورة الحية 

بعمم مسبق أو اعتماد إطار  الموافقةعدد األطراف التي سنت قوانين ووضعت قواعد وتدابير إدارية لتشغيل إجراء  (أ )
 في البيئة؛ المتعمدلإلدخال  الحدود عبرالكائنات المحورة الحية  ينقلا يتعمق تنظيمي محمي يتسق مع البروتوكول فيم

 عدد األطراف التي عينت سمطات وطنية مختصة؛ (ب )

 نقلعدد األطراف المستوردة أو المصدرة لمكائنات المحورة الحية التي ليس لدييا قوانين وقواعد ذات صمة تحكم  (ج )
 ال المتعمد في البيئة؛الكائنات المحورة الحية عبر الحدود لإلدخ

 .اعتماد إجراءات الموافقة بعمم مسبق أو أطر تنظيمية محمية تتسق مع البروتوكولب فيما يتعمقاالتجاىات اإلقميمية  (د )

لحدود لإلدخال ا عبرالكائنات المحورة الحية  لنقل( محمي يتسق مع البروتوكولأو إطار تنظيمي )إجراءات الموافقة بعمم مسبق  .3
 :والتفعيلقيد التشغيل  ،لبيئة المتعمد في ا

دارية محمية  (أ ) لمتعامل مع استخدامات إجراءات الموافقة بعمم ( صنع القرار)عدد األطراف التي لدييا ترتيبات مؤسسية وا 
 مسبق؛

 مخصصات في الميزانية لتشغيل أطرىا الوطنية لمسالمة األحيائية؛ تدرحعدد األطراف التي  (ب )

 دائمون إلدارة شبكاتيا الوطنية المعنية بالسالمة األحيائية؛ عدد  األطراف التي لدييا موظفون (ج )

 الموافقة بعمم مسبق وتوصمت إلى مقررات بشأن االستيراد؛ طمبات بتجييز تقومعدد األطراف التي  (د )
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 .االتجاىات اإلقميمية في تشغيل وتفعيل إجراءات الموافقة بعمم مسبق (ه )

، المنشأة والتي الحدود عبرلمحورة الحية المستخدمة كأغذية وأعالف ولمتجييز الكائنات ا بنقلإجراءات صنع القرار فيما يتعمق  .4
 :قيد التشغيل

عدد األطراف التي اتخذت مقررات نيائية فيما يتعمق باالستخدام المحمي بما في ذلك التداول في األسواق لمكائنات  (أ )
 ؛الحدود عبر لمنقلالمحورة الحية المستخدمة كأغذية وأعالف ولمتجييز التي قد تخضع 

عدد األطراف التي لدييا إجراء لصنع القرار بشأن استيراد الكائنات المحورة الحية المستخدمة كأغذية وأعالف  (ب )
 ولمتجييز؛

 :التشغيل وأصبحت قيدإجراءات تقييم المخاطر بشأن الكائنات المحورة الحية التي وضعت  .5

 ائنات المحورة الحية؛بشأن تقييم المخاطر لمك عدد األطراف التي لدييا توجييات (أ )

 عدد األطراف التي أجرت عمميات تقييم لممخاطر كجزء من عممية صنع القرار بشأن الكائنات المحورة الحية؛ (ب )

 عدد األطراف التي لدييا لجنة استشارية أو ترتيبات أخرى إلجراء أو استعراض تقييم المخاطر؛ (ج )

مة األحيائية المصحوبة بموجز عن تقييم  مخاطر عدد  المقررات التي اتخذت في غرفة تبادل معمومات السال (د )
 الكائنات المحورة الحية؛

 عدد األطراف التي تتمتع بالقدرات المحمية الضرورية إلجراء عمميات تقييم المخاطر؛ (ه )

لمرفق الثالث من البروتوكول أو أي توجيو أخرى بشأن تقييم المخاطر وافق اعدد األطراف التي تبمغ عن استخداميا  (و )
 ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛عميو م

 .االتجاىات اإلقميمية فيما يتعمق بالقدرة عمى إجراء تقييم المخاطر (ز )

 :التشغيل وأصبحت قيدأعدت  التى اإلجراءات الخاصة بوضع تدابير مالئمة إلدارة مخاطر الكائنات المحورة الحية ورصدىا .6

أو إجراءات قائمة /خال الكائنات المحورة الحية في البيئة والتي لدييا متطمبات وعدد األطراف التي لدييا ترخيص بإد (أ )
دارة التحكم في المخاطر التي جرى التعرف عمييا في عمميات تقييم المخاطر؛  ويجري إنفاذىا لتنظيم وا 

 عدد األطراف التي لدييا قدرات عمى رصد وجود الكائنات المحورة الحية والتعرف عمييا؛ (ب )

 .ات اإلقميمية بشأن قدرات إدارة المخاطراالتجاى (ج )

 :التي اتخذت وأصبحت قيد التشغيل،عبر الحدود  مشروعةغير بصورة الكائنات المحورة الحية  نقلإجراءات تحديد ومعالجة  .7

عبر الحدود بما في ذلك من خالل تنظيم  المشروعغير  النقلعدد األطراف التي لدييا تدابير محمية لتالفي ومعاقبة  (أ )
 رور العابر واالستخدام المحكوم؛الم
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 مشروعةأحد الكائنات المحورة الحية بطريقة غير  نقلعدد األطراف التي تبمغ عن تمقييا معمومات تتعمق بحاالت  (ب )
 عبر الحدود إلى أو من أراض تحت واليتيا؛

مثل )عبر الحدود  المشروعةالكائنات المحورة الحية غير  عمميات نقلعدد األطراف التي لدييا القدرة عمى رصد  (ج )
 (.الموظفين والقدرات التقنية

قيد التشغيل بما  التى أتخذت وأصبحت،الكائنات المحورة الحية غير المقصود عبر الحدود  نقلإجراءات تالفي وتحديد ومعالجة  .8
 :الطوارئفي ذلك إجراءات االخطار وتدابير 

الكائنات  نقلية بجيات االتصال الخاصة بيا بشأن عدد األطراف التي أبمغت غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائ (أ )
 ؛17عبر الحدود وفقا لممادة  المحورة الحية غير المقصود

الفعمي أو المحتمل  دالكائنات الحية غير المقصو  بنقلعدد األطراف التي لدييا آلية إلبالغ الدول المتضررة المحتممة  (ب )
 ؛الحدود عبر 

 دود؛لحا عبرغير المقصود  النقلعدد حاالت  (ج )

عدد األطراف التي لدييا آلية لمتعرف عمى اآلثار المعاكسة الكبيرة التي تمحق بالتنوع البيولوجي وتحديدىا نتيجة ألي  (د )
 .حدودعبمر اللمكائنات المحورة الحية غير المقصودا نقل

لمحورة الحية ونقميا وتعبئتيا المتطمبات المالئمة المحددة والمنفذة فيما يتعمق بمتطمبات البروتوكول بشأن مناولة الكائنات ا .9
 :ريفياعوت

 18لدييا متطمبات مالئمة لمناولة الكائنات المحورة الحية ونقميا وتعبئتيا وتعريفيا تتسق مع المادة  التىعدد األطراف  (أ )
 :ن أجلمن البروتوكول والمقررات الالحقة ذات الصمة الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول م

 االستخدام المحكوم؛ (1)

 في البيئة؛ المتعمداإلدخال  (2)

 ؛الكائنات المحورة الحية ألغراض األغذية واألعالف والتجييز (3)

 :وقيد التشغيل ، التى وضعت إجراءات االخطار بالمعمومات الالزمة لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية .10

 بالمعمومات؛ تبادل معمومات السالمة األحيائية عدد األطراف التي أسندت مسؤوليات بشأن اخطار غرفة (أ )

 .عدد  األطراف التي لدييا نظم إلدارة معمومات السالمة األحيائية الالزمة لتنفيذ البروتوكول (ب )

 

 :تعزيز التوعية العامة يجري تنفيذىاإجراءات وتدابير  .11

 عدد األطراف التي تنفذ برامج أو أنشطة خاصة بالتوعية العامة؛ (أ )

 .التي ترتب لبعض مستويات المشاركة العامة في عمميات صنع القرار بشأن الكائنات المحورة الحيةعدد األطراف  (ب )
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 اإلجزاءاث واِنُبث ػهً انًسخىي انذونٍ- جُى

 :ويمكن الوصول إلييا غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية قيد التشغيل .12

حيائية بصورة منتظمة أي مرة واحدة عمى األقل عدد األطراف التي تصل إلى غرفة تبادل معمومات السالمة األ (أ )
 شيريا؛

 تبمغ عن صعوبات في الوصول إلى غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية أو استخداميا؛ التى عدد األطراف (ب )

 .مدى موثوقية وتحديث المعمومات في غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية (ج )

 :خطة عمل بناء القدرات تنفذ بفعالية .13

 التمويل المقدم أو المتمقى لدعم أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛حجم  (أ )

عدد األطراف التي تطمب مساعدة لمتمكين من استخدام خبراء من قائمة الخبراء وعدد األطراف التي تحصل بالفعل  (ب )
 عمى مساعدة؛

ات تقييم المخاطر أو استعراضيا وغير عدد األطراف التي تبمغ عن استخدام الخبرات المحمية في االضطالع بعممي (ج )
 .ذلك من األنشطة ذات الصمة بتنفيذ البروتوكول

 :لجنة االمتثال قيد التشغيل .14

 األطراف التي تثير قضايا مع لجنة االمتثال فيما يتعمق بامتثاليا اللتزامات البروتوكول؛ (أ )

جراءات لصنع القرار (ب )  .لدى لجنة االمتثال قواعد وا 

بئُبث انًحىرة انحُت ػبز انحذود ػهً انخُىع انبُىنىجٍ يغ يزاػبة انك َقمحأثُزاث - دال
 انبشزانًخبطز انخٍ حخؼزض نهب صحت 

 .ينبغي إيالء اىتمام لمعمل بشأن مؤشرات التنوع البيولوجي في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي .15
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