
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 ةبشأن السالمة البيولوجيقرطاجنة 

 السابعاالجتماع 
 9024ل أكتوبر/تشرين األو  3 - ر/أيلولسبتمب 92بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 21البند 

 م واستعراض فعالية البروتوكوليقيت

 (: العملية والمنهجية53)المادة 

 تقدير ال ستعراض بالتزامن معواالتقييم جزء الثالث من اللل ألسلوب المنهجياقتراح خاص با
 منتصف المدة للخطة االستراتيجية

 األمين التنفيذي مذكرة من

 المقدمة    -أوال 
من البروتوكول مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة بأن  31تلزم المادة  -2

ُيجري، بعد مرور خمس سنوات على دخول البروتوكول حيز النفاذ ومرة في كل خمس سنوات على األقل، تقييما 
 تقييم لإلجراءات والمرفقات المتعلقة به. لفعالية البروتوكول، بما في ذلك

تقييم واستعراض فعالية البروتوكول لجزء الثالث من ، وتحضيرا لBS-VI/15)أ( من المقرر  4في الفقرة و  -9
 أسلوبادَّ طلب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة إلى األمين التنفيذي أن يع  

 والمرفقات واإلجراءات المتعلقة به.على فعالية العمليات المؤسسية  ركز في المقام األولية، ا بالعمليخاص ايمنهج

خالل اجتماعه الخامس،  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةاعتمد و  -3
التقدير لبروتوكول إجراء . وقرر األطراف في ا9090-9022خطة استراتيجية للبروتوكول للفترة  BS-V/16في المقرر 

تقيير جزء الثالث من للخطة االستراتيجية بعد مرور خمس سنوات من اعتماده بالتزامن مع ال منتصف المدة
واستعراض فعالية البروتوكول الجاريين خالل االجتماع الثامن لألطراف في البروتوكول، وذلك باستخدام معايير التقييم 

ن التنفيذي لعرضها على نظر األطراف خالل اجتماعها السابع. واتُفق أيضا على المالئمة التي سيقترحها األمي
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 22استخدام المؤشرات الواردة في الخطة االستراتيجية لتقييم الى أي مدى يجرى تحقيق األهداف االستراتيجية )الفقرة 
ييم أساسا من التقارير الوطنية (. ويتم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتقBS-V/16من المرفق األول من المقرر 

 المقدمة من األطراف وغيرها من المصادر المتاحة ذات الصلة.

التنفيذ الفعال من أجل باإلضافة إلى ذلك، فإن عدة عمليات مثل تنفيذ الخطة االستراتيجية لبناء القدرات و  -4
دادها (، يجري إع(BS V/13س )المقرر وبرنامج العمل بشأن توعية ومشاركة عامة النا (BS-III/3للبروتوكول )المقرر 

بموجب البروتوكول وتنص على قياس التقدم المحرز بالرجوع إلى المؤشرات. أما التقييم المستقل لخطة العمل  حاليا
وحي إلى الروابط بين خطة عمل في(، UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2لبناء القدرات لتنفيذ الفعال للبروتوكول )

، اعتمد BS-VI/3من المقرر  3. وفي الفقرة نتائج تتعلق ببناء القدرات وبين الخطة االستراتيجيةجديدة قائمة على ال
التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة ليحل محل ا جديدا وخطة عمل لبناء القدرات من أجل األطراف في البروتوكول إطار 

 خطة العمل المحدثة.

بواسطة تقاريرها الوطنية أو معلومات من جانب األطراف القياسات الواردة أعاله على توفير الوتعتمد  -1
وعملية  31 بواسطة الدراسات االستقصائية المخصصة، عند االقتضاء. والهدف من الجمع بين التقييم بموجب المادة

استعراض الخطة االستراتيجية خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل بوصفه مؤتمر األطراف في بروتوكول 
عملية جمع هذه المعلومات التي  عمليات التقييم، السيما عند مرحلة جمع المعلومات. أما رشيدرطاجنة هو تبسيط وتق

ال تؤثر على تصميم شكل التقارير الوطنية الثالثة فقد ورد ذكرها بالشكل المقدم إلى األطراف بموجب بند جدول 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-COP/7/12في الوثيقة  33األعمال بشأن الرصد واإلبالغ )المادة 

تقييم الجزء الثالث من وترمي هذه الوثيقة إلى تقديم أسلوب منهجي سليم يتألف من عملية ومنهجية وتوقيت  -6
على فعالية اإلجراءات المؤسسية والمرفقات واإلجراءات  في المقام األولواستعراض فعالية البروتوكول، وذلك بالتركيز 

للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة  التقدير منتصف المدةلتزامن مع واآلليات المتعلقة به با
والذي من المقرر أن تجريه األطراف في البروتوكول خالل اجتماعها الثامن المزمع  9090-9022البيولوجية للفترة 
مؤتمر األطراف العامل من جانب  31ويقدم القسم الثاني اإلجراءات المتخذة بموجب المادة  1 .9026عقده في عام 

يقدم العناصر التي ينبغي ف. أما القسم الثالث حتى اآلنواألطراف  بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة
للخطة االستراتيجية  التقدير منتصف المدةاستعراض بالتزامن مع و تقييم الجزء الثالث من عملية النظر فيها بموجب 
. ويقدم القسم الرابع االستنتاجات والتوصيات. أما القسم الخامس فيقدم العناصر 9090-2022للبروتوكول للفترة 

 المقترحة ألحد المقررات.

 حتى اآلن 53اإلجراء المتخذ بموجب المادة     -ثانيا 
من بروتوكول قرطاجنة تنص على مدى انتظام تقييم البروتوكول، بما في ذلك تقييم  31بالرغم من أن المادة  -7
قدم أي إرشادات أخرى فيما يخص طبيعة التقييم الذي ينبغي إجراؤه أو تجراءات والمرفقات المتعلقة به، إال أنه ال اإل

 .ديرمصادر المعلومات التي ينبغي استخدامها كأساس للتق

من جانب األطراف في البروتوكول خالل اجتماعها الرابع.  9008وقد جرى االستعراض األول في عام  -8
نظرا للخبرة التشغيلية المحدودة التي بفعالية تقييم واستعراض البروتوكول لم يكن هناك أساس كاف لاك أنه ولوحظ آنذ

 .اكتسبها األطراف في تنفيذ البروتوكول

                                                 
 .BS-V/16 )أ( من المقرر 4الفقرة  - 1
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ستعراض من جانب األطراف في البروتوكول خالل اجتماعها السادس واالتقييم الجزء الثاني من الوقد جرى  -2
األول على تقييم الحالة التي وصل إليها تنفيذ العناصر األساسية للبروتوكول. وتم  وركز في المقام 9029في عام 

استعراض تحليل أولي للحالة التي وصل إليها التنفيذ من جانب فريق الخبراء الفني المخصص للتقييم الثاني 
مر األطراف العامل مؤت، قرر BS-VI/15. وفي المقرر 2واستعراض بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية

أن تشكل البيانات والمعلومات الواردة في تحليل الحالة التي وصل  بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة
التقدير قياس التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول، السيما التقييم الالحق لفعالية البروتوكول و لخط ساس  3إليها التنفيذ

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في وفي المقرر ذاته، طلب  4راتيجية.للخطة االست منتصف المدة
إلى األمين التنفيذي ممارسة بعض األنشطة، بما في ذلك تجميع البيانات اإلضافية الالزمة  بروتوكول قرطاجنة

ق إجراء دراسة استقصائية ازية للمؤشرات الواردة في الخطة االستراتيجية عن طريالمعلومات األساسية المو  إلكمال
عداد اقتراح خاص باألسلوب المنهجي للتقي م الثالث واستعراض فعالية البروتوكول بما يمكِّن األطراف يمخصصة، وا 

 .الجزء الثالث من التقييم واالستعراضالبت في الترتيبات الخاصة بفي البروتوكول، خالل اجتماعها السابع، من 

إلى لجنة االمتثال تقييم  ل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطراف العامطلب كما  -20
كمساهمة في  5الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول في ضوء استنتاجات وتوصيات فريق الخبراء الفني المخصص

جزء بال ايا خاص. وأوضحت لجنة االمتثال خالل اجتماعها العاشر جدوال زمنالجزء الثالث من التقييم واالستعراض
  6 تقييم واستعراض العمليات ودور هذه اللجنة في هذا الشأن.الثالث من عمليات 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه قرر  BS-VI/3وباإلضافة إلى العمليات واألنشطة الواردة أعاله في المقرر  -22
لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال بأن ُيستعرض اإلطار الجديد وخطة العمل  اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة

تقييم جزء الثالث من للبروتوكول المعتمد في هذا المقرر بالتزامن مع االستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية وال
ومن المقرر أيضا استعراض برنامج العمل بشأن توعية وتثقيف ومشاركة عامة الناس  7استعراض فعالية البروتوكول.و 

  8خالل اجتماعه الثامن. مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمن جانب 

 الجزء الثالث من التقييم واالستعراض   -ثالثا 
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول االجتماع الثامن ليشكل  ى ما تقدم،بناء عل -29

دم المحرز بموجب البروتوكول. وسيتعين أن يحدد المقرر أو المقررات المعتمدة فرصة سانحة الستعراض التق قرطاجنة
الترتيبات واألنشطة  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةخالل االجتماع السابع ل

لديه  ي بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فالالزمة للتأكد من أن االجتماع الثامن ل
 يلي: المعلومات والتحليالت التي ستستند إليها االستعراض والتقييمات المقررة. وتشمل القضايا التي ينبغي تناولها ما

 الفعالية؛هدف ونطاق تقييم واستعراض  (أ )

                                                 
  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/21 يرد تقرير اجتماع فريق الخبراء الفني المخصص في الوثيقة - 2
  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1 ل الوارد في الوثيقةالتحلي - 3
 BS-VI/15من المقرر  9الفقرة  - 4
 BS-VI/15من المقرر  6الفقرة  - 5
 UNEP/CBD/BS/CC/10/5األول من الوثيقة  رفقالم - 6
 BS-VI/3من المقرر  7الفقرة  - 7
 BS-V/13من المقرر  4الفقرة  - 8



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/13 
Page 4 

 

 للخطة االستراتيجية وعمليات التقدير منتصف المدةالعالقة بين تقييم واستعراض الفعالية وبين  (ب )
استعراض اإلجراءات األخرى ذات الصلة، السيما اإلطار الجديد وخطة العمل بشأن بناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال 

 للبروتوكول وبرنامج العمل بشأن توعية وتثقيف ومشاركة عامة الناس؛

 األسلوب المنهجي: (ج )

 ير منتصف المدةالتقدو  الجزء الثالث من التقييم واالستعراضتحديد البيانات ذات الصلة ب (2)
 للخطة االستراتيجية وغيرها من اإلجراءات الواردة في )ب( أعاله، عند االقتضاء؛

 الترتيبات الالزمة لجمع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك: (9)

 شكل وتوقيت التقارير الوطنية الثالثة -أ 

 تحديد مصادر البيانات المالئمة األخرى -ب 

طار تحليل البيانات بما في ذلك: (3)  عملية وا 

ما هي الجهة التي ينبغي أن ُتعنى بتحليل البيانات للتقييم الثالث  -أ 
 للخطة االستراتيجية؟ التقدير منتصف المدةواالستعراض و 

مثال هل سيجري التقييم من جانب األمانة أو من جانب أحد المستشارين 
أو من جانب لجنة االمتثال أو من جانب هيئة فرعية أنشئت لهذا 

 كل هذه الجهات؟ الغرض أو توليفة من

 كيفية إجراء تحليل البيانات؟ -ب 

 توقيت وتنظيم التكاليف واإلجراءات المتوخاة؛ (4)

 تحديد التحديات المطروحة والقيود المفروضة. (1)

مؤتمر األطراف تستند االقتراحات المقدمة بشأن القضايا في األساس إلى المقررات الحالية الصادرة عن و  -23
بشأن عملية التقييم واالستعراض وبشأن الخطة االستراتيجية،  روتوكول قرطاجنةالعامل بوصفه اجتماع األطراف في ب

كما تستند أيضا إلى استنتاجات وتوصيات فريق الخبراء الفني المخصص بشأن التقييم الثاني واستعراض بروتوكول 
اقات البيئية متعددة األطراف، توجد نهوج مختلفة تتعلق بتقييم فعالية االتف 9قرطاجنة. وكما لوحظ في التقارير السابقة،

وبناء عليه، ال يوجد  10 وفعالية األنشطة المتعلقة بتحديد المعايير وغيرها من األنشطة الجارية بموجب هذه االتفاقات.
نموذج واحد يعتمد عليه لالستناد إلى عملية التقييم واالستعراض فيما يخص بروتوكول قرطاجنة. أما المواد األخرى 

عليها في عملية التحضير هذه فتشمل اإلطار الخاص بتقييم فعالية االتفاقات البيئية متعددة األطراف عتمد التي يُ 
والمعايير واإلرشادات 11 األخرى، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة )اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة(،

                                                 
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/15 من الوثيقة 7-6الفقرتان  - 9

 34-96جرى أيضا استقصاء النهوج المتعلقة بتقييم الفعالية في عدد من االتفاقات البيئية متعددة األطراف في الفقرات  - 10
 .9020يوليه -تموز UNEP/CBD/BS/COP- MOP/5/15 ،7من الوثيقة 

 ؛ الوثيقة9023يونيه -حزيران UNEP/POPS/COP6/33 ،91من الوثيقة  SC-6/22المرفق األول من المقرر  - 11

UNEP/POPs/COP.6/27/Add.1/Rev.1  ،98 9023مايو -أيار. 
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ك أحدث عمليات التقييم الجارية فيما يتعلق باالتفاقات متعددة وكذل 12ذات الصلة بالتقييم في منظومة األمم المتحدة،
 13 األطراف األخرى.

إلى حد كبير عناصر اإلطار الخاص  الجزء الثالث من التقييم واالستعراضويعكس المقترح المتعلق بعملية  -24
ة العتماد أطر وعمليات مشابهة بتقييم الفعالية المعتمد في اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة. وقد تكون هناك دوافع قوي

بعض االختالفات الهامة بين نه توجد أفيما يتعلق بتقييم الفعالية في االتفاقات البيئية متعددة األطراف. غير 
البروتوكول واتفاقية الملوثات الثابتة. أوال، تختلف طبيعة الهدف في كل اتفاق بشكل كبير وبالتالي قد تنطوي عملية 

 الفعالية" على اعتبارات جد مختلفة. ثانيا، يعتبر اإلطار المؤسسي والعملية فيما يخص االتفاقين قياس "عملية قياس
غير متشابهين، فعلى سبيل المثال ال توجد بعد آلية لالمتثال مخصصة التفاقية الملوثات العضوية الثابتة. ولم تعتمد 

نشطة المتعلقة بها. ثالثا، بينما تشمل التقارير الوطنية اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة خطة استراتيجية لتوجيه األ
تختلف مصادر المعلومات األخرى ذات  ،مصدرا هاما من مصادر المعلومات المتعلقة بتقييم فعالية االتفاقين معا

طراف في الصلة. وأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي تم فيه اعتماد إطار تقييم الفعالية من جانب مؤتمر األ
 أي تقييم.جر اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة، لم ي

 هدف ونطاق التقييم واالستعراض   -ألف 

ن تقييم واستعراض فعالية البروتوكول ينبغي أالجزء الثالث من إلى أن  VI/15ي المقرر كما أشير سابقا، يوح -21
 راءات والعمليات".ت المؤسسية والمرفقات واإلجيركز "في األساس على فعالية العمليا

للبروتوكول تشمل االتفاقات المؤسسية المحددة أو المتوخاة من جانب البروتوكول، بما في  العمليات المؤسسية -26
نة االمتثال واألمانة، وكذلك ذاته، ولج مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةذلك 

مع وجود  اف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطر الهيئات المنشأة من جانب 
مفتوح العضوية للخبراء المخصص مل افريق العالو  14اختصاصات محددة مثل أفرقة الخبراء الفنية المخصصة،

 .المعني بالمسؤولية والجبرالقانونيين والفنيين 

علومات المطلوبة في اإلخطارات بموجب . المرفق األول يتناول الممرفقاتويتألف البروتوكول من ثالث  -27
من البروتوكول؛ ويتناول المرفق الثاني المعلومات المطلوبة بخصوص الكائنات الحية المحورة  23و 20و 8المواد 

؛ أما المرفق الثالث فيتناول تقييم المخاطر. 22المعدة لالستخدام المباشر كغذاء أو أعالف أو للتجهيز بموجب المادة 
المتعلق بإعداد مزيد من اإلرشادات المتعلقة بتقييم المخاطر فقد جرى بواسطة فريق خبراء مخصص معني أما العمل 

دارة المخاطر.  بتقييم وا 

ن كان يبدو أنها تشمل على األقل  إجراءات -28 البروتوكول التي ينبغي أن تخضع لالستعراض غير محددة وا 
وتشمل  .22المتعلقة بالمادة  اإلجراءاتوكذلك (، 29والمادة  20ى إل 8إجراء االتفاقات المستنيرة المسبقة )المواد من 

دارة المخاطر )المادتان  (، والمعلومات السرية 26و 21هذه اإلجراءات أيضا األحكام ذات الصلة بتقييم وا 
. ويمكن (22( ودور السلطات الوطنية المختصة )المادة 96(، واالعتبارات االجتماعية االقتصادية )المادة 92 )المادة

                                                 
12 - United Nations Evaluation Group, Standards for Evaluation in the United Nations System, 

UNEG/FN/Standards(2005) April  2005; and United Nations Evaluation Group, UNEG Handbook for Conducting 
Evaluations of Normative Work in the UN System, November 2013. 

 UNESCO, Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector, Part I- 2003 مثال - 13

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Final Report, October 2013, IOS/EVS/PI/129 
REV. 

دارة المخاطر واالعتبارات االجتماعية االقتصادية. - 14   مثال بشأن تقييم وا 
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نطاقا إلى األحكام الموضوعية األخرى للبروتوكول والتي تتطلب التنفيذ  إشارة أوسع اإلجراءاتأن تأخذ اإلشارة إلى 
من جانب األطراف على المستوى الوطني. وبناء عليه يمكن أن يشمل هذا الجانب عدة أمور من ضمنها األحكام 

ي حاالت الطوارئ المحورة عبر الحدود والتدابير المتخذة ف المرتبطة بالحركة غير المقصودة للكائنات الحية
 (.28(، ومناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية هذه الكائنات )المادة 27 )المادة

مؤتمر البروتوكول يبدو أنها تشمل العمليات واألنشطة المحددة بموجب البروتوكول نفسه أو من طرف  آليات -22
. أما بالنسبة لآلليات المحددة بموجب البروتوكول، ف في بروتوكول قرطاجنةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا

؛ واآللية المالية؛ وعمليات اإلبالغ على المستوى فقد تشمل هذه الفئة مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية
التنفيذ الفعال  ن أجلمالوطني. وقد تشمل برامج وأنشطة األعمال المحددة اإلطار وخطة العمل لبناء القدرات 

 توعية وتثقيف ومشاركة عامة الناس.للبروتوكول وبرنامج العمل بشأن 

تناول فعالية العمليات المؤسسية والمرفقات واإلجراءات واآلليات المتعلقة عملية كما تشير الفقرات أعاله، فإن  -90
ول ومختلف العمليات واألنشطة التي قد تعتبر ممارسة مكثفة تشمل العديد بل جميع أحكام البروتوكبالبروتوكول 

لتعزيز وتيسير تنفيذ البروتوكول. ومع  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةاتخذها 
بالفعل  رسمقد  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةيبدو أنه من المهم أن  ،ذلك

واإلطار الخاص بتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالعديد من العمليات المؤسسة والمرفقات  األهداف الرئيسية
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف واإلجراءات واآللية المحددة أعاله في الخطة االستراتيجية اعتمدها 

ية ومهمة وخمسة أهداف استراتيجية . وتشمل الخطة االستراتيجية رؤ BS-V/16في المقرر  في بروتوكول قرطاجنة
 يلي: مستمدة ومحددة األولويات وفقا لمساهمتها في التنفيذ الكامل للبروتوكول. وترتبط األهداف االستراتيجية بما

 تيسير إعداد وتعزيز تطوير نظم السالمة البيولوجية الفعالة من أجل تنفيذ البروتوكول؛ (أ 

 بناء القدرات؛ (ب 

 االمتثال واالستعراض؛ (ج 

 ادل المعلومات؛تب (د 

 التوعية والتعاون. (ه 

بالنسبة لكل هدف من أهداف االستراتيجية المحددة في الخطة، يجري تحديد عدد من اآلثار المتوقعة، مع و  -92
التقدم  والمؤشرات التشغيلية أساسا لقياس ويشكل تحديد األهداف والنتائج15 األهداف والنتائج والمؤشرات التشغيلية.

الرؤية العامة والمهمة الواردة في الخطة االستراتيجية والتي تعكس بالمقابل الهدف المعبر  فيما يخص تحقيقالمحرز 
بالرغم من عدم صياغة عناصر الخطة االستراتيجية بشكل واضح، إال أنه في . و من البروتوكول 2 عنه في المادة

مجموعة من االفتراضات المرتبطة  تعكس وتوضح جوانب نظرية التغيير، بحيث تحددحالة تناولها مجتمعة يبدو أنها 
 بإجراءات وأنشطة محددة بموجب البروتوكول مع تحقيق أهدافه.

يبدو أن تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنفيذ الخطة االستراتيجية ينطوي بالضرورة على  ،وبناء عليه -99
المحددة أعاله. أما تقييم الخطة  المتعلقة بالبروتوكول العمليات المؤسسية، والمرفقات واآللياتاستعراض العديد من 

االستراتيجية فيتجاوز بالضرورة نطاق استعراض الحالة التي وصل إليها تنفيذ الخطة االستراتيجية لدراسة دور وأثر 
 المؤسسات واآلليات المتعلقة بالبروتوكول فيما يخص تعزيز ودعم التنفيذ الكامل.

                                                 
  BS-V/16 من المرفق األول من المقرر 7الفقرة  -15
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لتقييم الثالث واستعراض فعالية البروتوكول وبين التقدير ولهذا السبب يقترح الجمع، قدر اإلمكان، بين ا -93
لى جانب أوجه التفاعل  منتصف المدة للخطة االستراتيجية، وذلك على مستوى العملية والتحليل الموضوعي. وا 
المقترحة أعاله فإن هذا النهج ينطوي على ميزة تتمثل في تبسيط األنشطة بموجب البروتوكول، وما يصاحب ذلك من 

 ، بما في ذلك عبء اإلبالغ على األطراف.ر على الموارد والبيانات الالزمةآثا

هناك إقرار بأنه قد توجد بعض  الجوانب ذات الصلة بالعمليات المؤسسية والمرفقات  ،وفي الوقت ذاته -94
اتيجية. وقد يتم واإلجراءات واآلليات المتعلقة بالبروتوكول والتي لم يتم تناولها حاليا في مختلف عناصر الخطة االستر 

مع أن تجريه لجنة االمتثال، تناول بعضها بواسطة استعراض الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول الذي من المز 
 وتحليلها.نه قد توجد جوانب أخرى قد تتطلب جمع معلومات إضافية غير أ

ير منتصف والتقد الجزء الثالث من التقييم واالستعراضاألسلوب المنهجي الخاص ب -باء 
 المدة للخطة االستراتيجية

تشمل المنهجية الخاصة بإجراء التقييم واالستعراض مكونين متميزين اثنين: أوال، جمع وتجميع المعلومات  -91
 ذات الصلة؛ وثانيا تقييم المعلومات.

 جمع المعلومات (1)

 ييم واالستعراضالجزء الثالث من التقهناك عدد من مصادر المعلومات التي قد تكتسي أهمية على أساس  -96
وكذلك بالنسبة إلى التقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بتنفيذ وتشغيل وفعالية نظم 

ستتمثل المصادر الرئيسية للمعلومات في التقارير الوطنية التي تقدمها السالمة البيولوجية الوطنية بشكل محدد، 
 ومات عن السالمة البيولوجية.األطراف ومركز تبادل المعل

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول وخالل الفترة بين االجتماعين السابع والثامن ل -97
من البروتوكول. وتتضمن التقارير  33طلب إلى األطراف أن تقدم تقاريرها الوطنية الثالثة بموجب المادة ، سيُ قرطاجنة

أمور منها التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية على المستوى الداخلي وبشأن تطبيق هذه  الوطنية معلومات عن عدة
التدابير من الناحية العملية. وستقدم أيضا معلومات عن الموارد والتسهيالت والخبرات المتاحة لألطراف فيما يخص 

 تنفيذ نظم السالمة البيولوجية الوطنية.

-UNEP/CBD/BS/COPية الثالثة على النحو المقترح في الوثيقة وبالتالي يعكس شكل التقارير الوطن -98

COP/7/12 .المعلومات الالزمة للتقييم الثالث واالستعراض والتقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية 

وبالنظر إلى الدور الحاسم للتقارير الوطنية فيما يخص تقديم المعلومات المتعلقة بالتقييم واالستعراض  -92
نتصف المدة للخطة االستراتيجية، من الضروري تحديد الموعد المخصص لتقديم التقارير الوطنية الثالثة قبل والتقدير م

بفترة زمنية كافية بما  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةانعقاد االجتماع الثامن ل
العملية المقترحين أدناه بأن يتحدد و ويفترض الجدول الزمن  يمكِّن جمع وتحليل المعلومات التي تتضمنها التقارير.

سيكون من المهم أن تقدم األطراف و . 9021أيلول/سبتمبر  30الموعد الخاص بتقديم التقارير الوطنية في تاريخ 
 تقاريرها الوطنية في الوقت المناسب، وقد يرغب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوكول،
خالل اجتماعه السابع، في النظر في الوسائل والسبل الالزمة لتيسير تقديم التقارير في الوقت المناسب. تجدر اإلشارة 

إلبالغ الوطنية إلى أنه فيما يتعلق بالتقارير الوطنية الثالثة تحديدا، تبين أنه تم االمتثال على نحو كبير اللتزامات ا
 بموجب البروتوكول.
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دل المعلومات عن السالمة البيولوجية أيضا مصدرا مهما من مصادر المعلومات بالنسبة وسيشكل مركز تبا -30
للتقييم الثالث والتقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية. وفي هذا الصدد قد يشكل تقديم المعلومات الدقيقة إلى مركز 

  هاما في عملية جمع المعلومات.تبادل المعلومات عن السالمة البيئية بشكل كامل وفي الوقت المناسب عامال

وقد تتضمن تقارير لجنة االمتثال معلومات تتصل بجوانب التقييم واالستعراض والتقدير منتصف المدة. وكما  -32
فإن لجنة االمتثال ستجري أيضا استعراضا محددا للحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول. وتشمل  ،أشير سابقا

معلومات التقارير المرتبطة لآللية المالية وكذلك التقارير التي ُأعدَّت بخصوص اإلطار المصادر المحتملة األخرة لل
 وخطة العمل لبناء القدرات من أجل تحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول.

في النظر في مدى  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةوقد يرغب  -39
 ات إضافية من األطراف والحكومات والجهات المعنية األخرى ضمن إطار قائمة المؤشرات.إلى تقديم معلوم ةالدعو 

وتوحي المصادر المشار إليها أعاله إلى أن عملية تجميع وتحليل المعلومات فيما يخص التقييم واالستعراض  -33
السابع، في النظر فيما ستجري أساسا بواسطة استعراض مكتبي. وقد ترغب األطراف في البروتوكول، خالل اجتماعها 

يمكن دعم تحليل إذا كان من الممكن المشاركة في مجموعة واسعة من أساليب جمع المعلومات. فعلى سبيل المثال، 
معمق لعناصر التقييم واالستعراض باتباع أساليب جمع البيانات اإلضافية، ويمكن مثال إجراء الدراسات االستقصائية 

ويمكن استخدام االستراتيجيات الهادفة ألخذ العينات من أجل تحديد الجهات التي المخصصة بشأن بعض المواضيع، 
جرت مقابالت معهم ودراسات الحالة. وينبغي األخذ في االعتبار آثار اتباع أساليب جمع البيانات اإلضافية، من 

 حيث تكاليف وتوقيت العملية.

 تحليل البيانات -2

خالل اجتماعه  بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطراف العامل ينظر  يقترح أن -34
السابع في إنشاء فريق خبراء فني مخصص إلجراء التقييم الثالث واستعراض فعالية البروتوكول والتقدير منتصف المدة 

ف في مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراللخطة االستراتيجية. ويأتي ذلك بناء على اقتراح ُعر ض على 
الجزء الثالث من خالل اجتماعه السادس إلنشاء هذا الفريق من أجل إجراء التحضيرات الخاصة ب بروتوكول قرطاجنة
وتجدر اإلشارة إلى أنه ضمن اإلطار الخاص بتقييم فعالية اتفاقية ستوكلهولم بشأن الملوثات  16 .التقييم واالستعراض

 17 ي إنشاء لجنة معنية بتقييم الفعالية.ينبغ 9023العضوية الثابتة والمعتمدة في عام 

تقييم جزء الثالث من اليتمثل دور فريق الخبراء المذكور في استعراض وتقييم المعلومات المجمعة للو  -31
عداد تقرير أ لي لالستعراض من جانب فريق و واالستعراض. أوال، ستعمل األمانة على تجميع المعلومات ذات الصلة وا 

إلى مجموعة أساسية من المعلومات المحددة الالزمة للتقييم الثالث واالستعراض والتقدير  الخبراء المذكور استنادا
االعتماد منتصف المدة للخطة االستراتيجية الواردة في المرفق بهذه الوثيقة. كما ستعمل فريق الخبراء المذكور على 

رر ـــــمن المق 6رة ـــــــثال وفقا للفقـــــــه لجنة االمتـــــــعلى استعراض الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول الذي تجري
BS-VI/15 18  وسيعمل فريق الخبراء المذكور على تقييم المعلومات والتحليالت الواردة في هذه التقارير واستخالص

                                                 
عامل لم يعتمد مؤتمر األطراف الو . UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17  والمرفق الثاني من الوثيقة 7والمرفق األول والفقرة  52انظر الفقرة  -  16

 .بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة
 UNEP/POPS/COP.6/27/Add.1/Rev.1 الوثيقة -  17

، فمن المفترض أن تجري لجنة االمتثال هذا االستعراض خالل 5106سبتمبر -إذا كان من المقرر تقديم التقارير الوطنية الثالثة بحلول شهر أيلول - 18
مع الجدول الزمني الوارد في تقرير االجتماع العاشر للجنة ذلك يتماشى هل غير أن ذلك ل –. ]مالحظة 5106اجتماعها الثالث عشر في عام 

 [. ؟االمتثال
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عداد التقارير واتخاذ ما يناسب من توصيات إلى  ألطراف في مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع ااالستنتاجات وا 
 في اجتماعه الثامن. بروتوكول قرطاجنة

ذا ما قرر  -36 خالل اجتماعه السابع  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةوا 
إنشاء فريق الخبراء المذكور على النحو المقترح أعاله، فينبغي تناول تشكيلة هذا الفريق. وبالنظر إلى المهمة المقترحة 

الفريق، يقترح باإلضافة إلى التمثيل اإلقليمي المناسب أن يتضمن هذا الفريق ما ال يقل عن عضو واحد من لجنة  لهذا
االمتثال ولجنة االتصال المعنية ببناء القدرات )أو التمثيل اآلخر لإلطار وخطة العمل لبناء القدرات من أجل تحقيق 

 رين اثنين في مجال عمليات التقييم.التنفيذ الفعال للبروتوكول(، وما ال يقل عن خبي

 العناصر والمؤشرات -3
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ قام  -37

بأعمال تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بأحكام البروتوكول. وفي سياق هذه األعمال، اعتمد  قرطاجنة
حاليا عددا من المقررات التي تحدد أهداف  راف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األط

وأنشطة معينة ترتبط بالبروتوكول ككل )مثال الخطة االستراتيجية( أو جوانب محددة من البروتوكول )مثال من القدرات 
حرز إزاء األهداف المحددة في هذه المقررات، اعتمد وتوعية وتثقيف ومشاركة عامة الناس(. ومن أجل قيام التقدم الم

عددا من مجموعات المؤشرات التي يمكن  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة
راض الفعالية إلى مجموعة من المؤشرات بموجبها قياس التقدم المحرز. باإلضافة إلى ذلك، استند التقييم الثاني واستع

وحدد خط أساس خاص بالحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول. وقام مؤتمر األطراف خالل المخصصة للتقييم 
ونات بناء د مكيجس  بما  19اجتماعه السادس في إطار استعراض خطة العمل بشأن بناء القدرات بتنقيح خطة العمل

، كما تشمل خطة العمل حاليا مؤشرات بناء القدرات المستخدمة في 9020-9022جية للفترة ة االستراتيالقدرات للخط
 الخطة االستراتيجية.

هذه الوثيقة مجموعة رئيسية ممكنة من احتياجات المعلومات المحددة للتقييم الثالث بق رفويحدد الم -38
لبداية في الخطة االستراتيجية نفسها، ويجري للخطة االستراتيجية. وتتمثل نقطة ا التقدير منتصف المدةواالستعراض و 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع الحفاظ على المؤشرات المحددة في هذا الشأن بالصيغة التي اعتمدها 
 . األطراف في بروتوكول قرطاجنة

 لتوقيت والتنظيم والتكاليفا -جيم

 ي. العملية والتوقيت التوضيحتي تنطوي عليها الوار يتضمن الجدول التالي ملخصا عن المهام والتوقيت واألد -32

نظرا للمقتضى الوارد في البرتوكول فيما يخص التقييم المرحلي واستعراض فعالية البروتوكول والحاجة إلى و  -40
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع ، قد يرغب 9090النظر في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية في عام 

مؤشرات الخطة في النظر في الحفاظ على فريق الخبراء الفني المخصص ل قرطاجنةاألطراف في بروتوكول 
جراء مزيدا من عمليات التقييم واالستعراض والتقدير.  االستراتيجية لتقديم المشورة بشأن إعداد وا 

النظر في اآلثار  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةسيتعين على و  -42
وتجميع لتكاليف المتعلقة بجمع والعملية المقترحين. وينبغي رصد االعتمادات لتحمل ارتبة في الميزانية للمنهجية المت

البيانات، والتحليل األولي، وكذلك اجتماع فريق الخبراء الفني المخصص لمؤشرات الخطة االستراتيجية. ويمكن تحمل 

                                                 
 BS-VI/3 المقرر - 19
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البيانات لتشمل الدراسات االستقصائية والمقابالت و/أو دراسات  التكاليف اإلضافية في حالة توسيع نطاق طرائق جمع
 .الحالة

 الجزء الثالث من التقييم واالستعراضالجدول: الجدول الزمني المقترح والعملية الخاصة ب

 

مؤتمر االجتماع السابع ل
األطراف في اتفاقية 

 التنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف 

  في بروتوكول قرطاجنة 
شرين األول/أكتوبر ت

9024 

 اعتماد الشكل الخاص بالتقارير الوطنية الثالثة 

  النظر في أي أحكام مناسبة تيسيرا لتقديم التقارير الوطنية الثالثة في الوقت
 المناسب من جانب األطراف

  التأكد من أن الموعد المحدد لتقديم التقارير الوطنية الثالثة يمنح ما يكفي من
علومات من جانب فريق الخبراء المذكور )انظر أدناه(، ولجنة الوقت لتحليل الم

مؤتمر األطراف االمتثال وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قبل انعقاد االجتماع الثامن ل
 العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة

  مؤتمر األطراف العامل النظر في وكذلك عند االقتضاء تضمين مقرر
بقائمة من مصادر البيانات المالئمة  ماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةبوصفه اجت

األخرى المتعلقة بالتقييم الثالث للفعالية واالستعراض منتصف المدة للخطة 
االستراتيجية. على سبيل المثال المعلومات الواردة من األطراف والحكومات والجهات 

 مقابالت ودراسات الحالة.المعنية؛ والدراسات االستقصائية المخصصة؛ وال

  الطلب إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن تعمل على جمع وتجميع
 المعلومات ألغراض التقييم واالستعراض والتقدير منتصف المدة. 

  إجراء تحليالت أولية للبيانات لغرض الطلب إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
نتصف المدة للخطة االستراتيجية وعرض التحليالت تقييم واستعراض الفعالية والتقدير م

 األولية على فريق الخبراء المذكور وعلى لجنة االمتثال.

 بغرض تقييم واستعراض الفعالية  إنشاء فريق الخبراء المذكور لتقييم البيانات
 واالستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية.

 ه.تحديد تشكيلة فريق الخبراء المذكور واختصاصات 

  تحديد المهام والموارد المالية الخاصة بفريق الخبراء المذكور لالجتماع بفترة
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع زمنية كافية قبل انعقاد االجتماع الثامن ل

من أجل استعراض التحليل األولي للبيانات وتقديم  األطراف في بروتوكول قرطاجنة
أن التقييم الثالث األطراف في اجتماعه الثامن بش االستنتاجات والتوصيات إلى مؤتمر

  قدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية.للفعالية والت

اتفاقية التنوع أمانة 
  البيولوجي

تشرين األول/أكتوبر 
تشرين  -9024

 األول/أكتوبر

  تزويد األطراف بالشكل الخاص بالتقارير الوطنية الثالثة التي اتفق عليها
في اجتماعه  ف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطرا

 السابع.

 .تجميع المعلومات المستمدة من التقارير الوطنية الثالثة 

  ،تجميع المعلومات ذات الصلة المستمدة من المصادر ذات الصلة األخرى
 قصائية.بما في ذلك مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية والدراسات االست

  إجراء تحليل أولي للبيانات المستوحاة من التقارير الوطنية، ومن المصادر
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ذات الصلة األخرى واالستعراض والتقييم من جانب لجنة االمتثال وفريق الخبراء 
 المذكور.

 .تنظيم ودعم اجتماعات لجنة االمتثال وفريق الخبراء المذكور 

 لجنة االمتثال
-9021أبريل -نيسان
 9026ريل أب-نيسان

 من المقرر  6ة ر استعراض الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول وفقا للفق
BS-VI/15. 

  تقديم االستنتاجات والتوصيات بشأن الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في إلى فريق الخبراء المذكور و 

 ماعه الثامن.في اجت بروتوكول قرطاجنة

 .ممثلو لجنة االمتثال للمشاركة في أعمال فريق الخبراء المذكور 

فريق الخبراء الفني 
لمؤشرات الخطة  المخصص

 االستراتيجية
مايو -أبريل/أيار-نيسان
9026 

  استنادا إلى التحليالت األولية ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واستنتاجات
مؤتمر األطراف العامل البيانات ورفع التقارير إلى وتوصيات لجنة االمتثال، تقييم 

 خالل اجتماعه الثامن. بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة

  صدار التوصيات الخاصة بعمليات التقييم واالستعراض وعمليات بحي وا 
 التقدير المستقبلية بموجب البروتوكول 

مؤتمر االجتماع الثامن ل
األطراف في اتفاقية 

 وع البيولوجيالتن
العامل كاجتماع لألطراف 
  في بروتوكول قرطاجنة 

-تشرين األول
-أكتوبر/تشرين الثاني

 9026نوفمبر 

 .استعراض تقارير لجنة االمتثال وفريق الخبراء المذكور 

  اعتماد مقرر بشأن التقييم الثالث واستعراض الفعالية والتقدير منتصف المدة
 للخطة االستراتيجية.

 خاص بتقييم الخطة االستراتيجية، بما في ذلك النظر في إمكانية  اعتماد إطار
 استمرار فريق الخبراء المذكور. 

  31اعتماد مقرر بشأن التقييم واالستعراض في المستقبل بموجب المادة. 

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه بحث والبت في برنامج العمل متعدد السنوات ل
في سياق الخطة  9090-9026للفترة  نةاجتماع األطراف في بروتوكول قرطاج

 والتقدير منتصف المدة الجزء الثالث من التقييم واالستعراضاالستراتيجية ونتائج 

 

 التحديات المطروحة والقيود المفروضة -دال

التقدير و  الجزء الثالث من التقييم واالستعراضهناك عدد من التحديات التي يتعين مراعاتها فيما يتعلق بإجراء  -49
. وقد نشأت عدة تحديات من هذا النوع وتم تحديدها فيما يخص استعراض الحالة التي وصل إليها تنفيذ نتصف المدةم

 لتقييم واالستعراض.غراض الجزء الثاني من االبروتوكول الذي جرى أل
20 

ومع تعراض. كما أشير آنفا، ستشكل التقارير الوطنية الثالثة لألطراف مصدرا أساسيا للمعلومات الالزمة لالس -43
ما. وفي هذا الصدد  ضيقا إلى حدبجمع وتجميع المعلومات الالزمة لالستعراض ذلك يعتبر اإلطار الزمني الخاص 

من المهم النظر في التدابير الالزمة لمساعدة أكبر عدد ممكن من األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية الثالثة في 
ام الذي يضطلع به مركز تبادل المعلومات عن السالمة الجوية في تجميع الوقت المناسب. وبالمثل، ونظرا للدور اله

البيانات وتبادل المعلومات، قد يكون من المستصوب اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز تقديم المعلومات الكاملة والدقيقة في 
 الوقت المناسب إلى مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية.

                                                 
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1 من الوثيقة 91الفقرة  - 20
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عند تفسير المعلومات الواردة في التقارير الوطنية إزاء قائمة تتعلق بمجموعة  قد تظهر بعض الصعوباتو  -44
أساسية من المعلومات المحددة الالزمة المستخدمة ألغراض االستعراض والتقدير. وفي التقارير الوطنية الثانية وغيرها 

يبدو أن األطراف قد  21التنوع البيولوجي،من الدراسات االستقصائية الخاصة بتجميع البيانات التي تجريها أمانة اتفاقية 
فسرت المسائل والمؤشرات بطرق شتى، وقدمت كميات متفاوتة من المعلومات المفصلة في ردودها. وقد تكون هناك 
أيضا بعض أوجه التضارب الواضحة في المعلومات الواردة في التقارير الوطنية والتقارير المقدمة إلى مركز تبادل 

 سالمة البيولوجية. وهكذا، قد ال تتاح المعلومات الكاملة فيما يخص جميع المؤشرات ذات الصلة.المعلومات عن ال

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا
للخطة  التقدير منتصف المدةتقييم واستعراض فعالية البروتوكول و الجزء الثالث من ُيقترح الجمع بين  -41

. ويتمثل اف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطر االستراتيجية خالل االجتماع الثامن ل
األساس المنطقي من ذلك في الخطة االستراتيجية الحالية الواردة في أحد األطر، الذي اتفق عليه مؤتمر األطراف، 

اف فيما يخص األنشطة التي تحظى باألولوية لتعزيز التنفيذ الكامل للبرتوكول بغرض التأكد من تحقيق أهد
 البروتوكول. وتقدم الخطة االستراتيجية أيضا مجموعة حالية لقياس التقدم المحرز نحو األهداف االستراتيجية.

وفي هذا السياق، ينبغي تحديد مجموعة أساسية من احتياجات المعلومات في المرفق بهذه الوثيقة. ويشمل  -46
زيادتها، الت الرئيسية الخمس ويمكن ة في إطار المجاذلك اآلثار والنتائج والمؤشرات المحددة في الخطة االستراتيجي

  عند الضرورة، من خالل مؤشرات مقترحة إضافية عند تقييم بعض جوانب فعالية البروتوكول.

اقُترحت عملية ومنهجية إلجراء التقييم واالستعراض ويتضمن ذلك مرحلتين: جمع المعلومات وتقييم و  -47
ات فيما يخص مرحلة جمع المعلومات، وتتألف في األساس من التقارير المعلومات. ويتم تحديد مصادر المعلوم

22الوطنية ومركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية.
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع  نشئوُيقترح بأن ي  

واالستعراض ء التقييم رافريق خبراء فني مخصص للخطة االستراتيجية من أجل إج األطراف في بروتوكول قرطاجنة
ينبغي أن تشمل تشكيلة هذا الفريق خبراء في التقييم للتأكد من عدة أمور من ضمنها أن والتقييم متصف المدة. و 

  التقييم بموجب البروتوكول يعكس اإلطار العام للتقييم المستخدم في منظومة األمم المتحدة. 

لى جانب إشارة إلى األدوار والمسؤوليات ويجري تحديد جدول زمني مقترح لعملية التقييم واالستعراض، إ -48
 المحتملة لمختلف الهيئات بموجب البروتوكول.

 وأخيرا، يجري تحديد بعض التحديات والقيود المحتملة لعمليات التقييم واالسعراض. -42

 العناصر المقترحة لمشروع المقرر -خامسا
خالل مداوالته بشأن  قرطاجنةمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قد يرغب  -10

 التحديات والقيود المحتملة في القيام بما يلي: 

فعالية البروتوكول وبين التقدير منتصف المدة للخطة واستعراض لتقييم ثالث الجزء الالجمع بين قرر  (أ 
االستراتيجية خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 

 ؛طاجنةقر 

                                                 
 [.9023دراسة استقصائية مخصصة والموازية للمؤشرات في الخطة االستراتيجية، ]مثال استعراض المعلومات المجم عة بواسطة  - 21
 لمعلومات بالنسبة لكل مؤشر من المؤشرات.المحددة لمصادر المحاولة فيما يخص  يجر تفي المرفق،  - 22
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طلب إلى األمين التنفيذي أن يقوم بجمع وتجميع وتحليل المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول  (ب 
تقييم واستعراض الجزء الثالث من باستخدام التقارير الوطنية الثالثة كمصدر ذات أولوية، وذلك بغرض المساهمة في 

لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية للفترة  البروتوكول بالتزامن مع التقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية
  ؛9022-9090

قرر بأن تستند عملية التقدير ايضا إلى المعلومات المتاحة الواردة من مركز تبادل المعلومات عن  )ج(
السالمة البيولوجية وعند االقتضاء، يجوز جمع البيانات اإلضافية من خالل الدراسات االستقصائية 

 ؛سات الحالة وغيرها من المصادراات هادفة ألخذ العينات الستجواب األطراف ودر يستراتيجاالمخصصة و 

طراف وغيرها من الحكومات على المساهمة بفعالية في عملية جمع البيانات من خالل حث األ )د(
رها، وذلك وفقا إتمام وتقديم تقاريرها الوطنية في الوقت المناسب بتوفير المعلومات المالئمة والوافية في تقاري

 ؛للمقررات ذات الصلة بشأن اإلبالغ الوطنين السيما فيما يخص األطر الزمنية لتقديم التقارير الوطنية
حث األطراف وغيرها من الحكومات على تسجيل جميع البيانات اإللزامية في مركز تبادل  )ه(

 المعلومات عن السالمة البيولوجية؛
صص يتألف من الخبراء حسب المنطقة، ونظرا لمهمة الفريق، بما قرر إنشاء فريق خبراء فني مخ )و(

في ذلك ما ال يقل عن عضو واحد من لجنة االمتثال، وعضو واحد من فريق االتصال المعني ببناء القدرات 
 واالستعراض، من أجل القيام بما يلي: رين اثنين في عمليات التقييم بشأن التقديربيوما ال يقل عن خ

ض المعلومات التي قام بجمعها وتحليلها األمين التنفيذي بغرض المساهمة في استعرا (2)  
تقييم واستعراض البروتوكول والتقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول الجزء الثالث من 

 ؛9090-9022قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية للفترة 
عالية البروتوكول باستخدام مجموعة اساسية من تقييم واستعراض فالجزء الثالث من إجراء  (9)  

 ؛احتياجات المعلومات المحددة في المرفق بهذا المقرر على النحو المعد ل من جانب الفريق عند الضرورة
تقديم النتائج التي توصل إليها والتوصيات إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع  (3)  

 .لثامناألطراف كي ينظر فيه خالل اجتماعه ا

تقييم واستعراض البروتوكول في الجزء الثالث من طلب إلى لجنة االمتثال تقديم اإلسهامات في  (ز)
 ؛شكل تقييم الحالة التي وصل إليها تنفيذ البروتوكول في تحقيق أهدافها

أوصى مؤتمر األطراف، عند اعتماد إرشادات أخرى إلى اآللية المالية، لحث مرفق البيئة العالمي  (ح)
  .لدعم األطراف في عملية جمع البيانات المالية والتشاور بشأن التقارير الوطنية الثالثة
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 المرفق

من التقييم ثالث جزء الالعناصر الممكنة والمجموعة األساسية الموازية للمعلومات الالزمة المحددة لل
 واالستعراض بالتزامن مع التقدير منتصف المدة للخطة االستراتيجية

 نطاق التغطية    -ألف 
الكائنات الحية المحورة عبر  حركةتغطية البروتوكول لنطاق التغطية الجغرافية للبروتوكول و نطاق  – 2العنصر 

 د:و الحد

 عدد األطراف في البروتوكول؛ )أ(

 عدد األطراف التي حددت مراكز التنسيق الوطنية؛ )ب(

 اسب عن تنفيذها للبروتوكول؛عدد األطراف التي قدت تقارير وطنية في الوقت المن )ج(

 عدد األطراف المستوردة للكائنات الحية المحورة من الجهات غير األطراف؛ )د(

 عدد األطراف المصدرة للكائنات الحية المحورة من الجهات غير األطراف. )ه(

 ات األساسية والمرفقات على المستوى المحليتنفيذ العملي    - باء
يجري تحديدها )أو األطر التنظيمية المحلية، طبقا للبروتوكول(،  ةالمسبق ةالمستنير  اتقاالتفاإجراءات  – 9العنصر 

 في البيئة: عن قصدفيما يخص حركة الكائنات الحية المحورة عبر الحدود من أجل إدخالها 

تنير عدد األطراف التي سنت القوانين واللوائح و/أو التدابير اإلدارية لتشغيل إجراءات االتفاق المس )أ(
 المسبق؛

عدد األطراف التي اعتمدت إطارا تنظيميا محليا وفقا للبروتوكول، وفيما يخص حركة الكائنات  )ب(
 في البيئة؛ عن قصدالحية المحورة عبر الحدود من أجل إدخالها 

 عدد األطراف التي عينت سلطات وطنية مختصة؛ )ج(

ية المحورة وليس لديها قوانين ولوائح ذات عدد األطراف التي استوردت أو صدَّرت الكائنات الح )د(
 في البيئة؛ عن قصدصلة تنظم حركة الكائنات الحية المحورة عبر الحدود من أجل إدخالها 

االتجاهات اإلقليمية المتبعة في اعتماد إجراءات االتفاقات المستنيرة المسبقة أو األطر التنظيمية  )ه(
 المحلية وفقا للبروتوكول.

)أو األطر التنظيمية المحلية، طبقا  ةالمسبق ةالمستنير  اتإجراءات االتفاقتشغيلية وسارية تبر تع – 3العنصر 
 :عن قصد في البيئةللبروتوكول(، فيما يخص حركة الكائنات الحية المحورة عبر الحدود من أجل إدخالها 

دارية محلية )اتخاذ القرارات(  )أ( للتعامل مع تطبيقات عدد األطراف التي لديها ترتيبات مؤسسية وا 
 المسبقة؛ ةاالتفاقات المستنير 
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لديها مخصصات على مستوى الميزانية لتشغيل إطار السالمة البيئية الوطنية عدد األطراف التي  )ب(
 ؛لديها )تطبيقات االتفاقات المستنيرة المسبقة

ية الوطنية لديها )بما لديها موظفون محليون يتولون إدارة أطر السالمة البيولوجعدد األطراف التي  )ج(
 ؛في ذلك تطبيقات االتفاقات المستنيرة المسبقة(

التي عالجت تطبيقات االتفاقات المستنيرة المسبقة وتوصلت إلى مقررات بشأن عدد األطراف  )د(
 ؛االستيراد

 .االتجاهات اإلقليمية قيد التشغيل وأداء تطبيقات االتفاقات المستنيرة المسبقة )ه(

الكائنات الحية المحورة  حركةاإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بمحددة وتشغيلية تبر تع – 4العنصر 
 :لالستخدام المباشر كغذاء أو أعالف أو للتجهيزعبر الحدود 

اتخذت قرارات نهائية بشأن االستخدام المحلي، بما في ذلك تزويد األسواق، عدد األطراف التي  )أ(
والتي قد تخضع للتنقل عبر  لالستخدام المباشر كغذاء أو أعالف أو للتجهيزمحورة بالكائنات الحية ال

 ؛الحدود

لالستخدام إجراءات تتعلق باتخاذ القرارات الستيراد الكائنات الحية المحورة عدد األطراف التي لديها  )ب(
 ؛المباشر كغذاء أو أعالف أو للتجهيز

 ييم المخاطر فيما يخص الكائنات الحية المحورة:يجري تحديد وتشغيل إجراءات تق – 1العنصر 

 ؛التي لديها إرشادات تتعلق بتقييم المخاطر فيما يخص الكائنات الحية المحورة عدد األطراف )أ( 

التي أجرت عمليات لتقييم المخاطر في إطار عملية اتخاذ القرارات بخصوص عدد األطراف  )ب( 
 ؛الكائنات الحية المحورة

 ؛التي لديها لجنة استشارية أو ترتيبات أخرى إلجراء أو استعراض تقييم المخاطراف عدد األطر  )ج(

قرارات الواردة في مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية المصحوبة بملخص عن عدد ال )د(
 ؛تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة

 ؛ييم المخاطرالتي لديها قدرات محلية الزمة إلجراء تقعدد األطراف  )ه(

التي أبلغت أنها استخدمت المرفق الثالث بالبروتوكول أو أي إرشادات أخرى بشأن عدد األطراف  )و(
تقييم المخاطر المتفق عليها من جانب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 

 ؛قرطاجنة

 .طراالتجاهات اإلقليمية فيما يخص القدرة على تقييم المخا )ز(



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/13 
Page 16 

 

  

الكائنات يجري تحديد وتشغيل اإلجراءات المتعلقة بتحديد التدابير الخاصة بإدارة ورصد مخاطر  – 6العنصر 
 الحية المحورة: 

الكائنات الحية المحورة في البيئة ولديها مقتضيات و/أو  التي رخصت إلدخالعدد األطراف  )أ( 
دارة ومراقبة المخاطر المح  ؛ددة في عمليات تقييم المخاطرإجراءات واضطرت لتنظيم وا 

 ؛التي لديها القدرة على كشف وتحديد وجود الكائنات الحية المحورةعدد األطراف  )ب( 

 .االتجاهات اإلقليمية فيما يخص القدرة على تقييم المخاطر )ج(

 

رة عبر الكائنات الحية المحو  حركةيجري تحديد وتشغيل اإلجراءات المتعلقة بتحديد ومعالجة  – 7العنصر 
 الحدود:

غير القانونية عبر الحدود، بما في ذلك  حركةالتي لديها تدابير محلية لمنع ومعاقبة العدد األطراف  )أ( 
 ؛العبور واالستخدام المحصوربواسطة تنظيم 

عبر غير القانونية الكائنات الحية المحورة  حركةالتي أبلغت أنها تلقت معلومات عن عدد األطراف  )ب( 
 ؛لى أو من االقاليم التي تندرج ضمن واليتها القضائيةإ الحدود

 الكائنات الحية المحورة عبر الحدودغير القانونية  حركةالتي لديها قدرات لكشف الت عدد األطراف )ج(
 .)مثال الموظفين والقدرات الفنية(

لكائنات المقصودة ل غير حركةاليجري تحديد وتشغيل اإلجراءات المتعلقة بمنع وتحديد ومعالجة  – 8العنصر 
 الحية المحورة عبر الحدود، بما في ذلك إجراءات اإلخطار والتدابير المتخذة في حاالت الطوارئ

التي أبلغت مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية بمراكز االتصال لديها عدد األطراف  )أ( 
 ؛27وفقا للمادة  الكائنات الحية المحورة عبر الحدود حركةبخصوص 

غير الفعلية أو المحتملة  حركةالتي دليها آلية إلخطار الدولة قد تكون تضررت من العدد األطراف  )ب( 
 ؛لكائنات الحية المحورة عبر الحدودالمقصودة ل

 ؛عبر الحدودالمحددة لكائنات الحية المحورة غير المقصودة ل حركةالعدد حاالت  )ج(

غير  حركةيد اآلثار المناوئة الهامة على التنوع البيولوجي ألي التي لديها آلية لتحد عدد األطراف )د(
 .لكائنات الحية المحورة عبر الحدودمقصودة ل
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يجري تحديد المتطلبات المناسبة وتنفيذها فيما يتعلق بمقتضيات البروتوكول بشأن مناولة ونقل  - 2العنصر 
 وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة. 

 ؛م المحصوراالستخدا (2)

 ؛في البيئة عن قصدإدخالها  (9)

  .الكائنات الحية المحورة المعدة لالستخدام المباشر كغذاء أو أعالف أو للتجهيز (3)

يجري تحديد وتشغيل اإلجراءات المتعلقة باإلبالغ عن المعلومات المطلوبة إلى مركز تبادل  – 20العنصر 
 المعلومات عن السالمة البيولوجية:

د األطراف التي أسندت مسؤوليات لإلبالغ عن المعلومات إلى مركز تبادل المعلومات عن عد )أ( 
 ؛السالمة البيولوجية

 .عدد األطراف التي لديها نظم إلدارة المعلومات عن السالمة البيولوجية الالزمة لتنفيذ البروتوكول )ب( 

 اس.برنامج العمل بشأن توعية وتثقيف ومشاركة عامة الن – 22العنصر 

 ؛البرامج أو األنشطة المتعلقة بتوعية عامة الناس تنفذعدد األطراف التي  )أ( 

عدد األطراف التي تنص على مستوى محدد من مشاركة عامة الناس في عمليات اتخاذ القرارات  )ب( 
 .بشأن الكائنات الحية المحورة

 المستوى الدولي على اإلجراءات واآلليات –جيم 

هيئة بوصفه  ؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة هدفهميحقق  – 29العنصر 
 إدارية:

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة قرارات التي اتخذها عدد ال )أ( 
 ؛وتيسر تنفيذ االلتزامات بموجب البروتوكول من خالل صياغة تدابير محددة

مة في أفرقة الخبراء الفنيين المخصصة لوضع السياسات وتنفيذها )عدد المبادئ التوجيهية المساه )ب( 
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة ألطراف وغيرها من الصكوك التي اعتمدها ا

 ؛أفرقة الخبراء( جانبساس المساهمة من على أ

 .التي قدمت الخدمات والمعلومات إلى عملية البروتوكول منظمات الدولية المعنيةعدد ال )ج(

 يجري تنفيذ اإلطار وخطة العمل لبناء القدرات بفعالية: – 23العنصر 
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 ؛عدد األطراف  )أ( 

التي تسعى إلى الحصول على المساعدة كي يتسنى لها االستعانة بالخبراء الواردة عدد األطراف  )ب( 
 ؛األطراف التي تتلقى بالفعل هذه المساعدةاسماؤهم في قائمة الخبراء وعدد 

التي أبلغت عن استخدام الخبرات المحلية إلجراء أو استعراض عمليات تقييم  عدد األطراف )ج(
 .المخاطر وغيرها من األنشطة المرتبطة بتنفيذ البروتوكول

 تعتبر لجنة االمتثال قابلة للتشغيل: – 24العنصر 

 ؛لجنة االمتثال بخصوص امتثالها اللتزامات البروتوكولأثارت األطراف القضايا مع  )أ( 

 .لدى لجنة االمتثال قواعد اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات )ب( 

 يعتبر مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية قابل للتشغيل ويمكن الوصول إليه: – 21العنصر 

دم مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية عدد األطراف وغيرها من المستخدمين التي تستخ )أ( 
 بشكل منتظم أي مرة في الشهر على األقل؛

عدد األطراف التي أبلغت عن صعوبات في الوصول إلى مركز تبادل المعلومات عن السالمة  )ب( 
 البيولوجية واستخدامه؛

 السالمة البيولوجية. مدى موثوقية وحداثة المعلومات المتعلقة بمركز تبادل المعلومات عن )ج(

مع مراعاة أيضا المخاطر  عبر الحدود على التنوع البيولوجي،الكائنات الحية المحورة  حركةآثار  -دال
 على الصحة البشرية

 يتشي للتنوع البيولوجي في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي:االهتمام باألعمال المتعلقة بأهداف أينبغي   – 26العنصر 

 التي أدرجت السالمة البيولوجية في خطط عملها واستراتيجياتها الوطنية للتنوع البيولوجي.عدد األطراف  

 

________ 

 


