
           البيولوجي         بالتنوع          المتعلقة        تفاقية ال                 مؤتمر األطراف في ا
          بروتوكول                          العامل كاجتماع لألطراف في

                         قرطاجنة للسالمة األحيائية
  منثاال االجتماع
  2016كانون األول /ديسمبر 17-4، المكسيك، كانكون

  *مال المؤقتمن جدول األع 1-14البند 
  

  لمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثةلتحليل 
 مذكرة من األمين التنفيذي

طرفا من األطراف  124، تقديمات التقارير الوطنية الثالثة من 2016آب /أغسطس 31حتى  ،استلمت األمانة -1
وكانت التقديمات . من األطراف %73ويمثل ذلك . قرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكول طرفا في 170 مالبالغ عدده

 :المستلمة موزعة حسب األقاليم على النحو التالي

 ؛)قليممن األطراف في اإل %78(تقريرا  39: أفريقيا •

 ؛)اإلقليممن األطراف في  %60(تقريرا  28: آسيا والمحيط الهادئ •

 ؛)اإلقليممن األطراف في  %77(تقريرا  17 :أوروبا الوسطى والشرقية •

 ؛)اإلقليممن األطراف في  %73(تقريرا  22: (GRULAC) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •

 ).اإلقليممن األطراف في  %86(تقريرا  18: (WEOG) أخرى الغربية ودول أوروبا •

رية زاف، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجونظرا لالختالفات الكبيرة في مستوى التنفيذ فيما بين األطر -2
يقدم أيضا فهو للنتائج على المستوى اإلقليمي،  اتوزيعأنه يوفر هذا الموجز، باإلضافة إلى  فإن، الصغيرة النامية من بينها

 :بيانات مجمعة عن المجموعتين التاليتين، حيثما أمكن

 ؛)المجموعةمن األطراف في  %77(تقريرا  30: أقل البلدان نموا •

 ).من األطراف في المجموعة %47( اريرتق 15: الدول الجزرية الصغيرة النامية •

تفاصيل عن المسؤول عن التقرير ) 13إلى  1األسئلة من (ويتناول القسم األول من نموذج التقرير الوطني الثالث  -3
اد التقرير، وتاريخ التقديم والفترة أو أصحاب المصلحة الذين تم استشارتهم أو شاركوا في إعد/الوطني، والمنظمات و

 .على الردود المقدمة في هذا القسم من التقريرالحالية وال تحتوي الوثيقة  .التقريرهذا المشمولة ب
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 )21إلى  14األسئلة (أحكام عامة  – 2المادة 

ابير الالزمة لتنفيذ التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التد واأدخل إذا ما البلدان طلب من، 14السؤال في  -4
 واوضع أنهم) 1من المجيبين على هذا السؤال %48(طرفا  59 فاد، أمتقاريره قدمواطرفا  124ومن بين  .البروتوكول

لم  أنهطرفا  17 فادومن ناحية أخرى، أ. وضعه بصورة جزئيةعن ) %39(طرفا  48 فادوأ بالكامل امحلي اتنظيمي اإطار
 ؛ وذكرتدابير قانونية مؤقتة فقط واأدخل مأنه )%2(أطراف  3 بين هذه األطراف، ذكر ومن. وضع إطار تنظيمي يتم بعد

وفيما يلي نسب المجيبين . أي تدابير بعد وضععدم  )%1( وذكر بلد واحد مشروع إطار فقطأن هناك ) %10( افطر 13
قد يكون لديهم تدابير مؤقتة موضوعة  نولك(جد لديهم إطار تنظيمي المجموعات االقتصادية الذين ال يو/ األقاليممن مختلف 

أمريكا الالتينية من  %23في آسيا والمحيط الهادئ، و %14وأفريقيا، في المائة من المجيبين من  21): أو مشروع إطار
  .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %40من أقل البلدان نموا و %20، وومنطقة البحر الكاريبي

متى ، 14في السؤال  إلى أن هناك إطارا وطنيا للسالمة األحيائيةأشارت لدان التي طلب إلى الب، 15السؤال في و -5
 68 فاد، وأ2003أن اإلطار لديهم بدأ تشغيله قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ في عام ) %39(طرفا  44 فادوأ .بدأ تشغيله

 .2014و 2004عن أن أطرهم بدأ تشغيلها بين السنوات ) %61(طرفا 

 ةالوطني همراألدوات القائمة لتنفيذ أطما هي لب إلى البلدان أن تقدم تفاصيل بخصوص  ُط ، 16ل السؤافي و -6
، قوانين السالمة األحيائية، واللوائح أو المبادئ التوجيهيةإلى  2من الردود %71 وفي هذا الصدد، أشار .للسالمة األحيائية

، وأشار تطبق على نحو غير مباشر على السالمة األحيائية قوانين ولوائح أو مبادئ توجيهية من الردود إلى %27وأشار 
أشاروا إلى الذين لألطراف المجموعات االقتصادية /األقاليم التوزيع حسبوفيما يلي . عدم وضع أدوات من الردود إلى 2%

 %4لكاريبي، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر االردود من من  %7وأفريقيا، من  الردودمن  %3: إطار تنظيمي عدم وضع
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  ردودالمن  %13من أقل البلدان نموا و

آلية لتخصيص أموال من  واأأنشأنهم، على األقل إلى حد ما، ) %71(طرفا  87 فادأ، 17السؤال وردا على  -7
لديهم أن ، 18السؤال تحت ) %83(طرفا  103 أفادوة على ذلك، الوع .الميزانية لتشغيل اإلطار الوطني للسالمة األحيائية

من المجيبين،  %33 أفاد، ءومن بين هؤال. موظفين دائمين إلدارة المهام المتعلقة مباشرة باإلطار الوطني للسالمة األحيائية
 %18، وموظفين تتعلق مهامهم بصورة مباشرة باإلطار الوطني للسالمة األحيائية 10أكثر من أن لديهم ، 19السؤال تحت 
 .موظف واحدلديهم  %10و موظفين 5أقل من لديهم  %39، وموظفين 10أقل من م لديه

إلى  همالمبادئ توجيهية الخاصة ببلد/اللوائح/القوانين/األطرأنهم قدموا ) %59(طرفا  73 فاد، أ20لسؤال اوتحت  -8
) %8(أطراف  10 أفادو ينحو جزئعن أنهم قدموها على ) %33(طرفا  40 أفاد؛ وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 .أنهم لم يقدموها

وأشار عدد من األطراف إلى . 2إلى تقديم مزيد من التفاصيل عن تنفيذ المادة عيت األطراف ، د21السؤال وفي  -9
وحدتهم الوطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية والبوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

وأسرد الكثير من األطراف الوكاالت الوطنية المسؤولة عن مختلف المسائل . معلوماتهم عن السالمة األحيائيةل كمستودع
القوانين واللوائح التي تم سنها مؤخرا، بما في ذلك القوانين اآلخرين وأسرد عدد من األطراف . المتعلقة بالسالمة األحيائية

بدعم من مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج  ر األطر الوطنية للسالمة األحيائيةالوطنية للسالمة األحيائية الناشئة عن تطوي
وانضم طرف واحد من أوروبا الوسطى والشرقية إلى االتحاد الجمركي للجماعة االقتصادية للمنطقة . األمم المتحدة للبيئة

للجماعة االقتصادية للمنطقة حاد الجمركي الذي نتج عنه اعتماد اللوائح الفنية لالت (EurAsEC)األوروبية اآلسيوية 
طرف من آسيا والمحيط الهادئ أنه قام بتعديل القانون الوطني للسالمة األحيائية في بلده بعد  أفادو. األوروبية اآلسيوية

                                                           
  .                                                                                                           في هذه الوثيقة، تتعلق جميع النسب المشار إليها إلى عدد المجيبين على السؤال قيد البحث، ما لم يشار إلى خالف ذلك     يلي      فيما  1
                 بـدال مـن نسـب                                             بالتالي فإن النتائج تقدم كنسب اإلجابـات  و                                  يسمح بأن يقدم كل مجيب ردود متعددة     16                    تمت مالحظة أن السؤال   2

  .        المجيبين
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اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة من أجل ضمان أن بلده يمتثل لمقررات 

طرف من أفريقيا أن مشروع قانون بلده للسالمة  أفادو. ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتم
أطراف أخرى من البلدان النامية أن سن مشروع القوانين الوطنية للسالمة األحيائية  أفادو". يتم سنه بنجاح"األحيائية لم 

بالرغم من أنهم لم يسنوا قانونا وطنيا للسالمة األحيائية، فقد تم معالجة أنه ببعض األطراف  أفادو. لديهم على وشك التحقيق
ة نطقطرف من أمريكا الالتينية وم أفادو. األخرى ةالمسائل المتعلقة بالسالمة األحيائية في أقسام من التشريعات الوطني

معالجة الجوانب المتعلقة بالسالمة موظفا عاما، دائمين وعلى أساس عدم التفرغ، ل 128تم تعيين "البحر الكاريبي أنه 
أخرى عن فرض حظر شامل على االستخدام  الغربية ودول أوروباطرف من  أفادو". لكائنات الحية المحورةلاألحيائية 

". لعدم استعداد السكان شراء منتجات تحتوي على كائنات حية محورة"الحية المحورة نتيجة من الكائنات التجاري للنباتات 
األطراف من االتحاد األوروبي على أن لوائح االتحاد األوروبي على النحو المشار إليها في المفوضية  وشدد معظم
التوجيهية في االتحاد األوروبي تم إدراجها في التشريع الوطني للسالمة  مبادئال أنيتم تطبيقها مباشرة واألوروبية، 

 ".األحيائية

 )24إلى  22 األسئلة(المستحضرات الصيدالنية  – 5المادة 

حركة الكائنات الحية المحورة ومناولتها واستخدامها عبر الحدود تنظم  انالبلد تعما إذا كان 22السؤال ردا على  -10
أنهم قاموا بذلك ) %16(طرفا  20 أفادباإليجاب، بينما ) %46(طرفا  57أجاب ، والتي تعد من المستحضرات الصيدالنية

م وجود لوائح لديهم للكائنات الحية المحورة التي تعتبر من المستحضرات عدب) %38(طرفا  47 أفادو .إلى حد ما
: مثل هذه اللوائح ماالقتصادية التي ال يوجد لديهالمجموعات  /األقاليموفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . الصيدالنية

 من %64والشرقية، و أوروبا الوسطى من %24آسيا والمحيط الهادئ، و من %57يبين من أفريقيا، ومن المج 31%
الدول الجزرية الصغيرة  منمن المجيبين  %73من أقل البلدان نموا و %33أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و

 .النامية

؛ قدموا هذه المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةأنهم ) %47(طرفا  36 أفاد، 23السؤال ت حوت -11
 .أنهم لم يقدموا تلك المعلومات) %40(طرفا  31أفاد و قدموها بصورة جزئيةأنهم  )%13(أطراف  10 أفاد

ين من طرفتميز قوانين و. 5مزيد من التفاصيل عن تنفيذ المادة الإلى تقديم  األطراف، دعيت 24السؤال وفي  -12
الستخدام البشري والمنتجات أفريقيا بين المنتجات الطبية للكائنات الحية المحورة لمن أوروبا الوسطى والشرقية وطرف 

األطراف من أفريقيا، وآسيا  تأفادو). دون اإلبالغ عن التفاصيل(الطبية للكائنات الحية المحورة لالستخدام البيطري 
والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن المستحضرات الصيدالنية يتم معالجتها بنفس الطريقة مثل أي 

. أخرى أيضا إجراء تقييمات المخاطر دولأطراف من أوروبا الغربية و تشترطو. خرى للكائنات الحية المحورةمنتجات أ
على إجراء تقييمات المخاطر على المستحضرات الصيدالنية من  مالنامية عن عدم قدرتهالبلدان أطراف بعض  أفادو

دم وجود عملية تنظيمية للمستحضرات الصيدالنية من بعض األطراف ع أفادوعالوة على ذلك، . الكائنات الحية المحورة
فعلى سبيل المثال، أبلغ طرف من آسيا المحيط الهادئ أن قانون السالمة األحيائية . الكائنات الحية المحورة على اإلطالق

ستخدام البشري أو لديه ال يطبق بأي حال من األحال على المنتجات الصيدالنية المشتقة من الكائنات الحية المحورة سواء لال
أن جميع المستحضرات الصيدالنية، سواء الكائنات الحية المحورة أو بخالف  تأفادأخرى غير أن أطراف . البيطري

يائية لوائح السالمة األح"ا أن أفريقيمن طرف  أفادو. الكائنات الحية المحورة، يتم تنظيمها بصرامة من جانب وزارة الصحة
". ويتم تنظيم هذه من خالل قوانين أخرى. مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشريهي رة التي المحوالحية تعفي الكائنات 

أن  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيطرف من  أفادو. أبلغ طرف آخر عن التنظيم بموجب منظمة الصحة العالميةو
الجمارك في بلده غير  موظفيطرف آخر أن  دأفاو". هذه المستحضرات الصيدالنية تقع خارج نطاق بروتوكول قرطاجنة"

معظم األطراف في االتحاد  وأشار .المستحضرات الصيدالنية للكائنات الحية المحورةمجال في  بدرجة كافيةمدربين 
فيما يتعلق بالمنتجات الطبية التي تحتوي على كائنات محورة "أنه على  نصاألوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ي

لتسويق تقييما للمخاطر البيئية تمشيا مع متطلبات المبدأ التوجيهي تقييم التصريح باا أو تتألف منها، يجب أن يتضمن جيني
2001/18/EC." 
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 )28إلى  25األسئلة (واالستخدام المعزول  العبور – 6المادة 

، إلى حد ما على محورةالمرور العابر للكائنات الحية ال ونينظم أنهم) %67(طرفا  84 أفاد، 25السؤال حت ت -13
المجموعات /وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. أنهم لم ينظموا ذلك العبور) %32(طرفا  40 أفاداألقل، و

آسيا والمحيط من  %46من المجيبين من أفريقيا، و %41: الذين أبلغوا عن عدم وجود لوائح بشأن العبور االقتصادية
من أقل البلدان  %47أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و من %41سطى والشرقية، وأوروبا الو من %12الهادئ، و
 .الدول الجزرية الصغيرة النامية منمن المجيبين  %54نموا و

 دولأوروبا الغربية و من، بما في ذلك جميع المجيبين من األطراف )%73(طرفا  91 أفاد، 26السؤال وفي  -14
. االستخدامأنهم ال ينظمون ذلك ) %27(طرفا  33 أفاد، وللكائنات الحية المحورة دام المعزولاالستخينظمون أخرى، أنهم 

االستخدام الذين أبلغوا عن عدم وجود لوائح بشأن  المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم
 %45أوروبا الوسطى والشرقية، و من %6دئ، وآسيا والمحيط الها من %32من المجيبين من أفريقيا، و %33: المعزول

الدول الجزرية الصغيرة من من المجيبين  %67من أقل البلدان نموا و %37أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و من
 .النامية

إلى غرفة  26و 25المشار إليها في السؤالين  المعلومات تقديمعن ) %54(طرفا  51 أفاد، 27السؤال وتحت  -15
طرفا  25 أفادو بصورة جزئيةأنهم قدموا هذه المعلومات ) %19(طرفا  18 أفاد، وادل معلومات السالمة األحيائيةتب
 3.أنهم لم يقدموا هذه المعلومات) 27%(

طرف من أفريقيا أن  أفادو. 6مزيد من التفاصيل عن تنفيذ المادة ال، دعيت األطراف إلى تقديم 28السؤال وفي  -16
وكانت المحاصيل . وتجارب ميدانية معزولة والصوبات الزراعية، ختبراتلبحوث كانت تجارب في المجميع الموافقات ل"

ولم يتم التسويق . قطف زهور الجيبسوفيليا، والبطاطة الحلوة، والقطن وبيضاءرة، والكاسافا، والذرة الذالرئيسية المستهدفة ال
القرارات مباشرة في غرفة تبادل /رمز حتى نسجل المعلومات التجاري لهذه المنتجات وهي ال تحتوي على هوية فريدة أو

قانون السالمة األحيائية لديه يقضي بحظر جميع طرف من آسيا والمحيط الهادئ أن  أفادو". معلومات السالمة األحيائية
ة التي خضعت الكائنات الحية المحوروأفاد طرف آخر أن . حاالت العبور واالستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة

وأفاد طرف آخر أنه يطبق المعايير . لتقييمات المخاطر وتم ترخيصها برموز شفرية ال تحظر من االستخدام المعزول
 أخرى أنه أصدر دولأوروبا الغربية وطرف من  أفادو. الدولية لتدابير الصحة النباتية لتنظيم عبور الكائنات الحية المحورة

، لالستيراد لغرض االستخدام المعزول والتطوير المعزول "لم تكن آالف من الموافقاتإن "مئات من الموافقات،  ةعد
ها إلى إبالغطرف من أفريقيا أن قرارات البلد بخصوص العبور واالستخدام المعزول ال يتم  أفادو. ات الحية المحورةنللكائ

إلى تقرير االتحاد األوروبي  تد األوروبي أشارألطراف في االتحاغير أن معظم ا. غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
، ينبغي على المصدر أن يضمن إخطار 1946/2003من الالئحة رقم  13وفقا للمادة "الذي ينص، فيما يتعلق بالعبور، أنه 

مها عبر إقلي الحية المحورةبتنظيم عبور الكائنات  اإلى األطراف التي لم تتخذ قرارة حورالمالحية عن عبور الكائنات 
 ".بهذا القرارالسالمة األحيائية وأبلغت غرفة تبادل معلومات 

االتفاق المسبق عن علم وإدخال الكائنات الحية المحورة عن عمد  – 10إلى  7المواد 
 )46إلى  29األسئلة ( في البيئة

تفاق المسبق عن علم تدابير إدارية لتفعيل اال/لوائح)/قوانين(اعتمدت قانونا     ُ                 ، ط لب من البلدان إذا29السؤال  في -17
للكائنات الحية المحورة إلدخالها عن  العبورحركة اشى مع البروتوكول فيما يتعلق بإطارا تنظيميا محليا يتم أوللبروتوكول 
أخرى الذين ردوا على السؤال،  دولأوروبا الغربية و من، بما فيهم جميع األطراف )%71(طرفا  88، ورد عمد في البيئة

                                                           
     مـن     ٪  30 (     طرفا     51                                                                                لمتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم               قا للمعلومات ا  طب    3

                              القوانين الوطنية، واللـوائح                                                                   إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية سجال واحدا على األقل تحت فئة   )                     األطراف في البروتوكول
  . "                االستخدام المعزول "   أو   "       العبور "                       تصل تحديدا بموضوع مجال                    وأبرزوها على أنها ت                    والمبادئ التوجيهية
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الذين أبلغوا  المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم ."ال) "%29(طرفا  36ورد " نعم"ردوا 
آسيا  من %29من المجيبين من أفريقيا، و %44: تدابير إدارية بشأن هذة المسألة/لوائح)/قوانين(عن عدم اعتماد قانون 

من  %40أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ون م %37من أوروبا الوسطى والشرقية، و %18والمحيط الهادئ، و
 .الدول الجزرية الصغيرة النامية منمن المجيبين  %67أقل البلدان نموا و

إذا أنشأت آلية التخاذ قرارات تتعلق بالحركات األولى العابرة للحدود عن عمد ما البلدان  30السؤال  طلبو -18
بما على السؤال، " نعم، إلى حد ما"و" نعم) "%74(طرفا  91وأجاب . في البيئةللكائنات الحية المحورة إلدخالها عن عمد 

طرفا في مناطق أخرى أنهم لم يعتمدوا  33 أفادو أخرى، دولأوروبا الغربية و مناألطراف في ذلك جميع المجيبين من 
أوروبا الوسطى والشرقية، من  %12وآسيا والمحيط الهادئ،  من %32من المجيبين من أفريقيا،  %33: مثل هذا اإلطار

الدول الجزرية  منمن المجيبين  %60ن أقل البلدان نموا وم %37أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن  %41و
 .الصغيرة النامية

إلى أن ) %93(طرف  83، أشار 30السؤال آلية التخاذ القرارات ردا على  بإنشاء فادواطرفا أ 78ومن بين  -19
ردا  إدخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة التي ال تخضع للحركات العابرة للحدوديضا على حاالت اآللية تطبق أ

ال تخضع أن اآلليات الموضوعة ال تعالج الكائنات الحية المحورة التي ) %7(أطراف فقط  6 فادوأ .31السؤال على 
 .للحركات العابرة للحدود

ن بموجب واليته القضائية بحيث يرسلون إخطارا مكتوبا إلى السلطة الوطنية        للمصد ريوضع  32السؤال وتناول  -20
المختصة باسم الطرف المستورد قبل حركة الكائنات الحية المحورة عبر الحدود عن عمد التي تندرج في نطاق إجراء 

طرفا  43وأفاد ى األقل، إلى حد ما عل ،أنهم وضعوا مثل هذه اآللية) %65(طرفا  81أفاد و .الموافقة المسبقة عن علم
من  %18آسيا والمحيط الهادئ، ومن  %36من المجيبين من أفريقيا، و %44: هذه اآلليةمثل أنهم لم يضعوا ) 352%(

من  %87من أقل البلدان نموا و %47أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن  %59أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .الصغيرة الناميةالدول الجزرية  منالمجيبين 

متطلبات قانونية بشأن دقة  واوضع أنهم، على األقل إلى حد ما،) %68(طرفا  85أفاد ، 33السؤال وردا على  -21
وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . أنهم لم يفعلوا ذلك) %31(طرفا  39، وأفاد المعلومات الواردة في اإلخطار

آسيا  من %29من المجيبين من أفريقيا، و %41: هذه اآلليةمثل وضع وا عدم أفادالمجموعات االقتصادية الذين /األقاليم
من  %43أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و من %55أوروبا الوسطى والشرقية، و من %18والمحيط الهادئ، و
 .الدول الجزرية الصغيرة النامية منمن المجيبين  %87أقل البلدان نموا و

للحدود عن عمد عبر احركات إخطارا بشأن /طلبا واتلق أنهم) %34(طرفا  42أفاد  ،34السؤال وردا على  -22
: المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. للكائنات الحية المحورة إلدخالها عن عمد في البيئة

 من %414روبا الوسطى والشرقية، وأو من %18آسيا والمحيط الهادئ، و من %25من المجيبين من أفريقيا، و 36%
من  %صفرمن أقل البلدان نموا و %27وأخرى،  دولمن أوروبا الغربية و %50وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

 .الدول الجزرية الصغيرة النامية منالمجيبين 

ات الكائنات الحية المحورة إخطار يتصل بحرك/أي قرار بشأن طلب تاتخذإذا  ،35السؤال  لب إلى البلدان في  ُوط  -23
طرفا  90وأفاد  ،مثل هذا القراراتخذوا  أنهم) %27(طرفا  34وأشار . عبر الحدود ألغراض إدخالها عن عمد في البيئة

المجموعات االقتصادية الذين /من مختلف األقاليممن األطراف وفيما يلي نسب المجيبين . إلى أنهم لم يفعلوا ذلك) 73%(
من  %12آسيا والمحيط الهادئ، ومن  %18و، من المجيبين من أفريقيا %21: قراراتمن هذه التخاذ أي اأبلغوا عن عدم 

أخرى،  دولمن أوروبا الغربية و %50وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  من %45وأوروبا الوسطى والشرقية، 
 .صغيرة الناميةالدول الجزرية ال منمن المجيبين  %7من أقل البلدان نموا و %17و

 :عن اتخاذ قرار واطرفا أبلغ 30ومن بين  -24
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أكثر من  استيرادعلى  وا، حتى تاريخه، وافقمأنه) من المجيبين على هذا السؤال %30(أطراف  10 فادأ  )أ(
 10أقل من على  واوافق مأنه )%18(أطراف  6 أفادو. )36السؤال ( عمد في البيئةكائنات حية محورة لإلدخال عن  10
على ) %15(أطراف  5وافق يولم . كائنات حية محورة 5أقل من على ) %36( افطر 12 ووافق. نات حية محورةكائ

لم  مأنه واأبلغ ذينال المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. استيراد أي كائنات حية محورة
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  من %11مجيبين من أفريقيا، ومن ال %25: على استيراد أي كائنات حية محورة واوافقي

الدول الجزرية  منمن المجيبين  %100من أقل البلدان نموا و %40وأخرى،  دولمن أوروبا الغربية و %22والكاريبي، 
  .الصغيرة النامية

قد  مأنه) %21(أطراف  7 أفاد، 35السؤال على بنعم مجيبا ردوا  30، ومن بين 37السؤال وتحت   )ب(
افق وو. عمد في البيئةعن كائنات حية محورة، غير مستوردة، لإلدخال  10أكثر من ، حتى تاريخه، بالموافقة على واقام

، ولو يوافق كائنات حية محورة 5أقل من على ) %18(أطراف  6، وكائنات حية محورة 10على أقل من ) %67(طرفان 
المجموعات االقتصادية الذين /وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم .على أي كائنات حية محورة) %56(طرفا  19

 من %40من المجيبين من أفريقيا، و %100: عمد في البيئةعن استيراد أي كائنات حية محورة لإلدخال أبلغوا عن عدم 
طقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية ومن %70أوروبا الوسطى والشرقية، و من %100آسيا والمحيط الهادئ، و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةأقل البلدان نموا و منمن من المجيبين  %100و

 10أكثر من  واتلقفي الفترة الحالية المشمولة بالتقرير،  أنهم) %6(أطراف  7أفاد ، 38السؤال وردا على  -25
أطراف  4: عن عمد إلدخالها عن عمد في البيئةبحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود إخطارات فيما يتعلق /طلبات

 .عن عدم استالم أي طلبات) %72(طرفا  86أفاد و طلبات 5أقل من ) %19(طرفا  23، وطلبات 10أقل من تلقت ) 3%(

 10أكثر من اتخذوا في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، أنه ) %5(أطراف  6 أفاد، 39السؤال وردا على  -26
) %3(أطراف  4و؛ لحدود عن عمد إلدخالها عن عمد في البيئةعبر ا الكائنات الحية المحورة حركاتق بقرارات فيما يتعل

 .لم يتخذوا أي قرارات) %81(طرفا  101و قرارات 5أقل من اتخذوا ) %10(طرفا  13؛ وقرارات 10أقل من اتخذوا 

التصدير أو من ) أطراف(طرف  إخطارا من وااستلمأنهم ) %91(طرفا  20أفاد ، 40السؤال وفي ردها على  -27
أنهما استلما إخطارا فقط في بعض الحاالت ولم يبلغ ) %9(؛ وأفاد طرفان حدودعبر القبل الحركة ) المصدرين(المصدر 

 .أي إخطار لم يستلم أي طرف أنه

ر عب ةحركئم أو في بعض الحاالت فقط، قبل ال، إما على نحو داإخطار عن استالم واطرفا أبلغ 22ومن بين  -28
 :لحدودا

كحد أدنى (معلومات كاملة ، أن اإلخطارات كانت تحتوي دائما على 41السؤال تحت ، )%91(طرفا  21أفاد  •
أن ) %9(بينما أفاد طرفان  )المعلومات المحددة في المرفق األول ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 .في بعض الحاالت فقطاإلخطارات تحتوي على معلومات كاملة 

 90أقروا باستالم اإلخطارات من المخطر منذ أنهم ) 42السؤال من المجيبين على  %775(طرفا  175د أفا •
في يوما من االستالم  90استالم اإلخطارات في غضون بأنهم أقروا ) %9(وأفاد طرفان . يوما من االستالم
 .بعض الحاالت فقط

وغرفة تبادل معلومات ) المخطرين(المخطر  دائما واأبلغ مأنه) %50( افطر 11 ذكر، 43السؤال على  موفي رده -29
بذلك ) %18(أطراف  4وقام  ،فقط لحاالتفي بعض ابذلك ) %18(أطراف  4قام و؛ )مقراراته( مبقرارهالسالمة األحيائية 

في بعض الحاالت وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة ) %9(؛ وقام بذلك طرفان ولكن إلى المخطر فقطفي بعض الحاالت 
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 أو غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية) المخطرين(لم يخطر المخطر أنه ) %5(؛ وأفاد طرف واحد حيائية فقطاأل
 4.بقراراته

وكانت النسب . وفقا لمختلف الفئاتقرارات الالنسبة المئوية من لب إلى البلدان أن تشير إلى  ُط ، 44السؤال وفي  -30
 :سؤال على النحو التاليطرفا ردوا على هذا ال 18التي أشار إليها 

أو أقل من قراراتهما  %50أن طرفان أشار : الموافقة على استيراد الكائنات الحية المحورة بدون شروط  )أ(
  إلى أن جميع قراراته تقع في هذه الفئة؛ تقع في هذه الفئة؛ وأشار طرف واحد

من  أو أكثر %50 أن إلى افأطر 7 أشار: الموافقة على استيراد الكائنات الحية المحورة بشروط  )ب(
  ؛تقع في هذه الفئة مقراراتهجميع أن إلى  أطراف 10؛ وأشار قراراتهم تقع في هذه الفئة

تقع  من قراراتهم %50أقل من أن  إلىأطراف  5 تأشار: الكائنات الحية المحورة استخدام/خطر استيراد  )ج(
  ؛في هذه الفئة
أن إلى  طرفان وجود قرارات في هذه الفئة؛ وأشارى عدم إل أشار طرف واحد: طلب معلومات إضافية  )د(

  ؛من قراراتهم تقع في هذه الفئة أو أكثر %50 أن أطراف  إلى 4وأشار  ؛تقع في هذه الفئة مامن قراراته %50أقل من 
 .تقع في هذه الفئة من قراراتهأو أكثر  %50أن أشار طرف إلى : تمديد فترة إرسال القرار  )ه(

فيها على االستيراد بشروط أو حظر  وافي الحاالت التي وافقطلب من البلدان أن تشير، ، 45السؤال وفي  -31
 12وأفاد  .إلى المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ماألسباب التي تستند إليها قراراته واقدم إذا ، مااالستيراد

أنه ) %5(؛ وأفاد طرف بادل معلومات السالمة األحيائيةقدموا دائما األسباب إلى المخطر وإلى غرفة تأنهم ) %55(طرفا 
وأفاد  ،في بعض الحاالت إلى المخطر فقطأنهم قدموا األسباب ) %23(أطراف  5، وطفقفي بعض الحاالت قدم األسباب 

) %14(أطراف  3؛ وفي بعض الحاالت فقط إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةإلى أنه قدم األسباب ) %5(طرف 
  .أنهم لم يقدموا أي أسباب

، بما في ذلك التدابير في حالة غياب اليقين 10إلى  7التفاصيل بشأن تنفيذ المواد المزيد من إلى  46السؤال ودعا  -32
 اأفريقيمن أطراف  4وأفاد  .العلمي بشأن اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في البيئة

يكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه في حالة غياب تشريع محدد، فهي تلتزم بصرامة بإجراء االتفاق وطرفان من أمر
يجري التفتيش "وأفاد طرف من آسيا والمحيط الهادئ إلى أنه . المسبق عن علم على النحو المنصوص عليه في البروتوكول

وبعد تقييمات المخاطر التي أجريت، أفاد طرف من ]". شروعةالكائنات الحية المحورة غير الم[المزارع المزعومة  لىع
غرفة  وأبلغ)" ا وواحدة للذرة الرفيعةلفول الصوي 2(كائنات حية محورة  3أنه تمت الموافقة على "آسيا والمحيط الهادئ 

وبين ) أي بدون قيود" (اإلطالق الكامل"أخرى بين  دولوميز طرف من أوروبا الغربية و. تبادل معلومات السالمة األحيائية
وأفاد طرف آخر ". اليقين العلمي إلدارة عدم أحد الوسائلأن فرض قيود يمثل "وذكر ) مع قيودأي " (اإلطالق المقيد بشروط"

وأفاد طرف من أفريقيا . الوطني للسالمة األحيائية هأن إجراء االتفاق المسبق عن علم في البروتوكول يتأصل في تشريع
ر شامل على اإلدخال فرض حظوطرف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى حيط الهادئ، وطرف من آسيا والم

غير (سالالت من الكائنات الحية المحورة  7وافق على "وأفاد طرف من آسيا والمحيط الهادئ إلى أنه . عمد في البيئةعن 
حورة وراثيا التي يتأخر نضجها، والبتونيا المعدل لونها طماطم المالعمد في البيئة، بما في ذلك عن لإلدخال ) المستوردة

وراثيا، والفلفل الحلو المعدل وراثيا والمضاد للفيروسات، والطماطم المعدلة وراثيا المضادة للفيروسات، والقطن المعدل 
وقد صدرت . حشراتلل المعدل وراثيا المضاد Populus nigraوراثيا والمضاد للحشرات، والبابايا المضادة للفيروسات، و

نباتا  30وباإلضافة إلى ذلك، فإن . Phytaseشهادات السالمة لألرز المعدل وراثيا المضاد للحشرات وللذرة المعدلة وراثيا 

                                                           
          في المائة     14 (     طرفا     23                                                                                              طبقا للمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم     4

                                   لإلدخـال عـن عمـد فـي البيئـة                                                                  معلومات عن قراراتها المتعلقـة بالكائنـات الحيـة المحـورة       )                        من األطراف في البروتوكول
)http://bch.cbd.int/database/results/?searchid=520606(.  

http://bch.cbd.int/database/results/?searchid=520606
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مثل األرز المعدل وراثيا، والقطن، والذرة الرفيعة، والكرنب، والبطاطا، وفول الصويا، والقمح واألشجار قد سمح باختبارها 
االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد  منوأشار معظم األطراف ". الق في البيئة أو اإلنتاج التجريبيالوسيط، واإلط

المحلي بدال من إجراء االتفاق المسبق عن علم في  هأن االتحاد األوروبي يطبق إطار تشريع نص علىاألوروبي الذي ي
إلى تقييمات مسبقة لمخاطر رات المعتمدة اقرأن تستند اليجب ام البروتوكول وأحكغير أن اإلطار يتوافق مع . البروتوكول

 .يتم تسويقها في االتحاد األوروبيلكي الكائنات الحية المحورة 

إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة  -  11المادة 
 )58إلى  47األسئلة ( كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

لصنع القرار ) لوائح(أو الئحة ) قوانين(قانونا  وااعتمد مأنه) %66(طرفا  82 ذكر، 47السؤال على  مفي رده -33
المتعلق باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، بما في ذلك 

قانون  اعتمادالقتصادية الذين أبلغوا عن المجموعات ا/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. طرحها في األسواق
من آسيا والمحيط الهادئ،  %71من المجيبين من أفريقيا، و %49: بخصوص هذا الموضوع) لوائح(أو الئحة ) قوانين(
من أوروبا الغربية  %100ومن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %94و

 .الدول الجزرية الصغيرة النامية منمن المجيبين  %13من أقل البلدان نموا و %40وأخرى،  ودول

، أنهم )%71(طرفا  88 أفاد، )48السؤال ( الطالب هاالمتطلبات القانونية لدقة المعلومات التي سيقدموباإلشارة إلى  -34
من آسيا والمحيط الهادئ،  %75و أفريقيا، منمن المجيبين  %59: وضعوا مثل هذه المتطلبات، إلى حد ما على األقل

من أوروبا الغربية  %100من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و %41با الوسطى والشرقية، وومن أور %100و
 .ناميةالمن الدول الجزرية الصغيرة  %20من أقل البلدان نموا و %571أخرى، و دولو

لقرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المراد استخدامها وضع آلية لضمان إرسال اوبالمثل، وباإلشارة إلى  -35
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز التي قد تخضع لحركة عابرة للحدود إلى األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات 

من  %46أفريقيا، و من المجيبين من %59 :إلى أنهم أنشأوا اآللية) %65(طرفا  65، أفاد )49السؤال (السالمة األحيائية 
 %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %55من أوروبا الوسطى والشرقية، و %82محيط الهادئ، والآسيا و

 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %33من أقل البلدان نموا و %53أخرى، و دولومن أوروبا الغربية 

أنشأوا آلية التخاذ القرارات بشأن استيراد الكائنات الحية أنهم  )%68(طرفا  84، أفاد 50السؤال وفي ردهم على  -36
من آسيا  %71من المجيبين من أفريقيا، و %59: المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

من  %94كاريبي، ومنطقة البحر المن أمريكا الالتينية و %36من أوروبا الوسطى والشرقية، و %94محيط الهادئ، والو
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %20من أقل البلدان نموا و %57أخرى، و دولوأوروبا الغربية 

احتياجاتهم من المساعدة المالية والتقنية وبناء  حددواأنهم ) %44(طرفا  55، أفاد 51السؤال وفي ردهم على  - 37
من المجيبين  %59: استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزالقدرات فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة المراد 

منطقة من أمريكا الالتينية و %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %29محيط الهادئ، والمن آسيا و %68من أفريقيا، و
لجزرية الصغيرة من الدول ا %40من أقل البلدان نموا و %57أخرى، و دولومن أوروبا الغربية  %6البحر الكاريبي، و

 .النامية

بشأن الكائنات الحية المحورة المراد أنهم اتخذوا قرارا ) %44(طرفا  47، أفاد 52السؤال وفي ردهم على  -38
من المجيبين من  %26 :)سواء بشأن االستيراد أو االستخدام المحلي(استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 

منطقة البحر من أمريكا الالتينية و %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %35الهادئ، و محيطالمن آسيا و %39أفريقيا، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %7من أقل البلدان نموا و %20أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %61الكاريبي، و

لمراد استخدامها مباشرة كأغذية أو بشأن الكائنات الحية المحورة اقرارا  وااتخذ مأنه واطرفا أبلغ 47ومن بين  -39
 :كأعالف أو للتجهيز
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كائنات حية محورة  10أنهم وافقوا حتى اليوم على أكثر من ) %52(طرفا  24أفاد ، 53السؤال ردا على  •
) %30(طرفا  14؛ و10من  قلأ) %4(طرفان و؛ المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

 .لم توافق على أية كائنات حية محورة لهذا الغرض) %13(ف أطرا 6؛ و5أقل من 

 10أكثر من في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، أنهم اتخذوا ) %52(طرفا  22أفاد  ،54ال ؤالسردا على  •
 ،قرارات فيما يتعلق باستيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

أي  واتخذي مل) %26( طرفا 12و، 5أقل من ) %21(أطراف  10، و10أقل من ) %6(طراف أ 3 و
 .قرارات

 10أكثر من في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، أنهم اتخذوا ) %46(طرفا  21أفاد ، 55السؤال ردا على  •
مباشرة كأغذية أو أعالف أو  قرارات فيما يتعلق باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها

، 5أقل من ) %13(أطراف  6، و10أقل من ) %9(أطراف  4و، للتجهيز، بما في ذلك طرحها في األسواق
 .أي قرارات واتخذي مل) %34( فاطر 16و

ى قرارا واحدا علفي الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، أنهم اتخذوا التي أبلغت أنهم  37ومن بين تلك األطراف الـ -40
أو استخدامها ، فيما يتعلق باستيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز األقل

 :المحلي أو طرحها في األسواق

األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة أبلغوا أنهم ) %57(طرفا  21أفاد ، 56السؤال ردا على  •
فيما يتعلق باستيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو ) مقراراته( ماألحيائية بقراره

) %35( فاطر 13، وأفاد في بعض الحاالت فقطأنهم قاموا بذلك ) %8( أطراف 3أفاد و ،كأعالف أو للتجهيز
 5.أنهم لم يبلغوا األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة أنهم أبلغوا ) %30(طرفا  11أفاد ، 57السؤال على ردا  •
فيما يتعلق باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة ) قراراته(األحيائية بقراره 

 طرفا 11، وأفاد يوما 15ل األسواق وذلك خالكأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، بما في ذلك طرحها في 
في بعض الحاالت  )%3(، وطرف واحد )يوما 15أي أكثر من (ولكن مع تأخير هم قاموا بذلك، أن) 30%(

 6.بأنهم لم يفعلوا ذلك) %38(طرفا  14، وأفاد فقط

ليقين العلمي بما في ذلك التدابير في حالة غياب ا، 11إلى المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  58السؤال ودعا  -41
طرف  وأفاد. بشأن اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

وأفاد طرف آخر . الستخدامه كأعالف (MON-Ø4Ø32-6)أنه يسمح باستيراد فول الصويا من أوروبا الوسطى والشرقية 
ة الوطنية للسالمة األحيائية والسلطة الوطنية المختصة تسمح باستيراد فول الصويا المعدل يئلهقرارات من جانب ا 3باتخاذ "

 MON 89788 (MON-89788-1) و MON 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6): وراثيا لغرض استخدامه كأعالف لتربية الدواجن
اد طرف من وأف. كافوأفاد طرف آخر بعدم تدريب مسؤولي الجمارك على نحو  ."MON 87701 (MON-877Ø1-2)و

مالئم  أنه تم استيراد فول الصويا إلى بلده لالستخدام كأغذية وكأعالف ولكنه لم يخضع لتقييم"آسيا والمحيط الهادئ 
، زمن الكائنات الحية الزراعية المحورة الستخدامها للتجهي 29أنه تمت الموافقة على استيراد وأفاد طرف آخر ." للمخاطر

                                                           
          عن قرارهم                                                                                     طرفا أبلغوا أنهم أخطروا غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، على األقل في بعض الحاالت،    4 2             بالرغم من أن   5
                                                                                                    الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، ففي الواقع حتـى تـاريخ                 بشأن استيراد  )         قراراتهم (

                                                       قد قدم بالفعل مثل هذه المعلومـات إلـى غرفـة تبـادل       )                        من األطراف في البروتوكول   ٪  13 (         طرفا فقط    8 1                       إعداد هذا التقرير، كان 
  .           مة األحيائية            معلومات السال

     مـن    ٪   10 (     طرفا     17                                                                                                طبقا للمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم   6
                                                                       باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية                                 معلومات عن قراراتها المتعلقة  )                     األطراف في البروتوكول

   .      األسواق                                         أو كأعالف أو للتجهيز، بما في ذلك طرحها في 
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والذرة المقاومة للحشرات والقادرة على تحمل ، (A 2704-12)ألعشاب القادر على تحمل مبيدات ايا ما في ذلك فول الصوب
، والذرة المضادة للحشرات والقادرة (MON89034)المضادة للحشرات  الرفيعة ، والذرة(MON88017)مبيدات األعشاب 

 جفافلا القادرة على تحملوالذرة ، (305423)ذات الجودة المحسنة ، والذرة (GHB119)على تحمل مبيدات األعشاب 
(MON87460) مبيدات األعشاب القادرة على تحمل ، والذرة(GHB614) اللفت ، و(15985)لحشرات ل، والذرة المضادة

والذرة المضادة للحشرات والقادرة على تحمل ، (H7-1)البنجر المقاوم لسمية المبيدات ، و(GT73) المقاوم لسمية المبيدات
، والذرة المحورة وراثيا (1445)القادرة على تحمل مبيدات األعشاب المحورة وراثيا والذرة ، (59122)عشاب مبيدات األ

 NK603و Bt11و GA21: ووافق طرف آخر على أحداث الذرة الرفيعة التالية. (MON810)والمضادة للحشرات 
اث فول الصويا وأحد MON810و MON87701و MON87460و MON87427و T25و MIR162و MON89034و

 A2704-12و A5547-127و MON87708و MON87701و MON87705و 2-3-40و MON89788: التالية
. عالف أو للتجهيزمن الكائنات الحية المحورة لالستخدام كأغذية أو كأ 14وأفاد طرف آخر أنه وافق على . MON87769و

ووافق بلد من . من لوائحه تستثنىنات الحية المحورة من الكائ %0.5تتألف من أقل من التي أن األغذية وأفاد طرف آخر 
 لالستخدامين نوعين محليكأعالف و لالستخداممن الذرة الرفيعة  نوعينأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على استيراد 

طرف من  وأفاد. تصريحا بعد االستعراض الواجب لتقييمات المخاطر المطلوبة 48وأفاد طرف آخر بإصدار . كأغذية
أخرى أن إطاره التشريعي الذي يعالج الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها كأغذية أو كأعالف أو  الغربية ودولأوروبا 

االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد  منوأشار معظم األطراف . للتجهيز ال يختلف عن كونه لكائنات حية محورة أخرى
يا، وهو يعالج أيضا وراثانونيا شامال بشأن الكائنات المحورة قالتحاد األوروبي إطارا أعد ا"األوروبي الذي ينص على 
وأعلن االتحاد األوروبي فيما . استخدامها كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزمباشرة يا المراد وراثاستيراد الكائنات المحورة 

يا وراثلكائنات المحورة ا ةحركشريعي القائم بالنسبة تمد على إطاره التمن بروتوكول قرطاجنة أنه يع 4- 14يتعلق بالمادة 
وفيما يتعلق بالقرارات المتخذة . يا إلى االتحاد األوروبيوراثداخل االتحاد األوروبي والستيراد الكائنات المحورة عن عمد 

حظة أن هذه القرارات لطرح الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز في السوق، ينبغي مال
 ."لدول األعضاء على نحو فرديمن جانب اتتخذ بالنسبة لجميع المناطق األوروبية وليس 

 )66إلى  59األسئلة ( استعراض القرارات – 12المادة 

أنشأوا آلية الستعراض وتغيير أي أنهم، إلى حد ما على األقل،  )%59(طرفا  74، أفاد 59السؤال  في ردهم على -42
من آسيا  %54وبين من أفريقيا، يمن المج %59 :علق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورةقرار يت

من  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %32من أوروبا الوسطى والشرقية، و %65محيط الهادئ، والو
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %13من أقل البلدان نموا و %50أخرى، و الغربية ودولأوروبا 

من  %10: استلموا طلبا الستعراض أحد القراراتأنهم ) %10(أطراف  12، أفاد 60السؤال وفي ردهم على  - 43
من أمريكا الالتينية  %9من أوروبا الوسطى والشرقية، و %صفرمحيط الهادئ، والمن آسيا و %11وبين من أفريقيا، يالمج
الدول الجزرية الصغيرة من أقل البلدان نموا و %صفر، وأخرى الغربية ودولمن أوروبا  %17بي، ومنطقة البحر الكاريو

 .النامية

يتعلق بالحركة العابرة  قراراوغيروا  واضاستعرأنهم ) %5(أطراف  6، أفاد 61السؤال في ردهم على بالمثل، و -44
 7.قرارا استعرضواأنهم  )مجيبين على هذا السؤالمن ال %2(أطراف  3أفاد و: للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة

 :قرارأي استالم طلبا الستعراض ومن بين األطراف الذين أبلغوا عن  -45

                                                           
     مـن    ٪   10 (     طرفا     17                                                                                                طبقا للمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم   7

                         استعراض وتغيير أي قـرار   ب  ق                                                          أطراف إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية معلومات تتعل   3      ، قدم  )                    األطراف في البروتوكول
   .                                                          يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة
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فيما قرارات  5أكثر من  واأو غير/و وااستعرضأنهم ) %2(أطراف  3أفاد ، 62السؤال في ردهم على  •
طرفا  118، و5أقل من ) %2(أطراف  3و: يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة

 .يستعرضوا أو يغيروا أي قراراتلم ) 95%(

المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة أبلغا دائما أنهما ) %33(أفاد طرفان ، 63السؤال في ردهم على  •
 أطراف 3؛ وفي بعض الحاالت فقطأنه أبلغ ) %17(؛ وأفاد طرف أو تغيير القرار/األحيائية باستعراض و

غرفة تبادل معلومات  )%صفر(؛ ولم يخطر أي طرف في بعض الحاالت فقطالمخطر أبلغوا ) 50%(
 .السالمة األحيائية في بعض الحاالت فقط

المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة ا دائما أبلغ اأنهم) %33(أفاد طرفان ، 64السؤال في ردهم على  •
وأفاد طرفان ، ، إلى حد ما"نعم") %33(طرفان  رد؛ واين يوماألحيائية باستعراض وتغيير القرار خالل ثالث

 .عدم قيامهما باالبالغ) 33%(

إلى المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة  ا دائماقدمأنهما ) %33(أفاد طرفان ، 65السؤال في ردهم على  •
 3، وض الحاالت فقطفي بعبالقيام بذلك ) %17(أفاد طرف و؛ أو تغيير القرار/األحيائية أسباب استعراض و

 .في بعض الحاالت وإلى المخطر فقط) %50(أطراف 

فيما يتعلق بتجارب "وأفاد طرف من أفريقيا أنه . 12إلى المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  66السؤال ودعا  -46
، "وتم تغييرها] عن علم االتفاق المسبق[القرارات المتخذة ن لطلبات إعادة النظر في االقطن المعدل وراثيا، أجري استعراض

وأفاد طرف آخر إلى أن . في الحقول المكشوفةوكان استعراض منهما للتجارب الميدانية المعزولة واآلخر للتجارب 
القرارات المتعلقة باإلدخال، واالستخدام المحزول، وتوسيع البذور : القرارات التي يمكن أن تخضع لالستعراض هي"

وأفاد بعض األطراف من البلدان النامية أنه بسبب نقص الخبراء المؤهلين . تجات المعدلة وراثياالمعدلة وؤاثيا، وتسويق المن
وأفاد بعض األطراف، من جميع المناطق، بواحد أو أكثر مما . والمرافق المالئمة، لم يتم إجراء أي استعراض للقرارات

يمكن ) ب(ة من أجل البت فيما إذا كان ينبغي تجديدها؛ محددمنية زالموافقات تخضع تلقائيا لالستعراض بعد فترة ) أ: (يلي
ويجوزللمخطرين الطعن في القرارات في ) ج(استعراض الموافقات إذا كشفت معلومات علمية جديدة عن مخاطر محتملة؛ 

المادة انظر : "وأشار معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ينص على. طار زمني محددإ
 طرف من االتحاد األوروبي فرضو". 1829/2003من الالئحة  22و 21ن يوالمادت 2001/18من األمر التوجيهي  20

وقرر أحد أطراف أوروبا الغربية ودول أخرى في  .استنادا إلى تطبيق المبدأ التحوطي MON810استزراع  حظرا على
وروبي لإلدخال عن عمد ألحد الكائنات الحية المحورة في البيئة االتحاد األوروبي لإللغاء تصريح قائم من االتحاد األ

 .لغرض االستزراع على المستوى الوطني

 )71 إلى 67األسئلة ( اإلجراء المبسط – 13المادة 

نظاما لتطبيق اإلجراء على األقل،  إلى حد ماأنهم وضعوا،  )%23(طرفا  29أفاد ، 67السؤال في ردهم على  -47
من  %18وبين من أفريقيا، يمن المج %23: الحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورةالمبسط فيما يتعلق ب

 %28منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %27من أوروبا الوسطى والشرقية، و %24محيط الهادئ، والآسيا و
 .الدول الجزرية الصغيرة النامية من %20من أقل البلدان نموا و %23أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا 

بين من أفريقيا، يمن المج %65: طبقوا اإلجراء المبسطأنهم ) %8(أطراف  10أفاد ، 68السؤال وفي ردهم على  -48
منطقة البحر من أمريكا الالتينية و %صفرمن أوروبا الوسطى والشرقية، و %12محيط الهادئ، والمن آسيا و %11و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةأقل البلدان نموا ومن  %صفرأخرى، و لغربية ودولامن أوروبا  %17الكاريبي، و

 :طبقوا اإلجراء المبسطأطراف أفادوا بأنهم  10ومن بين  -49
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األطراف من خالل غرفة تبادل  أبلغوا دائماأنهم ) %50(أطراف  5أفاد ، 69السؤال في ردهم على  •
أنه قام بذلك في ) %10(أفاد طرف : نطبق فيها اإلجراء المبسطمعلومات السالمة األحيائية بالحاالت التي ي

 8.أنهم لم يفعلوا ذلك )%40( أطراف 4، وأفاد بعض الحاالت فقط

طبقوا اإلجراء المبسط في الفترة الحالية المشمولة بأنهم ) %3(أطراف  4أفاد ، 70السؤال في ردهم على  •
 117، وكائنات حية محورة 5أقل من ) %2(طراف أ 3و ،كائنات حية محورة 5بالتقرير، على أكثر من 

 .لم يطبقوا هذا اإلجراء) %94(طرفا 

وأفاد طرف من أوروبا الوسطى والشرقية إلى . 13التفاصيل عن تنفيذ المادة  نإلى المزيد م 71السؤال ودعا  - 50
 3ن القرارات بشأن وأفاد طرف آخر أ. اتخذ وفقا لإلجراء المبسط MON 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6)حدث لفول الصويا 

 MON 87701 وMON 89788 (MON-89788-1)  و MON 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) –خطوط لفول الصويا 
(MON-877Ø1-2) ت السلطة المختصة أن هناك رأأنه إذا "وأفاد طرف من أفريقيا إلى . تم اتخاذها وفقا لإلجراء المبسط

البيولوجي أو البيئة، يمكنها تنفيذ اإلجراء المبسط المحدد في  التنوععلى مخاطر كبيرة على صحة اإلنسان والحيوان، و
م الحاالت في حاالت أزمة ظهناك آلية موجودة لتطبيق اإلجراء المبسط وتم تطبيقه في مع"وأفاد طرف آخر أن ". اللوائح
تخدام إجراء مبسط في أي الوطني للسالمة األحيائية، ال يمكن اس اأنه، وفقا لتشريع بلدهم طرفان آخرانوأفاد ". األغذية

. الفترة المشمولة بالتقريروأفاد معظم األطراف، من جميع المناطق أن اإلجراء المبسط ال يستخدم خالل . حالة من الحاالت
االتحاد "االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ينص على أن  مناألطراف  مفعلى سبيل المثال، أشار معظ

 ".13من الكائنات الحية المحورة على النحو المنصوص عليه في المادة ستخدم اإلجراء المبسط على الواردات األوروبي لم ي

 )76إلى  72األسئلة ( االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف -  14المادة 

تيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة أبرموا اتفاقات أو تر أنهم) %23(طرفا  29، أفاد 72السؤال في ردهم على  -51
 %5من أوروبا الوسطى والشرقية، و %35محيط الهادئ، والمن آسيا و %11وبين من أفريقيا، يمن المج %36: األطراف

 %7من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %28منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و
 .ية الصغيرة الناميةمن الدول الجزر

متعددة /ثنائيةتعاونية ترتيبات  5أبرما  اأنهم )%7(طرفان أفاد ، 73السؤال طرفا ردوا على  29ومن بين  -52
أو أكثر مثل  3 )%7(، وأبرم طرفان غير األطراف اآلخرين/األطراف أو أكثر تتعلق بالكائنات الحية المحورة مع األطراف

متعددة /ثنائيةتعاونية رتيبات أي ت) %7(، ولم يبرم طرفان ترتيبا واحدا أو أكثر) %79(طرفا  23، وأبرم هذه الترتيبات
 .تتعلق بالكائنات الحية المحورة األطراف

أبلغوا دائما األطراف من خالل غرفة أنهم ) %38(طرفا  11، أفاد 74السؤال على طرفا ردوا  29ومن بين  -53
في بعض الحاالت عن القيام بذلك ) %3(وأفاد طرف واحد ، ات والترتيباتتبادل معلومات السالمة األحيائية بهذه االتفاق

 9.لم يفعلوا ذلك قطأنهم ) %59(طرفا  17، وفقط

هل أبرم بلدك اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية "أي ( 72السؤال م على ، إذا كانت اإلجابة بنع75السؤال وطلب  -54
وأفاد طرف . التي تم إبرامهاصر عن نطاق وهدف االتفاقات أو الترتيبات تقديم وصف مخت يرجى، ")؟أو متعددة األطراف

الجماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية (واحد  يمن أوروبا الوسطى والشرقية أنه أبرم معاهدة تنص على إقليم جمرك
                                                           

                                                                                                   أطراف أبلغوا أنهم أخطروا غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية دائما بالحاالت التي تم تطبيـق اإلجـراء      5             بالرغم من أن   8
         فقط قـد              ثالثة أطراف                                            ففي الواقع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، كان    ،                                                     المبسط فيها، وأفاد طرف بأنه فعل ذلك في بعض الحاالت فقط

   .                                                                 ا بالفعل مثل هذه المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و   قدم
     مـن    ٪  7 (       طرفـا      12                                                                                                طبقا للمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم   9
                                  االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو   :                                                               إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية سجال واحدا تحت هذه الفئة  )                   طراف في البروتوكول  األ

  .                         اإلقليمية أو متعددة األطراف
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ملصقات الكائنات الحية  توزيع الكائنات الحية المحورة، خصوصا بشأنللوائح فنية  تي اعتمدتال )(EurAsEc)، اآلسيوية
أنه عضو في مبادرة أمريكا الوسطى بشأن التكنولوجيا لالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفاد طرف من أمريكا ا. المحورة

التي تسعى إلى ضمان االستخدام اآلمن لمنتجات الكائنات الحية المحورة وتنسيق  (ICABB)األحيائية والسالمة البيولوجية 
واعتمد مبادئ  )آسيان(رابطة أمم جنوب شرق آسيا  عضو فيوهناك طرف من آسيا والمحيط الهادئ  .نيةاألطر القانو

وأفاد بلدان من أفريقيا أنهما أبرما اتفاقات ثنائية مع جنوب أفريقيا بالعالقة . توجيهية بشأن اختبار األغذية وتقييم المخاطر
وأفاد بلد من غير األطراف في االتحاد األوروبي أنه . ائنات حية محورةإلى المساعدة الغذائية التي يحتمل أن تحتوي على ك

افقة على الكائنات الحية ويشارك في إجراء الم"وبالتالي  (EEA)عضو في االتفاق بشأن المنطقة االقتصادية األوروبية 
 ".، فيما عدا إجراءات التصويتالمحورة في المفوضية األوروبية على نفس األساس مثل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

وأفاد معظم األطراف، باستثناء أفريقيا، أنهم لم  .14من التفاصيل عن تنفيذ المادة  إلى المزيد 76السؤال ودعا  -55
فعلى سبيل المثال، أشار معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي . يبرموا أي من هذه االتفاقات

أن االتحاد األوروبي لم يبرم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف حسب المادة " الذي ينص على
فيما يتعلق أنه يعتمد على إطاره التشريعي القائم ) ج)(2(9والمادة ) 4(14وقد حدد االتحاد األوروبي وفقا للمادة ). 1(14
لواردات من الكائنات الحية المحورة إلى االتحاد ااخل االتحاد األوروبي ومن غير عمد للكائنات الحية المحورة دلحركات با

كما ذكر طرف من ". وتم إبالغ هذا القرار إلى أطراف أخرى من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. األوروبي
وفيما يتعلق باألطراف . م إبرام أي اتفاقاتكسبب لعد" االفتقار إلى اإلرادة السياسية"أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 الذي يعرف أيضا باسمه باللغة الفرنسية( االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياأنهم أعضاء في  5من أفريقيا، أفاد 
“UEMOA”( ، السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيأنهم أعضاء في  3وأفاد (COMESA) أطراف  3، وأفاد

وأفاد طرف أنه جزء من جماعة شرق أفريقيا ، (ECOWAS) اعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالجمأعضاء في  أنهم
(EAC) ،وهي كلها منظمات تعالج قضايا السالمة األحيائية. 

 )97إلى  77األسئلة ( تقييم المخاطر وإدارة المخاطر – 16و  15 تانالماد

إطارا وطنيا إلجراء وا، إلى حد ما على األقل، أنشأأنهم ) %82(طرفا  101، أفاد 77السؤال في ردهم على  -56
المجموعات /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .ةتقييمات المخاطر قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات الحية المحور

من أوروبا  %100محيط الهادئ، والمن آسيا و %82وبين من أفريقيا، يمن المج %72: االقتصادية على النحو التالي
 %77أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %68الوسطى والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %40من أقل البلدان نموا و

هذه اآللية أن ) %80(طرفا  80ة، أفاد طرفا أبلغوا عن أنهم أنشأوا مثل هذه اآللي 101، من بين 78السؤال وفي  -57
 %74وبين من أفريقيا، يمن المج %89: أو تدريب خبراء وطنيين إلجراء تقييمات المخاطر/على إجراءات لتحديد وشتمل ت

منطقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية و %60من أوروبا الوسطى والشرقية، و %71محيط الهادئ، والمن آسيا و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %83من أقل البلدان نموا و %86أخرى، و الغربية ودولوروبا من أ %100و

تدريبهم في مجال تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة  جرىالذين  األشخاص في البلدعدد  79السؤال  طلبو -58
 :ورصدها وإدارتها ومراقبتها

 50دربوا  )%13(طرفا  16، وشخصا أو أكثر 100دربوا أنهم ) %16(طرفا  20أفاد : تقييم المخاطر  )أ(
دربوا شخصا واحدا أو أنهم ) %28(طرفا  35، وأفاد أو أكثر أشخاص 10 دربوا) %30(طرفا  37، وشخصا أو أكثر

  .أي أشخاص) %13(طرفا  16، ولم يدرب أكثر
 50دربوا  )%10(طرفا  12، وشخصا أو أكثر 100أنهم دربوا ) %16(طرفا  20أفاد  :المراقبة/اإلدارة  )ب(

دربوا شخصا واحدا أو أنهم ) %31(طرفا  38، وأفاد أشخاص أو أكثر 10 دربوا) %26(طرفا  32، وشخصا أو أكثر
  .أي أشخاص) %18(طرفا  22، ولم يدرب أكثر
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شخصا  50دربوا  )%10( افطر 12، وشخصا أو أكثر 100أنهم دربوا ) %13(طرفا  16أفاد  :الرصد  )ج(
، ولم دربوا شخصا واحدا أو أكثرأنهم ) %28(طرفا  35، وأفاد أشخاص أو أكثر 10 دربوا) %23(طرفا  29و ،أو أكثر
 .أي أشخاص) %26(طرفا  32يدرب 

للتدريب في  إرشادات تقنيةأو /وية مواد تدريبيستخدمون أنهم  )%66(طرفا  82، أفاد 80السؤال وردا على  -59
محيط المن آسيا و %71وبين من أفريقيا، يمن المج %51: ات الحية المحورةلكائناتقييم مخاطر وإدارة مخاطر مجال 

من أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %59ومن أوروبا الوسطى والشرقية،  %65الهادئ، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  %40من أقل البلدان نموا و %50أخرى، و الغربية ودول

الذي " (لكائنات الحية المحورةاتقييم مخاطر دليل "يستخدمون أنهم ) %39(طرفا  48أفاد  ،81السؤال دا على ور -60
من آسيا  %57وبين من أفريقيا، يمن المج %38: للتدريب في مجال تقييم المخاطر) أعدته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

من  %22منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %18و من أوروبا الوسطى والشرقية، %53محيط الهادئ، والو
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  %13من أقل البلدان نموا و %47أخرى، و الغربية ودولأوروبا 

لكائنات الحية اتقييم مخاطر ب اإلرشادات المتعلقة" أنهم يستخدموا) %35(طرفا  44، أفاد 82السؤال وفي  -61
) وفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر لكترونيمنتدى اإلال اي أعدهلتا" (المحورة

من أوروبا  %53محيط الهادئ، والمن آسيا و %43وبين من أفريقيا، يمن المج %33: للتدريب في مجال تقييم المخاطر
 %43أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %28اريبي، ومنطقة البحر الكمن أمريكا الالتينية و %23الوسطى والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  %7من أقل البلدان نموا و

تقييم بشأن  اإلرشادات التقنيةأو ية تدريبالمواد أنهم يرون أن ال )%56(طرفا  56أفاد ، 83السؤال وردا على  -62
محيط الهادئ، المن آسيا و %59وبين من أفريقيا، يمن المج %45: كافية لكائنات الحية المحورةامخاطر وإدارة مخاطر 

الغربية من أوروبا  %88منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %19من أوروبا الوسطى والشرقية، و %71و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  %30من أقل البلدان نموا و %32أخرى، و ودول

الكائنات الحية ة أو مراقب/تقييم وأو /تحديد وأو /على كشف و اتالقدرلديه ان البلد ما إذا ك 84السؤال وطلب  -63
، مع مراعاة ه المستداماستخداموالمحورة أو السمات المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي 

 :المخاطر على صحة اإلنسان

 /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .اتهذه القدربلدهم لديه  أن) %74(طرفا  92أفاد : الكشف  )أ(
من  %88محيط الهادئ، والمن آسيا و %71وبين من أفريقيا، يمن المج %62: المجموعات االقتصادية على النحو التالي

أخرى،  الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %68أوروبا الوسطى والشرقية، و
  ؛الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %27من أقل البلدان نموا و %53و

 /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .اتبلدهم لديه هذه القدر أن) %65(طرفا  80أفاد : التحديد  )ب(
من  %88محيط الهادئ، واليا ومن آس %61وبين من أفريقيا، يمن المج %54 :المجموعات االقتصادية على النحو التالي

أخرى،  الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %41أوروبا الوسطى والشرقية، و
  ؛الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %20ومن أقل البلدان نموا  %47و

وكانت نسب المجيبين من مختلف  .اتهذه القدربلدهم لديه  أن) %61(طرفا  76أفاد : التقييم  )ج(
محيط الهادئ، المن آسيا و %50وبين من أفريقيا، يمن المج %49 :المجموعات االقتصادية على النحو التالي/األقاليم

الغربية من أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %45من أوروبا الوسطى والشرقية، و %88و
  ؛الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %7من أقل البلدان نموا و %43خرى، وأ ودول

 /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .اتبلدهم لديه هذه القدر أن) %57(طرفا  71أفاد : الرصد  )د(
من  %88محيط الهادئ، والمن آسيا و %43وبين من أفريقيا، يمن المج %46 :المجموعات االقتصادية على النحو التالي
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أخرى،  الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %36أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن  %وصفرمن أقل البلدان نموا  %43و

لمخاطر أو إدارة للغرض إجراء تقييم  ديةإرشاأو استخدم أي وثائق قد اعتمد إذا كان البلد  85السؤال وطلب  -64
 :المخطرينلمخاطر، أو لتقييم تقارير تقييم المخاطر المقدمة من ل

لغرض إجراء تقييم  أنهم اعتمدوا أو استخدموا وثائق إرشادية) %61(طرفا  76أفاد : تقييم المخاطر  )أ(
بين من يمن المج %41 :دية على النحو التاليالمجموعات االقتصا/وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم. المخاطر
منطقة البحر من أمريكا الالتينية و %45من أوروبا الوسطى والشرقية، و %82محيط الهادئ، والمن آسيا و %77وأفريقيا، 

الدول الجزرية المجيبين من من  %13من أقل البلدان نموا و %40أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %94الكاريبي، و
  ؛يرة الناميةالصغ

 .المخاطر إدارةلغرض  أنهم اعتمدوا أو استخدموا وثائق إرشادية) %57(طرفا  71أفاد : إدارة المخاطر  )ب(
 %57وبين من أفريقيا، يمن المج %38: المجموعات االقتصادية على النحو التالي/كانت نسب المجيبين من مختلف األقاليمو

منطقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية و %54ا الوسطى والشرقية، ومن أوروب %76محيط الهادئ، والمن آسيا و
  .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %13أقل البلدان نموا ومن  %37أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %94و

بتقييم مخاطر الكائنات  اإلرشادات المتعلقة""يستخدم أن بلدهم ) %21(طرفا  26، أفاد 86السؤال في ردهم على و -65
) وفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي أعدها المنتدى اإللكتروني" (الحية المحورة

وكانت نسب  .من المخطرين أو لتقييم التقارير المتعلقة بتقييم المخاطر المقدمةإلجراء تقييم للمخاطر أو إدارة للمخاطر 
من آسيا  %36وبين من أفريقيا، يمن المج %13 :المجموعات االقتصادية على النحو التالي/ن من مختلف األقاليمالمجيبي

من  %11منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %14من أوروبا الوسطى والشرقية، و %35محيط الهادئ، والو
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %7من أقل البلدان نموا و %17أخرى، و الغربية ودولأوروبا 

وكانت  .       ُ                                      اعتمد ن هج مشتركة مع بلدان أخرى لتقييم المخاطرأن بلدهم ) %44(طرفا  55، أفاد 87السؤال وفي  - 66
من  %32وبين من أفريقيا، يمن المج %38: المجموعات االقتصادية على النحو التالي/نسب المجيبين من مختلف األقاليم

 %94منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %14من أوروبا الوسطى والشرقية، و %65محيط الهادئ، والو آسيا
 .من الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن المجيبين  %7ومن أقل البلدان نموا  %37أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا 

هم تعاونوا مع أطراف أخرى بغية تحديد أن) %35(طرفا  44، أفاد 88السؤال وباإلشارة إلى التعاون الدولي، في  -67
الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 %14، ومن أوروبا الوسطى والشرقية %47محيط الهادئ، والمن آسيا و %29وبين من أفريقيا، يمن المج %26: المستدام
 %7ومن أقل البلدان نموا  %27أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %83منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من 

نواع أجرى تقييما لمخاطر أحد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك أي نوع من أأن بلدهم ) %50(طرفا  62وأفاد  -68
تقييمات مخاطر الكائنات الحية المحورة، مثال لالستخدام المعزول أو للتجارب الميدانية أو لألغراض التجارية أو لالستخدام 

المجموعات االقتصادية /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .)89السؤال ( المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز
محيط المن آسيا و %43وبين من أفريقيا، يمن المج %31: على النحو التاليلتقييم للمخاطر مثل هذا ابإجراء  اوفادالذين أ

من أوروبا  %94منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %55من أوروبا الوسطى والشرقية، و %53الهادئ، و
 .لجزرية الصغيرة الناميةالدول االمجيبين من من  %13من أقل البلدان نموا و %20أخرى، و الغربية ودول

السؤال (على النحو التالي  نطاق تقييمات المخاطر، تم اإلبالغ عن 89السؤال طرفا ردوا بنعم على  62ومن بين  -69
طرفا  35أفد ، والستخدامها للتجهيزالكائنات الحية المحورة اطر كان بالعالقة إلى خأن تقييم الم) %13(طرفا  32أفاد : )90

أن تقييم ) %19(طرفا  45، والكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية إلىمخاطر كان بالعالقة أن تقييم ال) 15%(
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أن تقييم المخاطر كان بالعالقة ) %23(طرفا  54، والكائنات الحية المحورة لالستخدام المعزولالمخاطر كان بالعالقة إلى 
 .التجاري التجهيزييم المخاطر كان بالعالقة إلى أن تق) %15(طرفا  35، وأفاد التجارب الميدانيةإلى 

المخاطر إلى غرفة تبادل  تتقارير موجزة لتقييماقدموا دائما أنهم ) %34(طرفا  21 ، أفاد91السؤال وفي  -70
 10.لم يفعلوا ذلك قط) %32(طرفا  20، وفي بعض الحاالت فقط) %34(طرفا  21 وأفاد :معلومات السالمة األحيائية

أجروا تقييمات للمخاطر لجميع القرارات المتخذة بشأن أنهم ) %84(طرفا  52، أفاد 92ال السؤوردا على  -71
د استخدامها االكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في البيئة أو بشأن االستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المر

 .لم يفعلوا ذلك قط) %8(أطراف  5، وت فقطفي بعض الحاال) %8(أطراف  5و ،مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز

، فما هو عدد تقييمات المخاطر إذا كان البلد قد اتخذ قرارات بخصوص الكائنات الحية المحورة 93السؤال وطلب  -72
) %15(أطراف  9، وتقييمات للمخاطر 10بأكثر من ) %48(طرفا  30أفاد : التي أجريت خالل الفترة المشمولة بالتقرير

 .بعدم إجراء أي تقييمات للمخاطر )%10( أطراف 6، وأفاد 5أقل من ) %27(طرفا  17و ،10أقل من 

لضمان إخضاع أي كائن تدابير ، إلى حد ما على األقل، اتخذواأنهم ) %60(طرفا  74، أفاد 94السؤال وردا على  -73
ته أو فترة إنتاجه قبل طرحه حي محور، سواء كان مستوردا أو مطورا محليا، لفترة مالحظة مالئمة تتناسب مع دورة حيا

من أوروبا الوسطى  %71محيط الهادئ، والمن آسيا و %46وبين من أفريقيا، يمن المج %51: لالستخدام المنشود
من أقل  %43أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %50والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةبين من المجيمن  %13البلدان نموا و

آلية لرصد اآلثار المحتملة للكائنات الحية المحورة التي  واأنشأأنهم ) %48(طرفا  58أفاد ، 95السؤال وردا على  -74
وكانت نسب  .أنهم لم يفعلوا ذلك) %37(طرفا  45، وأفاد إلى حد ما) %15(طرفا  18 ، وأجابفي البيئة يتم إطالقها
بين يمن المج %36: على النحو التاليوا مثل هذه اآللية نشأالذين لم يالمجموعات االقتصادية /من مختلف األقاليمالمجيبين 

منطقة من أمريكا الالتينية و %64من أوروبا الوسطى والشرقية، و %25محيط الهادئ، والمن آسيا و %48ومن أفريقيا، 
الدول المجيبين من من  %80من أقل البلدان نموا و %47رى، وأخ الغربية ودولمن أوروبا  %وصفرالبحر الكاريبي، 

 .الجزرية الصغيرة النامية

الالزمة لرصد ) مثل مرافق المختبرات(لديه البنية التحتية أن بلدهم ) %72(طرفا  89، أفاد 96السؤال على وردا  -75
: جموعات االقتصادية على النحو التاليالم/وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .إدارة الكائنات الحية المحورة وأ

من  %50من أوروبا الوسطى والشرقية، و %88محيط الهادئ، والمن آسيا و %61وبين من أفريقيا، يمن المج 72%
من  %20من أقل البلدان نموا و %63أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الالتينية و

 .ول الجزرية الصغيرة الناميةالدالمجيبين من 

وشدد الكثير من األطراف على أنه وفقا . 16و 15ن يالمزيد من التفاصيل عن تنفيذ المادتإلى  97السؤال ودعا  -76
هو  Bt القطن( الدولية للبروتوكول، تجرى تقييمات المخاطر على أساس كل حالة على حدة تمشيا مع أفضل الممارسات

وطرفان من أوروبا أطراف من آسيا والمحيط الهادئ،  4وأطراف من أفريقيا،  8وأفاد ). االمعتمد على نحو أكثر شيوع
الحاجة القوية لبناء القدرات من أجل تزويد بالوسطى والشرقية، وطرف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

االتحاد األوروبي،  مندد من األطراف ومن ناحية أخرى، أفاد ع. المختبرات وتدريب الخبراء في مجال تقييم المخاطر
من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  انأطراف من أفريقيا، وطرفان من آسيا والمحيط الهادئ، وطرف 4فضال عن 

. أن لديهم مرافق مختبرات قادرة على إجراء تقييمات المخاطر وتعقد حلقات عمل تدريبية بانتظام بشأن تقييم المخاطرب
بالعديد من الكائنات  ونصرحهم يأنأخرى،  الغربية ودولمن آسيا والمحيط الهادئ وطرف آخر من أوروبا  انطرف وأفاد

الحية المحورة، أن تقييمات المخاطر الدقيقة يتم إجراؤها على جميع الكائنات الحية المحورة لغرض االستيراد أو للبحث 
                                                           

     مـن    ٪   24 (   فا   طر   1 4                                                                                                طبقا للمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، قدم   10
  .              لتقييم المخاطر                                                             إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية موجزا واحدا على األقل  )                     األطراف في البروتوكول
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لسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب له اعتمد السياسة اإلقليمية وأفاد طرف من أفريقيا أن. والتطوير داخل بلدانهم
وتعهد باتباع نهج منسقة لتقييم المخاطر بخصوص " بشأن التكنولوجيا األحيائية والسالمة األحيائية (COMESA) األفريقي

للتكنولوجيا  ااستهمن خالل سي" كوميسا"وأفاد طرف آخر أنه يعمل مع أعضاء آخرين من  ."الكائنات الحية المحورة
أنه أعد دليل لتقييم المخاطر وإدارة "وأفا طرف آخر . األحيائية والسالمة األحيائية التخاذ إجراءات بشأن إدارة المخاطر

". للقائمين بتنظيم السالمة األحيائية المخاطر إدارةحلقتين إفتتاحيتين بشأن تقييم المخاطر وتنظيم المخاطر ويجري أيضا 
ومنظمة التعاون ) الفاو(آسيا والمحيط الهادئ عن استخدام إرشادات تقييم المخاطر في الدستور الغذائي  وأفاد طرف من

أطراف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وطرفان من آسيا  3وأفاد  .(OECD)والتنمية في الميدان االقتصادي 
. شادات ومواد التدريب التي قدمتها األمانة بشأن تقييم المخاطروالمحيط الهادئ، وطرف من أفريقيا أنهم يستخدمون اإلر

اإلطار القانون الوطني "م األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ينص على أن ظوأشار مع
وقد وضع . لتصريحقبل إعطاء االمحورة يستند إلى إجراء تقييم مسبق للمخاطر الحية اد األوروبي بشأن الكائنات حلالت

 هاطرحالمحورة في البيئة أو الحية االتحاد األوروبي نظاما شامال لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر يتناول إطالق الكائنات 
واإلخطار الذي تقدمه الشركة التي تعتزم تسويق كائن . ، سواء المستوردة أو المطورة داخل االتحاد األوروبيفي األسواق

تقييمها السلطة تقوم بشمل تقييما كامال للمخاطر على صحة اإلنسان والحيوان وعلى البيئة، التي محور يجب أن يحي 
استزراع الكائنات سيما بخصوص تصريح ب، مع مشاركة نشطة للدول األعضاء، ال(EFSA)األوروبية لسالمة األغذية 

من تقييم المخاطر البيئية في تحديد وتقييم، على  ويتمثل الهدف. ولي للمخاطراألقييم الت، حيث تقوم بإجراء الحية المحورة
، سواء المباشرة أو غير المباشرة، الفورية أو الحية المحورةالضارة المحتملة للكائنات  ثارأساس كل حالة على حدة، اآل

جيهية للسلطة وأشار بعض هذه األطراف من االتحاد األوروبي إلى المبادئ التو". المتأخرة، على صحة اإلنسان وعلى البيئة
 .األوروبية لسالمة األغذية كمصدر للمبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة

  )105إلى  98األسئلة ( الحركات العابرة للحدود عن غير عمد وتدابير الطوارئ -  17المادة 
لمنع حركة الكائنات الحية وضعوا وعززوا تدابير مناسبة أنهم ) %43(طرفا  53، أفاد 98السؤال في ردهم على  -77

وكانت نسب  .لم يفعلوا ذلك) %34(طرفا  42، وإلى حد ما) %23(طرفا  29وأفاد  .المحورة عبر الحدود عن غير عمد
من آسيا  %39وبين من أفريقيا، يمن المج %46: المجموعات االقتصادية على النحو التالي/المجيبين من مختلف األقاليم

 %وصفرمنطقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية و %59من أوروبا الوسطى والشرقية، و %وصفرمحيط الهادئ، الو
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %73من أقل البلدان نموا و %47أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا 

آلية للتعامل مع تدابير الطوارئ ل، ، إلى حد ما على األقأنشأوا أنهم) %65(طرفا  80، أفاد 99السؤال وردا على  -78
في حالة الحركات العابرة للحدود عن غير عمد للكائنات الحية المحورة المحتمل أن يكون لها آثار ضارة كبيرة على التنوع 

من أوروبا الوسطى والشرقية،  %100محيط الهادئ، والمن آسيا و %54وبين من أفريقيا، يمن المج %62 :البيولوجي
من أقل البلدان نموا  %50أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومريكا الالتينية ومن أ %27و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية من المجيبين %27و

ات التخاذ تدابير مالئمة في حالة إطالق كائن حي لقدرالديهم أن ) %50(طرفا  62أفاد  ،100السؤال وردا على  -79
من أوروبا  %82محيط الهادئ، والمن آسيا و %43وبين من أفريقيا، يمن المج %31 :في البيئة ن غير عمدمحور ع

 %23أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %100منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %27الوسطى والشرقية، و
 .يرة الناميةمن الدول الجزرية الصغ من المجيبين %13ومن أقل البلدان نموا 

معلومات بشأن أحداث  ااستلم ماأنه) %2( ان، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أفاد طرف101السؤال وردا على  -80
عابرة للحدود عن غير عمد لكائن أو أكثر من الكائنات الحية ) حركات(أدت، أو من المحتمل أن تكون قد أدت، إلى حركة 

أنه لم ) %96(طرفا  119أفاد ، ومرات 5أقل من ) %2(أطراف  3، والقضائية مايتهالمحورة إلى أو من إقليم يقع تحت وال
 .يتسلموا قط مثل هذه المعلومات
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الدول أخطر ، أنه 102السؤال ردا على ) %20(أفاد طرف واحد : 104- 102األسئلة أطراف فقط على  5ورد  -81
المنظمات الدولية  –وحسب االقتضاء  –األحيائية أو التي يحتمل أن تتضرر، وغرفة تبادل معلومات السالمة المتضررة 

وأفاد . أخطر في بعض الحاالتأنه %) 20(وأفاد طرف واحد  11.المذكور أعاله ذات الصلة، بإطالق الكائن الحي المحور
ا الدول ورأخطأنهم ) %75( ثالثة مجيبين، أفاد 103السؤال وردا على . أنهم لم يفعلوا ذلك) %60(أطراف آخرين  3
أنه أخطر ) %25(وأفاد طرف . ، وليس غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةتضررة أو التي يحتمل أن تتضررالم

أجرى، في بعض الحاالت، مشاورات مع أنه ) %20(، أفاد طرف 104السؤال وردا على . المنظمات الدولية ذات الصلة
الستجابات المالئمة وبدء اإلجراءات الالزمة، بما في ذلك الدول المتضررة أو التي يحتمل أن تتضرر لتمكينها من تحديد ا

طرفان من ) (%75(أفاد المجيبون الثالثة المتبقيون ؛ وأجرى مشاورات دائماأنه %) 20(أفاد طرف ، وتدابير الطوارئ
 .عدم إجراء أي مشاوراتب) أخرى الغربية ودولأفريقيا، وطرف من أوروبا 

وأفاد عدد من األطراف من جميع المناطق أن . 17لتفاصيل عن تنفيذ المادة إلى المزيد من ا 105السؤال ودعا  - 82
وأفاد آخرون أن هذه المسألة يتم معالجتها في إطار اللوائح . السلطة الوطنية المختصة لديهم مسؤولة عن تدابير الطوارئ

ة الحركات عبر الحدود عن قصد أو مكافحلال توجد قدرات في البلد "وأفاد طرف من أفريقيا أنه . الوطنية لمنع الكوارث
أن االختبار "وأفاد طرف آخر . كوارثولدى طرف آخر لجنة وطنية لمنع وإدارة ال". إدارة الكوارثغير المقصودة وتدابير 

تفتش بانتظام على الشحنات المستوردة، والمخزونات في المخازن  الحية المحورةبعد الشحن وإدارة مراقبة الكائنات 
بيوت البذور على وجود كائنات حية محورة، التي يحتمل الحصول عليها من غير قصد أو بطريقة غير والبذور في 

مع عدم كفاية مسؤولي الجمارك المدربين وكذلك القيود  "يسهل اختراقها"آخرون بالحدود التي أطراف  3وأفاد ". مشروعة
وأفاد طرف من آسيا والمحيط . ي، على سبيل المثالزراعلالمالية التي تعرقل تدابير الحجر االقيود على البنية التحتية و

أن "وأفاد طرف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي . 17لدعم المادة " عدم وجود آليات وال قدرات محلية"الهادئ 
ا الوسطى والشرقية وأفاد طرف من أوروب". هناك حاجة إلى المزيد من التدريب لتحديد اإلجراءات المحددة لمراقبة الجمارك

. في عينات محدودة من الذرة" غير النقية من الوجهة النباتية (MON)المعدل وراثيا لكمية الصغيرة من فول الصويا با"
من الالئحة  14أن المادة "االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ينص على من طراف األوأشار معظم 

ستجابات الوعلى ا الحية المحورةمنع الحركة عبر الحدود عن غير قصد للكائنات تنص على تدابير ل 1946/2003
أخرى من االتحاد األوروبي إلى وجود  الغربية ودولوأشار طرف من أوروبا ". مالئمة، بما في ذلك تدابير الطوارئال
ات الحية المحورة التي يحتمل أن في خدماته الصحية الفيدرالية للحركات غير المقصودة عبر الحدود للكائن" خلية أزمات"

" سلطات بوليسية قضائية"ولدى طرف آخر . بما في ذلك صحة اإلنسانضارة كبيرة على التنوع البيولوجي،  آثاريكون لها 
 .مسؤولة عن تدابير الطوارئ

 )122إلى  106األسئلة ( المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية -  18المادة 

تدابير تشترط مناولة وتعبئة ونقل الكائنات الحية اتخذوا أنهم ) %52(طرفا  64أفاد  ،106السؤال ردا على  -83
اتخذ و: المحورة الخاضعة للحركة العابرة للحدود بموجب شروط السالمة مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة

وكانت نسب  .اتخاذ مثل هذه التدابير بعدم) %25(طرفا  31، وأفاد إلى حد مامثل هذه التدابير ) %232(طرفا  29
 %36: على النحو التاليالذين أبلغوا عن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير المجموعات االقتصادية /المجيبين من مختلف األقاليم

من أمريكا  %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %وصفرمحيط الهادئ، المن آسيا و %29وبين من أفريقيا، يمن المج
من  %73من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %وصفرمنطقة البحر الكاريبي، ية والالتين

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من 

                                                           
    كون  ي                 أو من المحتمل أن    ى  أد                                                    أخطر غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عن كل حادت                                 على الرغم من أن طرف أشار إلى أنه   11

                                                                                          للحدود عن غير عمد لكائن واحد أو أكثر من الكائنات الحية المحورة إلى داخل اإلقليم الواقع تحت        عابرة  )      حركات (         إلى حركة    ى     قد أد
   .                                                                 ، لم تسجل مثل هذه المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية        القضائية    ته   والي
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تدابير تشترط أن توضح الوثائق المصاحبة للكائنات اتخذوا أنهم ) %45(طرفا  56، أفاد 107السؤال ردا على و -84
الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات الحية استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز، في  الحية المحورة المراد

وهي غير معدة قد تحتوي على كائنات حية محورة  هاالمحورة غير معروفة من خالل وسائل مثل نظم حفظ الهوية، أن
، إلى حد ما) %196(طرفا  23: من المعلوماتلإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن نقطة اتصال للحصول على المزيد 

الذين أبلغوا المجموعات االقتصادية /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم. انهم لم يفعلوا ذلك )%36(طرفا  45وأفاد 
محيط الهادئ، المن آسيا و %39وبين من أفريقيا، يمن المج %44: على النحو التاليعن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير 

 الغربية ودولمن أوروبا  %6ومنطقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية و %64من أوروبا الوسطى والشرقية، و %12و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %87من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و

توضح الوثائق المصاحبة للكائنات  تشترط أناتخذوا تدابير أنهم ) %46(طرفا  57، أفاد 108السؤال وردا على  -85
الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات الحية الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز، أنه في 

وهي غير معدة لإلدخال عن تحتوي على كائنات حية محورة ها المحورة معروفة من خالل وسائل مثل نظم حفظ الهوية، أن
من المجيبين على هذا  %21(طرفا  26وأفاد  ،في البيئة، فضال عن نقطة اتصال للحصول على المزيد من المعلومات عمد

المجموعات االقتصادية /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم. بعدم القيام بذلك) %33(طرفا  41، وإلى حد ما) السؤال
محيط المن آسيا و %32وبين من أفريقيا، يمن المج %38: ى النحو التاليعلالذين أبلغوا عن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير

من أوروبا  %وصفرمنطقة البحر الكاريبي، من أمريكا الالتينية و %73من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6الهادئ، و
 .ناميةالدول الجزرية الصغيرة الالمجيبين من من  %87من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و الغربية ودول

طرفا  56أفاد ، 108 أو/و 107) السؤالين( السؤالعلى  نعم إلى حد ماأو  بنعمومن األطراف التي أجابت  -86
لتحديد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو  القائمة ع الوثائقانوأبلدهم يشترط  أن) 66%(

أن بلدهم ) %25(فا طر 21، وأفاد مستقلةوثيقة  طيشترأن بلدهم ) %9(أطراف  87أفاد و ،109السؤال تحت  للتجهيز
 .وثيقة قائمة أو وثيقة مستقلةيشترط 

تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة للكائنات اتخذوا أنهم ) %57(طرفا  66، أفاد 110السؤال وردا على  -87
كائنات حية محورة، وتحدد أي شروط تتعلق بسالمة  الحية المحورة المعدة لالستخدام المعزول إشارة واضحة إلى أنها

المناولة والتخزين والنقل واالستخدام، ونقطة االتصال للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الفرد أو 
م يفعلوا ل) %27(طرفا  34، وإلى حد ما )%19(طرفا  24أفاد و ،              ُ                                     المؤسسة التي ت رسل إليها شحنة الكائنات الحية المحورة

من  %36: على النحو التاليالذين لم يفعلوا ذلك المجموعات االقتصادية /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم. ذلك
من أمريكا  %50من أوروبا الوسطى والشرقية، و %وصفرمحيط الهادئ، المن آسيا و %32وبين من أفريقيا، يالمج

من  %87من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %وصفرمنطقة البحر الكاريبي، الالتينية و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من 

نوع  يشترطأن بلدهم ) %65(طرفا  57، أفاد 110السؤال على  بنعم إلى حد ماأو  بنعم اطرفا ردو 78ومن بين  -88
) %10(أطراف  9وأفاد . 111السؤال تحت  لمعدة لالستخدام المعزولالتحديد هوية الكائنات الحية المحورة  القائمة الوثائق

 .وثيقة قائمة أو وثيقة مستقلةيشترط أن بلدهم ) %25(طرفا  22، ويشترط وثيقة مستقلةأن بلدهم 

تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة للكائنات اتخذوا أنهم ) %51(طرفا  63، أفاد 112السؤال وردا على  -89
حورة المراد إدخالها عن عمد في بيئة الطرف المستورد إشارة واضحة أنها كائنات حية محورة؛ وتحدد هويتها الحية الم

أو الخصائص ذات الصلة، وأي متطلبات بشأن سالمة المناولة والتخزين والنقل واالستخدام، ونقطة االتصال /والسمات و
وان المستورد والمصدر؛ وإعالن يفيد بأن الحركة تتوافق اسم وعند من المعلومات، وحسب االقتضاء، للحصول على مزي

 35أفاد ، وإلى حد ماأنهم اتخذوا مثل هذه التدابير  )%21(طرفا  26 أفادو ،مع متطلبات هذا البروتوكول بالنسبة للمصدر
الذين أفادو قتصادية المجموعات اال/وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم .لم يتخذوا مثل هذه التدابيرأنهم ) %28(طرفا 

 %6محيط الهادئ، والمن آسيا و %293وبين من أفريقيا، يمن المج %38: على النحو التاليبعدم اتخاذ مثل هذه التدابير 
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أخرى،  الغربية ودولمن أوروبا  %6منطقة البحر الكاريبي، ومن أمريكا الالتينية و %45من أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %80نموا و من أقل البلدان %40و

شترطها لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة تالتي أن تحدد ما هو نوع الوثائق من البلدان  113السؤال وطلب  -90
، 112سؤال العلى  بنعم إلى حد ما أوبنعم طرفا ردوا على هذا السؤال  89ومن بين  .المراد إدخالها عن عمد في البيئة

طرفا  17، ووثيقة مستقلةيشترط  أن بلدهم) %15(طرفا  13ونوع الوثائق القائمة، يشترط أن بلدهم ) %66(طرفا  58أفاد 
 .يشترط وثيقة قائمة أو وثيقة مستقلةأن بلدهم ) 19%(

كائنات الحية لضمان سالمة مناولة ونقل وتعبئة الإرشادات ما إذا كانت البلدان قد وفرت أي  114السؤال وطلب  -91
 /وكانت نسب المجيبين من مختلف األقاليم. متوافرة لديهم أن مثل هذه اإلرشادات) %62(طرفا  77أفاد و .المحورة

من  %65محيط الهادئ، والمن آسيا و %57وبين من أفريقيا، يمن المج %67: المجموعات االقتصادية على النحو التالي
أخرى،  الغربية ودولمن أوروبا  %89منطقة البحر الكاريبي، وكا الالتينية ومن أمري %36أوروبا الوسطى والشرقية، و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %27ومن أقل البلدان نموا  %63و

القدرات الالزمة إلنفاذ متطلبات تحديد هوية الكائنات لديهم  أن) %41(طرفا  50، أفاد 115السؤال وردا على  -92
وكانت نسب . ال توجد لديهم هذه القدرات) %24(طرفا  29، وإلى حد ما) %36(طرفا  44 ، وأفادورة وتوثيقهاالحية المح

من  %32: على النحو التاليبعدم وجود القدرات لديهم  االذين أفادوالمجموعات االقتصادية /المجيبين من مختلف األقاليم
من أمريكا الالتينية  %32من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6و محيط الهادئ،المن آسيا و %32وبين من أفريقيا، يالمج
المجيبين من من  %60من أقل البلدان نموا و %41أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %وصفرمنطقة البحر الكاريبي، و

 .الدول الجزرية الصغيرة النامية

حصلوا في بلدهم  في الجماركموظ شخصا أو أكثر من 100أن ) %6(أطراف  7، أفاد 116السؤال وردا على  - 93
طرفا  22، وشخصا أو أكثر 50بتدريب  )%10(طرفا  12أفاد و، على تدريب على تحديد هوية الكائنات الحية المحورة

 .عدم حصول أي من موظفي الجمارك على مثل هذا التدريبب) %44(طرفا  55أفاد ، وأو أكثرأشخاص  10بتدريب ) 18%(

إجراءات ألخذ عينات من الكائنات الحية المحورة وضعوا أنهم ) %41(طرفا  51، أفاد 117السؤال وردا على  -94
وكانت نسب المجيبين من . أنهم لم يفعلوا ذلك) %31(طرفا  39أفاد ، وإلى حد ما) %27(طرفا  34وأفاد  ،والكشف عنها
بين من يمن المج %54: التالي على النحوالذين أفادوا بعدم اتخاذ أي إجراءات المجموعات االقتصادية /مختلف األقاليم

منطقة البحر من أمريكا الالتينية و %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6محيط الهادئ، والمن آسيا و %29وأفريقيا، 
الدول الجزرية المجيبين من من  %73من أقل البلدان نموا و %53أخرى، و الغربية ودولمن أوروبا  %وصفرالكاريبي، 

 .الصغيرة النامية

عاملي المختبرات الذين حصلوا على تدريب على كشف الكائنات الحية عدد أن تذكر البلدان  118السؤال وطلب  -95
 50أن لديهم ) %6(أطراف  7، وأفاد خصا أو أكثر من العاملين المدربينش 100أن لديهم ) %6(أطراف  7وأفاد . المحورة

ليس ) %14(طرفا  17، وشخصا أو أكثر) %41(رفا ط 51، وأشخاص أو أكثر 10) %34(طرفا  42، وشخصا أو أكثر
 .لديهم أي أشخاص مدربين

موثوق إلى مرافق المختبرات ألغراض الكشف  وصولمن البلدان أن تذكر ما إذا كان لديهم  119السؤال وطلب  -96
ين من مختلف وكانت نسب المجيب. لديهم هذا الوصول نأ) %74(طرفا  92وأفاد ما مجموعه . عن الكائنات الحية المحورة

محيط الهادئ، المن آسيا و %71وبين من أفريقيا، يمن المج %673: المجموعات االقتصادية على النحو التالي/األقاليم
الغربية من أوروبا % 100من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و %59من أوروبا الوسطى والشرقية، و %88و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %40ا ومن أقل البلدان نمو %53أخرى، و ودول

. المختبرات المعتمدة في مجال الكشف عن الكائنات الحية المحورةعدد من البلدان أن تذكر  120السؤال وطلب  -97
 )%6(أطراف  8، ومختبرات أو أكثر 10بوجود ) %6(أطراف  7، ومختبرا أو أكثر 50بوجود ) %1(وأفاد طرف 
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بعدم وجود أي ) %42( طرفا 52، وأفاد مختبر واحد أو أكثربوجود ) %45(طرفا  56، وأفاد تبرات أو أكثرمخ 5 بوجود
 .مختبراتمن هذه ال

التي تعمل حاليا في مجال  120السؤال من البلدان أن تذكر عدد المختبرات المعتمدة في  121السؤال وطلب  -98
 10بوجود ) %8(أطراف  6، ومختبرا أو أكثر 50بوجود ) %1(وأفاد طرف . الكشف عن الكائنات الحية المحورة

، مختبر واحد أو أكثربوجود ) %78(طرفا  56، وأفاد مختبرات أو أكثر 5 بوجود )%11(أطراف  8، ومختبرات أو أكثر
 .مختبراتمن هذه البعدم وجود أي ) %1(وأفاد طرف 

عن الكشف بدال من معظم األطراف  بلغوأ. 18ذ المادة من التفاصيل عن تنفي إلى المزيد 122السؤال ودعا  -99
وأفاد عدد  .المناولة والنقل والتعبئة، التي كانت السلطة الوطنية المختصة مسؤولة أساسا عن معالجتها في معظم األطراف

، أفاد طرف من فمثال. أنهم في مراحل مختلفة من تطوير مختبرات الكشف وتدريب الموظفينبمن أطراف البلدان النامية 
وأفاد طرف . للكشف عن الكائنات الحية المحورة" كمركز امتياز"يكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه أنشأ مختبرا أمر

الكائنات الحية المحورة ولكن هناك حاجة  نمختبرا معتمدا يشترك في الكشف ع 18أن لديه من أوروبا الوسطى والشرقية 
إعدادها بدعم تقني من "وأفاد طرف آخر أن اإلرشادات قد تم . لي الجماركتدريب موظفي المختبرات ومسؤومزيد من إلى 

م التدريب وتنمية المهارات في مجال سالمة يقدتم في كل سنة توي. المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية
وأفاد ." (NATO)طلسي منظمة حلف شمال األفي  (HASP) خطة الصحة والسالمة األغذية للموظفين بموجب مشروع

للكشف عن  مؤسسة تجري مراقبة جودة المنتجات الزراعية واختبارها 42تم اعتماد "طرف من آسيا والمحيط الهادئ أنه 
 لديها قدرات في مجالمختبرا  44وأفاد طرف آخر أن لديه ". وراثيا واختبار سالمة البيئة واألغذية ةالمحور ناتتكويال

. على تحديد الكائنات الحية المحورة وتحليل كميتها لديهم قدراتمختبرا  20ت الحية المحورة والكائنا نتحليل الكشف ع
وأفاد طرف آخر أن لديه . وكاالت بها مرافق مختبرات للكشف عن الكائنات الحية المحورة 3وأفاد طرف آخر أن لديه 

وهناك مسؤولين " األغذية، ولكنه لم يعتمد بعد مختبرا للكشف عن الكائنات الحية المحورة في المختبر الوطني الختبار"
وأفاد طرف آخر بأنه يجري دراسات مستفيضة للكشف عن الكائنات الحية المحورة بشأن . اثنين تم تدريبهم في هذا المجال

. وراثياوأفاد طرف من أفريقيا أنه أعد دليال لمختبره من أجل الكشف عن المحاصيل المعدلة . الذرة في الجامعة األمريكية
أخرى إلى أن المواد النباتية، مثل البذور واألوراق، يتم اختبارها خارج بلده في  الغربية ودولوأفاد طرف من أوروبا 

وأشار معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد . المعتمدة والموجودة في بلدان مختلفة MPIمرافق 
أنشأ االتحاد األوروبي إطارا قانونيا شامال لمعالجة موضوع ): "صوصياتخقبل تحديد ال(األوروبي الذي ينص على 

في الشبكة وأفاد طرف من االتحاد األوروبي إلى أنه عضو ". المناولة والنقل والتعبئة والتحديد للكائنات الحية المحورة
 عاييرم وضعتطوير وتنسيق و"في ، والتي تتمثل مهامها الرئيسية (ENGL)ة وراثيا عدلكائنات الماألوروبية لمختبرات ال

ة وراثيا أو المنتجات المشتقة من الكائنات المجورة وراثيا، والكشف عنها وتحديدها عدلأخذ عينات من الكائنات الملوسائل 
البذور، والحبوب، والمواد الغذائية، واألعالف الحيوانية تغطي ووسائل تحديد كميتها، من طائفة واسعة من المقاييس، 

 ".ات البيئيةوالعين

  )125إلى  123األسئلة ( السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية -  19المادة 
، 123السؤال ، تحت )%86(طرفا  64 أفاد، سلطة وطنية مختصة أكثر من واعين مبأنه بلغواأ طرفا 74 بين من -100
وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . حية المحورةقبل اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات ال مآلية لتنسيق أنشطته واأنشأ مأنه

أوروبا  من %92آسيا والمحيط الهادئ، و من %81أفريقيا، والمجيبين من من  %72: المجموعات االقتصادية /األقاليم
 %80و أخرى، الغربية ودولمن أوروبا  %100و من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، %93الوسطى والشرقية، و

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %71أقل البلدان نموا و من

السلطات /قدرات مؤسسية مناسبة لتمكين السلطة واوضع مأنه) %42(طرفا  52أفاد  ،124السؤال وردا على  -101
) %44(طرفا  54اد ؛ وأفالوطنية المختصة من أداء المهام اإلدارية المطلوبة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

وفيما يلي نسب المجيبين من . ذلك وافعليلم  مأنه) %15(طرفا  18، وأفاد د ماإلى ح قدرات مؤسسية مناسبة واوضع مأنه
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آسيا والمحيط  من %29أفريقيا، والمجيبين من من  %18: اطرف 18 بين من المجموعات االقتصادية/مختلف األقاليم
من أوروبا  %وصفر من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، %14والشرقية، و أوروبا الوسطى من %وصفرالهادئ، 

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %40من أقل البلدان نموا و %27و أخرى، الغربية ودول

س الهيئة تؤدي وأفاد بعض األطراف بأن نف. 19المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة ، إلى 125السؤال دعا و -102
وأفاد آخرون أنه على الرغم من أنه يوجد نقطة اتصال وطنية . ونقطة االتصال الوطنيةالمختصة وظائف السلطة الوطنية 

ونقطة اتصال وطنية واحدة تابعة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة واحدة تابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  طرفوأفاد . ت عدة تساعد في أعمال نقاط االتصالمسموح بها، فإن وكاالاألحيائية 

". تمكن من أداء المهام اإلداريةتالموارد، لم  نقص، غير أنه نظرا لللسالمة األحيائيةعين نقطة اتصال وطنية "الكاريبي أنه 
ا ولكنها محدودة من حيث قدرتها المؤسسية المناسبة أن السلطات الوطنية قد تم تعيينه"وبالمثل، أفاد طرف من أفريقيا 
غير أن أحد األطراف من آسيا والمحيط الهادئ أفاد بمرسوم بإصدار المجلس الوطني ". لتمكينها من العمل بشكل عادي

ية عضوا من مختلف المؤسسات المختصة ترأسه السلطة الوطنية المختصة إلدراة الكائنات الح 18للسالمة األحيائية من 
أنه عين سلطة مسؤولة "االتحاد األوروبي  فادوأ". المحورة والمسائل المتعلقة بالسالمة األحيائية على المستوى الوطني

دول األعضاء في االتحاد األوروبي أيضا بتعيين نقاط اتصال وطنية وسلطات الونقطة اتصال خاصة به، بينما قامت 
 ."قاسم للمعلومات بين االتحاد األوروبي واإلدارات الوطنيةوهناك تعاون وثيق وت. مختصة وطنية خاصة بها

  )135إلى  أ126األسئلة ( تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية -  20المادة 
إلى  هاالتي يجب على األطراف أن تقدم معلومات عن) ف -  أ(، على فئات المعلومات المحددة 126السؤال يركز  -103

 ).، المرفقBS-I/3ر مقرال( غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لطريقة تشغيل  وفقالومات السالمة األحيائية، غرفة تبادل مع

عن المعلومات المطلوبة التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية الوطنية القائمة لتنفيذ البروتوكول، فضال   )أ(
أن ) %59(طرفا  73أفاد وقد  ))أ(3الفقرة ، 20المادة (معلومات من قبل األطراف إلجراء االتفاق المسبق عن علم ال

 38 فاد، وأوفرةأنها غير مت) %10( طرفا 12، وأفاد متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمتوفرة والمعلومات 
وفيما يلي . ة األحيائيةفي غرفة تبادل معلومات السالم 12أنها متوفرة ولكن غير متاحة أو متاحة جزئيا فقط )%31(طرفا 

أوروبا الوسطى والشرقية،  من %24من آسيا والمحيط الهادئ، و %43من المجيبين من أفريقيا، و %42: تقسيم األخيرة
 %40و من أقل البلدان نموا %41أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %6ومنطقة البحر الكاريبي، والالتينية  أمريكامن  %23و

  ؛ول الجزرية الصغيرة الناميةمن المجيبين من الد
والمبادئ التوجيهية الوطنية المطبقة على استيراد الكائنات الحية المحورة المراد  واللوائحالقوانين   )ب(

في متاحة و متوفرةبأنها ) %52(ا طرف 62 أفاد )5الفقرة ، 11المادة (للتجهيز أعالف أو كاستخدامها مباشرة كأغذية أو 
أنها متوفرة  13)%32(طرفا  40أنها غير متوفرة؛ وأفاد  )%18(طرفا  22فاد ألسالمة األحيائية؛ ومعلومات ا غرفة تبادل

من  %41: وفيما يلي تقسيم األخيرة .ولكن غير متاحة أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
الالتينية  أمريكامن  %36وبا الوسطى والشرقية، وأور من %35آسيا والمحيط الهادئ، و من %32أفريقيا، والمجيبين من 

المجيبين من من  %47من أقل البلدان نموا و %37و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %6و ومنطقة البحر الكاريبي،
  لصغيرة النامية؛الدول الجزرية ا

                                                           
                                       احة أو المتاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل                       المتوفرة ولكن غير المت "                  ف، تمثل المعلومات   - أ     126                  الردود على األسئلة           في تحليالت   12

                                                                      المعلومات المتوفرة ولكن المتاحة جزئيا فقط في غرفـة تبـادل معلومـات                                تمثل المجيبين الذين اختاروا   "                        معلومات السالمة األحيائية
  .              على هذه األسئلة   م             وذلك في ردوده  ،                                                                          المعلومات المتوفرة ولكن غير المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية   أو                  السالمة األحيائية

          من األطراف   ٪   28 (     طرفا     47                                                                                         طبقا للمعلومات المتوفرة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عند إعداد هذا التقرير، كان   13
                                القـوانين الوطنيـة والقواعـد                                                         ل معلومات السالمة األحيائية على األقل سجال واحدا تحت فئة                     قد قدم إلى غرفة تباد  )              في البروتوكول

                                     الكائنات الحية المحـورة السـتخدامها                    بالمجال الموضوعي                                  األطراف إلى أنها ذات صلة بالتحديد    ه           ، وأشارت هذ  ية             مبادئ التوجيه   وال
  .                                 مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز
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الفقرة ، 20والمادة  2 قرةالف، 14المادة (االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف واإلقليمية   )ج(
أنها ) %72(طرفا  89أنها متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد ) %11(طرفا  14أفاد  ))ب(3

أنها متوفرة ولكن غير متاحة أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات  14)%16(طرفا  20؛ وأفاد متوفرةغير 
 من %6آسيا والمحيط الهادئ، و من %21أفريقيا، والمجيبين من من  %34: فيما يلي تقسم األخيرةو. السالمة األحيائية

 الغربية ودول أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %صفرأوروبا الوسطى والشرقية، و
  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %7من أقل البلدان نموا و %41و أخرى،

، ونقاط االتصال )19من المادة  3و 2الفقرتان (جهة االتصال للسلطات الوطنية المختصة بيانات عن   )د(
طرفا  102أفاد  ))Ʊ(3الفقرة ، 17المادة (، وجهات االتصال في حاالت الطوارئ )3و 1الفقرتان ، 19المادة (الوطنية 

 19أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %2( انوأفاد طرف ؛في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية متوفرة ومتاحةأنها ) 83%(
وفيما يلي . أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ولكن غير متاحة متوفرةأنها ) %16(طرفا 

أوروبا الوسطى والشرقية،  من %12الهادئ، و آسيا والمحيط من %25أفريقيا، والمجيبين من من  %16: تقسيم األخيرة
من أقل البلدان نموا  %10و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %18و
  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %20و

) %76(طرفا  93أفاد  ))Ʊ(3الفقرة ، 20لمادة ا(البروتوكول  بشأن تطبيقالتقارير المقدمة من األطراف   )ه(
 طرفا 12أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %15( طرفا 18وأفاد  ؛متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمتوفرة وأنها 

ي تقسيم وفيما يل. أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةة، ولكن غير متاحة وفرأنها مت 15)10%(
 %14أوروبا الوسطى والشرقية، و من %صفرآسيا والمحيط الهادئ، و من %7أفريقيا، والمجيبين من من  %18: األخيرة

 %27من أقل البلدان نموا و %24و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن 
  النامية؛الدول الجزرية الصغيرة المجيبين من من 

من  1الفقرة (القرارات التي تتخذها األطراف بشأن تنظيم المرور العابر لبعض الكائنات الحية المحورة   )و(
) %71(طرفا  87أنها متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد  16)%18(طرفا  22 أفاد )6المادة 

نها متوفرة، ولكن غير متاحة أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات أ) %12(طرفا  14ة؛ وأفاد وفرأنها غير مت
 من %6آسيا والمحيط الهادئ، و من %11أفريقيا، والمجيبين من من  %11: وفيما يلي تقسيم األخيرة. السالمة األحيائية

 أخرى، الغربية ودول وروباأمن  %6و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %23أوروبا الوسطى والشرقية، و
  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %صفرمن أقل البلدان نموا و %10و

حدوث حركات عابرة للحدود عن غير عمد من المرجح أن يكون لها آثار ضارة كبيرة  معلومات عن  )ز(
متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة متوفرة وأنها ) %2(أطراف  3أفاد  )1الفقرة ، 17المادة (على التنوع البيولوجي 

أنها متوفرة، ولكن غير متاحة أو متاحة  17)%3( أطراف 4 تأنها غير متوفرة؛ وأفاد) %94(طرفا  116األحيائية؛ وأفاد 
 من %4أفريقيا، والمجيبين من من  %8: وفيما يلي تقسيم األخيرة. جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

                                                           
  .  14                   في القسم عن المادة     13        المالحظة     نظر  ا  14
            ٪ من األطراف   45 (     طرفا     55                                                                     احة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وقت إعداد هذا التقرير، كان                    طبقا للمعلومات المت  15

   ؛                                                                التقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للتنوع البيولوجي        قد قدم  )     2005      أيلول  /      سبتمبر    11        طرفا في    1 2 1             البالغ عددها 
     153                                  التقرير الوطني النظامي األول؛ وكان   )     2007      أيلول  /      سبتمبر    11        طرفا في      141                          ٪ من األطراف البالغ عددها  65 (     طرفا     91     وقدم 

ــا  ــالغ عــددها   95 (       طرف ــي      161                                 ٪ مــن األطــراف الب ــول /        ســبتمبر    11     ف ــاني   )     2011       أيل ــوطني النظــامي الث ــر ال                                       التقري
)http://bch.cbd.int/database/reports/(.   

  . 6                   في القسم عن المادة    3             انظر المالحظة   16
  .  17                   في القسم عن المادة     11             انظر المالحظة   17
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 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %صفرأوروبا الوسطى والشرقية، و من %صفرآسيا والمحيط الهادئ، و
  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛من المجيبين من  %7من أقل البلدان نموا و %10و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %وصفر

أفاد  )3الفقرة ، 25المادة (غير المشروعة للكائنات الحية المحورة الحركات العابرة للحدود  معلومات عن  )ح(
أنها غير ) %90(طرفا  111أنها متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد ) %3(أطراف  4

علومات السالمة في غرفة تبادل م فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن  وفرة،أنها مت 18)%7(أطراف  9وأفاد ؛ متوفرة
أوروبا  من %6آسيا والمحيط الهادئ، و من %7أفريقيا، والمجيبين من من  %5: وفيما يلي تقسيم األخيرة .األحيائية

من  %7و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %17و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %5الوسطى والشرقية، و
  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ين من المجيبمن  %13أقل البلدان نموا و

أي الموافقة أو الحظر، وأي (القرارات النهائية المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة أو إطالقها   )ط(
 3الفقرة ، 10المادة ) (معلومات، والفترات اإلضافية الممنوحة وأسباب القرارشروط، وطلبات للحصول على مزيد من ال

 60متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد متوفرة وأنها ) %28(طرفا  35أفاد  ))د(3الفقرة ، 20المادة و
في غرفة  فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن أنها متوفرة،  19)%23(طرفا  29أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %48(طرفا 

آسيا والمحيط  من %29أفريقيا، والمجيبين من من  %28: خيرةوفيما يلي تقسيم األ .تبادل معلومات السالمة األحيائية
 أوروبامن  %22و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %23أوروبا الوسطى والشرقية، و من %6الهادئ، و

  ؛الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %20من أقل البلدان نموا و %20و أخرى، الغربية ودول
، 14المادة (المحورة معلومات عن تطبيق اللوائح المحلية على واردات معينة من الكائنات الحية   )ي(

) %61(طرفا  76متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد متوفرة وأنها ) %23(طرفا  29أفاد  )4 الفقرة
في غرفة تبادل معلومات فقط متاحة أو متاحة جزئيا  رغيولكن أنها متوفرة،  20)%15(طرفا  19أنها غير متوفرة؛ وأفاد 

 من %18آسيا والمحيط الهادئ، و من %14أفريقيا، والمجيبين من من  %23: وفيما يلي تقسيم األخيرة .السالمة األحيائية
 أخرى، ولالغربية ود أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %14أوروبا الوسطى والشرقية، و

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %7من أقل البلدان نموا و %27و
القرارات النهائية المتعلقة باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة التي قد تخضع لحركة عابرة للحدود   )ك(

متاحة في متوفرة وأنها ) %28(طرفا  35أفاد  )1الفقرة ، 11المادة (أعالف أو للتجهيز كالستخدامها مباشرة كأغذية أو 
أنها متوفرة،  21)%11(طرفا  13أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %61(طرفا  76غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد 

من  %5: وفيما يلي تقسيم األخيرة .في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن 
الالتينية  أمريكامن  %5أوروبا الوسطى والشرقية، و من %24آسيا والمحيط الهادئ، و من %18أفريقيا، والمجيبين من 

الدول المجيبين من من  %13من أقل البلدان نموا و %3و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %6و ومنطقة البحر الكاريبي،
  الجزرية الصغيرة النامية؛

                                                           
            ٪ من األطراف  4 (  ف  ا   أطر   7                                                                                    للمعلومات المتوفرة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وقت إعداد هذا التقرير، كان      طبقا   18

           للكائنـات                                       الحركات العابرة للحدود غير المشروعة     ا عن      إخطار         األحيائية                                       قد قدمت إلى غرفة تبادل معلومات السالمة   )              في البروتوكول
  .             الحية المحورة

  .  10    إلى    7                   في القسم عن المواد    4             انظر المالحظة   19
            ٪ من األطراف  4 (  ف  ا   أطر   7                                                                                    للمعلومات المتوفرة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وقت إعداد هذا التقرير، كان      طبقا   20

                                 تطبيق اللوائح المحلية على واردات                                                                       قد قدمت إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالغا واحدا على األقل عن   )              في البروتوكول
  .       المحورة                        معينة من الكائنات الحية 

  .  11                   في القسم عن المادة    5             انظر المالحظة   21
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أعالف كية المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو القرارات النهائ  )ل(
) 6الفقرة ، 11المادة (أو وفقا للمرفق الثالث ) 4الفقرة ، 11المادة (المحلية أو للتجهيز المتخذة بموجب األطر التنظيمية 

متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ متوفرة و أنها) %28(طرفا  34أفاد  ))د(3الفقرة ، 20المادة متطلبات (
في فقط متاحة أو متاحة جزئيا  غيرولكن أنها متوفرة،  22)%13(طرفا  16أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %59(طرفا  73وأفاد 

آسيا والمحيط  من %14أفريقيا، والمجيبين من من  %15: وفيما يلي تقسيم األخيرة .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %14أوروبا الوسطى والشرقية، و من %18الهادئ، و

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %7من أقل البلدان نموا و %10و أخرى، الغربية ودول
عين استخدامه للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية المتعلقة باإلطار الذي يتاإلعالنات   )م(

في غرفة تبادل معلومات السالمة  ومتاحة ةوفرأنها مت) %24(طرفا  30أفاد  )6الفقرة ، 11المادة (أعالف أو للتجهيز كأو 
متاحة أو متاحة غير ولكن رة، أنها متوف 23)%10( طرفا 13أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %65(طرفا  80األحيائية؛ وأفاد 

 من %7أفريقيا، والمجيبين من من  %13: وفيما يلي تقسيم األخيرة .في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية فقط جزئيا
 %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %14أوروبا الوسطى والشرقية، و من %18آسيا والمحيط الهادئ، و

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %13من أقل البلدان نموا و %13و أخرى، الغربية ودول أوروبامن 
المادة (القرارات المتعلقة بالحركات العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة استعراض وتغيير   )ن(

طرفا  110دل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد متاحة في غرفة تبامتوفرة وأنها ) %6(أطراف  7أفاد  )1الفقرة ، 12
في غرفة تبادل  فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن أنها متوفرة،  24)%5(أطراف  6أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) 89%(

، آسيا والمحيط الهادئ من %صفرأفريقيا، والمجيبين من من  %8: وفيما يلي تقسيم األخيرة .معلومات السالمة األحيائية
الغربية  أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %5أوروبا الوسطى والشرقية، و من %12و

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛المجيبين من من  %صفرمن أقل البلدان نموا و %7و أخرى، ودول
أفاد  )1الفقرة ، 13المادة (كل طرف                                       الحية المحورة التي م نحت صفة اإلعفاء من الكائنات معلومات عن   )س(

أنها غير ) %91(طرفا  114متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد متوفرة وأنها ) %5(أطراف  6
في غرفة تبادل معلومات السالمة  فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن أنها متوفرة،  25)%93( أطراف 3متوفرة؛ وأفاد 

أوروبا  من %6آسيا والمحيط الهادئ، و من %صفرأفريقيا، والمجيبين من من  %5: يما يلي تقسيم األخيرةوف .األحيائية
 أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %صفرالوسطى والشرقية، و

  النامية؛الدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان نموا والمجيبين من من  %صفرو
، 13المادة (الحاالت التي تتم فيها الحركة العابرة للحدود عن عمد في نفس وقت إخطار طرف االستيراد   )ع(

) %94(طرفا  116متاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد متوفرة وأنها ) %4(أطراف  5أفاد  )1الفقرة 
في غرفة تبادل معلومات  فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن متوفرة، أنها  26)%2(أنها غير متوفرة؛ وأفاد طرفان 

 من %6آسيا والمحيط الهادئ، و من %صفرأفريقيا، والمجيبين من من  %3: وفيما يلي تقسيم األخيرة .السالمة األحيائية
 الغربية ودول روباأومن  %وصفر الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %صفرأوروبا الوسطى والشرقية، و

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛من ومن أقل البلدان نموا من المجيبين  %صفرو أخرى،

                                                           
  .  11                   في القسم عن المادة    5             انظر المالحظة   22
  .  11     مادة               في القسم عن ال   6             انظر المالحظة   23
  .  12                   في القسم عن المادة    7             انظر المالحظة   24
  .  13                   في القسم عن المادة    8             انظر المالحظة   25
  .  13                   في القسم عن المادة    8             انظر المالحظة   26
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موجزات عن تقييمات المخاطر أو االستعراضات البيئية للكائنات الحية المحورة الناشئة عن العمليات   )ف(
متاحة متوفرة وأنها  27)%26(طرفا  32أفاد  ))ج(3رة الفق، 20المادة (بنواتجها التنظيمية والمعلومات ذات الصلة الخاصة 

أنها  )%18(طرفا  23أنها غير متوفرة؛ وأفاد ) %56(طرفا  69في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وأفاد 
 %26: ةوفيما يلي تقسيم األخير .في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية فقط متاحة أو متاحة جزئيا غيرولكن متوفرة، 

 أمريكامن  %18أوروبا الوسطى والشرقية، و من %12آسيا والمحيط الهادئ، و من %14أفريقيا، والمجيبين من من 
من  %صفرمن أقل البلدان نموا و %13و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %17و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،

 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من 

آلية لتعزيز قدرات نقطة  واأنشأإلى حد ما على األقل،  مأنه) %61(طرفا  76، أفاد 127السؤال على  وردا -104
أفريقيا، المجيبين من من  %67: االتصال الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية للقيام بمهامها اإلدارية

الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %50والشرقية، و أوروبا الوسطى من %59آسيا والمحيط الهادئ، و من %61و
الدول الجزرية المجيبين من من  %53من أقل البلدان نموا و %67و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %67و الكاريبي،

 .الصغيرة النامية

بين نقطة آلية للتنسيق  واأنشأإلى حد ما على األقل،  مأنه) %85(طرفا  106، أفاد 128السؤال على  وردا -105
االتصال الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ونقطة االتصال التابعة لبروتوكول قرطاجنة والسلطة 

أفريقيا، المجيبين من من  %77: ةالوطنية المختصة إلتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائي) السلطات(
الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %91أوروبا الوسطى والشرقية، و من %88، وآسيا والمحيط الهادئ من %89و

الدول الجزرية المجيبين من من  %80من أقل البلدان نموا و %80و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %89و الكاريبي،
 .الصغيرة النامية

المتاحة في غرفة تبادل معلومات المعلومات  ونستخدمي مأنه) %30(طرفا  33، أفاد 129السؤال على  وردا -106
 ونستخدمي مأنه) %44(طرفا  48وأفاد : السالمة األحيائية في عمليات صنع القرارات بشأن الكائنات الحية المحورة

وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . ذلك وافعليلم  مأنه) %26(طرفا  28وأفاد ، في بعض الحاالتالمعلومات 
آسيا والمحيط  من %20أفريقيا، والمجيبين من من  %33: الذين أفادوا بعدم القيام بذلك صاديةالمجموعات االقت/األقاليم

 أوروبامن  %28و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %25أوروبا الوسطى والشرقية، و من %18الهادئ، و
 .ول الجزرية الصغيرة الناميةالدالمجيبين من من  %60من أقل البلدان نموا و %32و أخرى، الغربية ودول

صعوبات في الوصول إلى غرفة تبادل  ونواجهي مأنه) %18(طرفا  22، أفاد 130السؤال على  في ردهمو -107
 من %صفرآسيا والمحيط الهادئ، و من %14أفريقيا، والمجيبين من من  %28: معلومات السالمة األحيائية أو استخدامها

 أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %6و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مريكاأمن  %27أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .الدول الجزرية الصغيرة الناميةالمجيبين من من  %27من أقل البلدان نموا و %23و

إلى غرفة تبادل معلومات  المعلومات التي قدموهاأن ) %56(طرفا  69، أفاد 131السؤال على  همردفي و -108
أوروبا  من %65آسيا والمحيط الهادئ، و من %64أفريقيا، والمجيبين من من  %37: ة كاملة وحديثةالسالمة األحيائي

 %43و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %83و الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمريكامن  %55الوسطى والشرقية، و
 .ناميةالدول الجزرية الصغيرة الالمجيبين من من  %40من أقل البلدان نموا و

اإلشارة إلى عدد الفعاليات اإلقليمية والوطنية والدولية المنظمة فيما يتعلق من المجيبين  ،132السؤال طلب و -109
في ) وما إلى ذلكالعمل، والمؤتمرات الصحفية، واألحداث التعليمية، الحلقات الدراسية، وحلقات مثل (بالسالمة األحيائية 

 5) %27(طرفا  34ونظم ؛ أو أكثر 10) %23(طرفا  28ونظم ؛ الية أو أكثرفع 25) %8(أطراف  10نظم و. آخر سنتين
 .أي فعالية) %10( طرفا 12نظم ولم ي؛ واحدة أو أكثر) %32(طرفا  40ونظم  ؛أو أكثر
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 انهمالتي أتيحت في بلدبالسالمة األحيائية  المنشورات المتعلقةاإلشارة إلى عدد ، من البلدان 133السؤال طلب و - 110
وأشار ؛ أو أكثر 50إلى ) %2(وأشار طرفان من المنشورات؛  أو أكثر 100إلى ) %2(أشار طرفان و. األخيرةفي السنة 

 .أي منشورإلى ) %26(طرفا  32ر يشلم ي؛ وواحد أو أكثرإلى ) %48(طرفا  60وأشار ؛ أو أكثر 10إلى ) %23(طرفا  28

السؤال (ت في بلدانهم في السنة الماضية ، من األطراف التي أجابت أن المنشورات توفر134السؤال طلب و -111
؛ ةوطنيشبكية قع اموتوفير أن الطريقة المفضلة كانت ) %53(طرفا  49أشار و. اإلشارة إلى الطرائق المفضلة، )133

البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات إلى ) %16(طرفا  15؛ وأشار المكتبات الوطنيةإلى ) %30(طرفا  28وأشار 
 .حيائيةالسالمة األ

دان النامية البلاألطراف من وأبلغت بعض . 20تقديم المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  135السؤال طلب و -112
 3وأعربت . كافية لتوفير المعلومات المطلوبة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية اتبأنه ال يوجد لديها قدر

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في مرفق البيئة  لمشاركة في مشروعفي انامية عن رغبتها البلدان أطراف من ال
وقامت أطراف أخرى، من جميع األقاليم، بذكر أنشطة السالمة األحيائية . (UNEP-GEF BCH-III) العالمية التابع لليونيب

الالتينية ومنطقة البحر  أمريكابلغ طرف من وأ. لديها بدون اإلشارة إلى تقاسمها مع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
من خالل غرفة تبادل ) مع ما يصاحبها من تقييمات المخاطر(الكاريبي أنه يعمل على توفير بعض القرارات الحديثة 

تبادل معلومات وطنية لطرف من آسيا والمحيط الهادئ عن فشل محاولة إلنشاء غرفة  فادوأ. معلومات السالمة األحيائية
مة األحيائية، ونتيجة لذلك، فهو يقدم المعلومات مباشرة من خالل البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة السال

تبادل معلومات السالمة األحيائية الوطنية لغرفة الأطراف أخرى، وأيضا طرف من أفريقيا، أبلغوا أن  6غير أن . األحيائية
 كانون الثاني/وأبلغ االتحاد األوروبي أنه في يناير. لكامل مع البوابة المركزيةالتشغيل با تشاركلديهم كاملة التشغيل وت

بغرفة  ةاألوروبي الجماعةالتابع للمفوضية األوروبية كنقطة اتصال  (JRC)، قد قام بتعيين مركز البحوث المشتركة 2004
كثيرة من االتحاد األوروبي عن أن معلوماتها  وأفاد أطراف. 2004كانون الثاني /في يناير تبادل معلومات السالمة األحيائية

على الموقع (ن خالل الموجز القطري لالتحاد األوروبي مالمتعلقة بغرفة معلومات السالمة األحيائية متوافرة 
shtml?country=eurhttp://bch.cbd.int/about/countryprofile.( . لم يتم نشر "وأبلغ طرف من االتحاد األوروبي أنه

وأفاد طرف آخر من ". في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية معزولباالستخدام ال ةتقييم المخاطر الخاص موجزات
مات السالمة األحيائية يعتبر أوروبا الغربية ودول أخرى في االتحاد األوروبي أن تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل معلو

 .عملية جارية تتطلب وقتا طويال وهناك بعض الصعوبات في تخصيص الموارد الكافية

 )138إلى  136األسئلة ( المعلومات السرية – 21المادة 

إجراءات لحماية المعلومات السرية بوضع، على األقل إلى حد ما، ) %73(طرفا  91، أبلغ 136السؤال ردا على  -113
أوروبا الوسطى من  %88من آسيا والمحيط الهادئ، و %79من المجيبين من أفريقيا،  %64: لمة بموجب البروتوكولالمست

من أقل  %67أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %94الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %55والشرقية، و
 .رة الناميةمن المجيبين من الدول الجزرية الصغي %40البلدان نموا و

 يتعين للمخطر بتحديد المعلومات التي دائما ونسمحي مأنه) %57(طرفا  71، أفاد 137السؤال على  في ردهمو -114
 32؛ وأفاد في بعض الحاالت فقطبذلك  ونسمحي مأنه) %17(طرفا  21وأفاد : كمعلومات سرية التعامل معها باعتبارها

: المجموعات االقتصادية/سب المجيبين على األخيرة من مختلف األقاليموفيما يلي ن. ون بذلكسمحيال  مأنه) %26(طرفا 
من  %36من أوروبا الوسطى والشرقية، و %12من آسيا والمحيط الهادئ، و %29من المجيبين من أفريقيا، و 33%

من  %60وا ومن أقل البلدان نم %40أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %6الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكا
 .المجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية

وأبلغ طرف من آسيا والمحيط الهادئ أن . 21تقديم المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  138السؤال طلب و -115
 خبراءالالعاملين والهيئات التي تقوم باستعراض وإقرار تقييمات المخاطر وأيضا " لب أنالتشريعات لدى بالده تتط

وبالمثل، أبلغ طرف آخر أنه ." ية لمقدم الطلبتجاراالستعراض، يجب عليهم حماية األسرار التكنولوجية والالمشتركون في 

http://bch.cbd.int/about/countryprofile
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ما لم ترى ... اإلفصاح عن المعلومات، بما في ذلك، الثقة التجارية، أو األسرار التجارية، أو الملكية الفكرية  باستثناء"
غير أن طرفا آخر أفاد أنه ال ينبغي ." ة تستدعي الكشف عن مثل هذه المعلوماتالسلطة المختصة أن المصلحة العام

وأفاد طرف آخر عن أن السرية ينبغي التنازل عن السرية إذا كان . قسياتصنيف المعلومات على أنها سرية في هذا ال
ريقيا أن جميع المعلومات وذكر طرف من أف. اإلفصاح ضروري ألصحاب المصلحة المعنيين من أجل إجراء تقييم المخاطر

يطبق : "وأشار معظم أطراف االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد األوروبي الذي ينص على. تصبح عامة بمجرد إقرارها
ويتوافق هذا اإلطار مع . االتحاد األوروبي إطاره التشريعي المحلي بدال من إجراءات االتفاق المسبق عن علم للبروتوكول

فهو يتضمن أحكام خاصة بالسرية تنطبق على المنتجين المحليين واألجانب على قدم المساواة للكائنات  .لأحكام البروتوكو
عدد من األطراف األخرى، ال يمكن اعتبار  لوائحاالتحاد األوروبي، و لوائحوعلى وجه الخصوص، وفقا ل." المعدلة وراثيا
التراخيص، ومعلومات تقييم المخاطر، وأي  يوعنوان حامل الوصف العام للكائنات الحية المحورة، واسم: التالي سري

 .وسيلة أو خطة تستخدم لالستجابة للطوارئ

 )157إلى  139األسئلة ( بناء القدرات – 22المادة 

تمويل موثوق ويمكن التنبؤ به لبناء القدرات من أنه يوجد لديها ) %32(طرفا  40أفاد  ،139السؤال على  ردا -116
وفيما يلي . أنه ال يوجد لديها تمويل يمكن التنبؤ به وموثوق) %68(طرفا  84وأفاد : ل تنفيذا فعاالأجل تنفيذ البروتوكو

من آسيا  %54من المجيبين من أفريقيا، و %82: المجموعات االقتصادية/نسب المجيبين على األخيرة من مختلف األقاليم
من  %56الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و مريكاأمن  %86من أوروبا الوسطى والشرقية، و %47والمحيط الهادئ، و

 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %80من أقل البلدان نموا و %87أخرى، و الغربية ودول أوروبا

أو على دعم خارجي ، إلى حد ما على األقل، واحصل مأنه) %69(طرفا  86، أفاد 140السؤال على  همردفي و -117
أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال /ونية مع األطراف األخرى في تنمية ومن األنشطة التعا وااستفاد

من المجيبين  %82: المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين في هذا الصدد من مختلف األقاليم. السالمة األحيائية
الالتينية ومنطقة  أمريكامن  %95طى والشرقية، ومن أوروبا الوس %59من آسيا والمحيط الهادئ، و %71من أفريقيا، و

من الدول الجزرية الصغيرة  %80من أقل البلدان نموا و %80أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %17البحر الكاريبي، و
 .النامية

أعاله التي أبلغت أنها حصلت على دعم خارجي أو استفادت من  86   ُ                ، ط لب من األطراف الـ141السؤال  وفي -118
؛ قنوات ثنائيةإلى  28من الردود %36وأشار . شطة التعاونية مع األطراف األخرى، اإلشارة إلى كيفية إتاحة هذا الدعماألن
 .قنوات متعددة األطرافإلى  %40و؛ قنوات إقليميةإلى  %24و

رى دعما إلى األطراف األخ، إلى حد ما على األقل، واقدم مأنه) %33(طرفا  41، أفاد 142السؤال على  وردا -119
من المجيبين من  %26: ويشمل ذلك. أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة األحيائية/لتنمية و
الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %36من أوروبا الوسطى والشرقية، و %18من آسيا والمحيط الهادئ، و %39أفريقيا، و

من الدول الجزرية الصغيرة  %13من أقل البلدان نموا و %17أخرى، و لالغربية ودو أوروبامن  %50الكاريبي، و
 .النامية

اإلشارة  ،أعاله التي أبلغت أنها قدمت دعما إلى األطراف األخرى 41   ُ                ، ط لب من األطراف الـ143السؤال  وفي -120
قنوات  من خالل %32و؛ قنوات ثنائية تقديم الدعم من خالل إلى الردودمن  %37وأشار  29.إلى كيفية إتاحة هذا الدعم

 .قنوات متعددة األطراف من خالل %32و؛ إقليمية

في عملية للحصول على أموال من مرفق البيئة  واشرع واأنه) %69(طرفا  86، أفاد 144السؤال على  وردا -121
لهادئ، من آسيا والمحيط ا %79أفريقيا، والمجيبين من من  %87: العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية

                                                           
  .                               نسبة من اإلجابات بدال من المجيبين ك                                                  لكل مجيب بتقديم إجابات متعددة ولذلك تقدم النتائج     143 و     141         السؤاالن    سمح  ي  28
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 الغربية ودول أوروبامن  %6الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %82من أوروبا الوسطى والشرقية، و %65و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %87من أقل البلدان نموا و %90أخرى، و

ة للحصول على أموال من أعاله التي أبلغت أنها شرعت في عملي 86   ُ                ، ط لب من األطراف الـ145السؤال وفي  -122
ولم يصف أي من المجيبين . وصف سهولة هذه العمليةمرفق البيئة العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، 

 ؛متوسطة الصعوبةها أن) %53(طرفا  46؛ وسهلةالعملية أنها ) %12(أطراف  10؛ ووصف سهلة جداالعملية على أنها 
وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . صعبة جداأنها  )%10(أطراف  9و ،صعبةأنها ) %24(طرفا  21و

من آسيا  %36من أفريقيا، و %41: صعبة جداأو  صعبةالمجموعات االقتصادية الذين وصفوا العملية على أنها /األقاليم
من أقل  %48لكاريبي، والالتينية ومنطقة البحر ا أمريكامن  %39من أوروبا الوسطى والشرقية، و %9والمحيط الهادئ، و

أخرى العملية على  الغربية ودول أوروباولم يصف أي طرف من . من الدول الجزرية الصغيرة النامية %31البلدان نموا و
 .صعبة جداأو  صعبةأنها 

إذا سبق أن حصلت على تمويل من مرفق البيئة العالمية لبناء    ُ                     ، ط لب من البلدان اإلشارة 146السؤال وفي  -123
لنشاط تمكيني تجريبي في مجال السالمة أنها حصلت على تمويل  ردود 20وذكرت : ي مجال السالمة األحيائيةالقدرات ف
للمرحلة األولى من  65؛ ولتنفيذ أطر وطنية للسالمة األحيائية 47؛ وإلعداد أطر وطنية للسالمة األحيائية 78؛ واألحيائية

من نفس  للمرحلة الثانية 39؛ وة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمشروع بناء القدرات للمشاركة على نحو فعال في غرف
 . من نفس المشروع للمرحلة الثالثة 6المشروع؛ و

خالل الفترة الحالية المشمولة  م، إلى حد ما على األقل، أنه)%79(طرفا  98، أفاد 147السؤال على  وردا -124
وفيما يلي . بشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة األحيائيةأو تعزيز الموارد ال/بأنشطة لتنمية و وابالتقرير، اضطلع
من  %79من أفريقيا، و األطرافمن  %82: المجموعات االقتصادية/من مختلف األقاليمالذين قاموا بذلك نسب المجيبين 

 %50ر الكاريبي، والالتينية ومنطقة البح أمريكامن  %100من أوروبا الوسطى والشرقية، و %76آسيا والمحيط الهادئ، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %80من أقل البلدان نموا و %77أخرى، و الغربية ودول أوروبامن 

إلى أي التي أبلغت أنها اضطلعت بأنشطة لتنمية الموارد اإلشارة  98   ُ                ، ط لب من األطراف الـ148السؤال وفي  -125
 :ذات الصلة بمختلف المجاالت 30ردوديلي نسب ال وفيما. مجال من المجاالت اضطلعت فيها بهذه األنشطة

 ؛تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريبمن اإلجابات تشير إلى  11% •

 ؛تبادل المعلومات وإدارة البيانات بما في ذلك المشاركة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةإلى  9% •

 ؛القدرات المؤسسيةإلى  10% •

 ؛الخبرات العلمية والتقنية األخرىتقييم المخاطر وإلى  10% •

 ؛تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك الكشف عنهاإلى  9% •

 ؛التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والدوليإلى  7% •

 ؛إدارة المخاطرإلى  7% •

 ؛حيائيةالتوعية العامة والمشاركة والتعليم في مجال السالمة األإلى  10% •

 ؛البحوث العلمية في مجال السالمة األحيائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورةإلى  5% •

 ؛االقتصاديةاالعتبارات االجتماعية إلى  5% •

 ؛من البروتوكول 2-18تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة إلى  3% •

                                                           
  .                                كنسبة من اإلجابات بدال من المجيبين                                                  لكل مجيب بتقديم إجابات متعددة ولذلك تقدم النتائج     148        السؤال    سمح  ي  30
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 ؛اإلنسانصحة مراعاة المخاطر على إلى  5% •

 ؛أو غير المشروعة للكائنات الحية المحورة/لحركات العابرة للحدود عن غير عمد وتدابير لمعالجة اإلى  3% •

 ؛نقل التكنولوجياإلى  3% •

 .مناولة المعلومات السريةإلى  2% •

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، تقييما بشأن  واأجر مأنه) %36(طرفا  44 فاد، أ149السؤال بوفيما يتعلق  -126
 %24من آسيا والمحيط الهادئ،  %43من المجيبين من أفريقيا، و %41: ويشمل ذلك. ء القدراتاالحتياجات من حيث بنا

 الغربية ودول أوروبامن  %الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصفر أمريكامن  %55أوروبا الوسطى والشرقية، ومن 
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %13من أقل البلدان نموا و %47أخرى، و

، أبلغ 149السؤال تقييما بشأن االحتياجات من حيث بناء القدرات في  واأجر مطرفا المجيبين أنه 44ومن بين الـ -127
 34الـشمل يو. )150السؤال (غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  إلىقدمت المعلومات هذه أنها ) %23(أطراف  10

من  %75 :ما يلي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلىات هذه المعلوم واقدميلم  مأنه واأبلغ ذينال) %775(طرفا 
الغربية  أوروبامن  %92من أوروبا الوسطى والشرقية، و %75ومن آسيا والمحيط الهادئ،  %67، المجيبين من أفريقيا

 .الناميةمن الدول الجزرية الصغيرة  %50من أقل البلدان نموا و %86أخرى، و ودول

 ملديه %10؛ احتياجات من حيث بناء القدرات مما زال لديهبأنه ) %77(طرفا  95 فاد، أ151ل السؤاردا على و - 128
 مأن لديه واأبلغ ذينوفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم ال. أي احتياجات مليس لديه %13؛ وبعض االحتياجات

. أخرى الغربية ودول أوروبامن  %22المحيط الهادئ، ومن آسيا و %93: )الكثير أو على األقل القليل( بناء القدراتاحتياجات 
 .احتياجات مالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن لديه أمريكاالوسطى والشرقية، ومن  وأشار جميع المجيبين من أفريقيا، ومن أوروبا

الكثير ( قدراتطرف التي أبلغت أن ما زال لديها احتياجات من حيث بناء ال 108   ُ         ، ط لب من الـ152السؤال في و -129
 :وفيما يلي نسب اإلجابات المتلقاة. إلى بناء القدراتأي من المجاالت التي ما تزال تحتاج    ُ                   ، ط لب منها اإلشارة إلى )أو القليل

 ؛تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريبأشارت إلى  31جاباتمن اإل 7% •

 ؛القدرات المؤسسيةإلى  6% •

 ؛مية والتقنية األخرىتقييم المخاطر والخبرات العلإلى  7% •

 ؛تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك الكشف عنهاإلى  7% •

 ؛التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والدوليإلى  7% •

 ؛إدارة المخاطرإلى  7% •

 ؛التوعية العامة والمشاركة والتعليم في مجال السالمة األحيائيةإلى  7% •

 ؛البحوث العلمية في مجال السالمة األحيائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورةلى إ 7% •

 ؛أو غير المشروعة للكائنات الحية المحورة/تدابير لمعالجة الحركات العابرة للحدود عن غير عمد وإلى  7% •

 ؛نقل التكنولوجياإلى  6% •

 ؛كة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةتبادل المعلومات وإدارة البيانات بما في ذلك المشارإلى  6% •

 ؛االقتصاديةاالعتبارات االجتماعية إلى  7% •

 ؛من البروتوكول 2-18تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة إلى  6% •

                                                           
  .        المجيبين                         كنسبة من اإلجابات بدال من                                                  لكل مجيب بتقديم إجابات متعددة ولذلك تقدم النتائج     152        السؤال    سمح  ي  31
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 ؛نسانصحة اإلمراعاة المخاطر على إلى  7% •

 .مناولة المعلومات السريةإلى  5% •

 بإعداد استراتيجية أو خطة عمل لبناء القدرات واقام مأنه) %28(رفا ط 35 أفاد، فقد 153السؤال بوفيما يتعلق  -130
من أوروبا الوسطى والشرقية،  %35من آسيا والمحيط الهادئ، و %36ومن المجيبين من أفريقيا،  %23: ويشمل ذلك

ل البلدان نموا من أق %30أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %11الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %38و
 .الناميةالدول الجزرية الصغيرة المجيبين من من  %20و

آلية وطنية تشغيلية لتنسيق مبادرات بناء القدرات في  واوضع مهأن) %40(طرفا  51 فاد، أ154السؤال ردا على و -131
نسب األطراف التي  وفيما يلي توزيع. مثل هذه اآللية واضعيلم  مأنه) %59(طرفا  72 فادوأ. مجال السالمة األحيائية

من أوروبا الوسطى  %65من آسيا والمحيط الهادئ، و %57ومن المجيبين من أفريقيا،  %56: أبلغت عن األخيرة
من أقل  %47أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %44الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %71والشرقية، و
 .صغيرة الناميةمن الدول الجزرية ال %67البلدان نموا و

في مجال السالمة  أو الدورات األكاديمية/عدد البرامج التدريبية ومن األطراف أن تذكر  155السؤال طلب و -132
 مأن لديه )%11(طرفا  14 فاد؛ وأفي السنة أو أكثر 10 مأن لديه) %9( طرفا 11 فادوأ. المقدمة سنويا في بلدهم األحيائية

أقل من واحد في  مأن لديه) %11(طرفا  14 فاد؛ وأواحد في السنة أو أكثر ملديه) %40(طرفا  49؛ وفي السنة أو أكثر 5
 .أو الدورات/لم يقدم أي من هذه البرامج وأن ) %28(طرفا  35 فاد؛ وأالسنة

بيانات عن الخبراء الوطنيين في مجال السالمة  واقدم مأنه) %38(طرفا  47 فاد، أ156السؤال ردا على و -133
من المجيبين من  %33: ذلكشمل يو 32.ئمة الخبراء الخاصة بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاألحيائية إلى قا

الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %33من أوروبا الوسطى والشرقية، و %47من آسيا والمحيط الهادئ، و %36وأفريقيا، 
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %7لدان نموا ومن أقل الب %20أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %50الكاريبي، و

عن ، بما في ذلك المزيد من التفاصيل 22المادة إلى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ  157السؤال دعا و -134
حلقات عمل وأنشطة بناء وأبلغت أطراف كثيرة عن المشاركة في . مرفق البيئة العالمية في الحصول على أموال من ةخبرال

مليون دوالر أمريكي في  2وأشار طرف من آسيا والمحيط الهادئ أن بالده قامت باستثمار أكثر من . تهاواستضافالقدرات 
وأفاد طرف آخر أن . في أنشطة تدريب مكثف شاركتو 2015إلى  2012في الفترة رئيسي للسالمة األحيائية  مختبرإنشاء 

غير أن طرفا من آسيا والمحيط الهادئ . يا األحيائية والسالمة األحيائيةمؤسسات أكاديمية تقدم دورات بشأن التكنولوج 9
السالمة األحيائية في مختلف القطاعات  تعميمو. السالمة األحيائية آخذ في التقلصفي مجال قدرات التمويل بناء "أن  أفاد

أنه تلقى الدعم لتنفيذ بروتوكول أفريقيا  طرف من أفادو." تنفيذ اإلطار الوطني للسالمة األحيائيةيمكن أن يحقق الخاصة بها 
 الشبكة األفريقية للخبرات في مجال السالمة الحيوية، و(WAEMU)االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرطاجنة من 

(ABNE)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ، و(NEPAD)مجلس البحوث والتنمية الزراعية لغرب ووسط أفريقيا، و 
(CORAF/WECARD) . بعد رصد الاالقتصادية وفي مجالي االعتبارات االجتماعية  أن بناء القدرات"وأفاد طرف آخر

الذرة (معدلة وراثيا طلبين لكائنات ننا تلقينا بالفعل ة للغاية أليويلمحاصيل المعدلة وراثيا، يمكن اعتباره مسألة حاإلطالق ل
Bt  والقطنBt (ينص الذي تقرير االتحاد األوروبي إلى د من األطراف في االتحاد األوروبي وأشار عد. "للتوزيع التجاري
ساهم االتحاد األوروبي في مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول في : "على

بناء القدرات على مستوى االتحاد وال توجد أنشطة ل .التحول االقتصاديالبلدان النامية األطراف وكذلك في أطراف 
من مبادرات برنامج األمم المتحدة للبيئة  وااستفاد ماألطراف أنهالبلدان النامية عدد من  فادوأ." األوروبي على هذا النحو

غرفة في مجال أطر السالمة األحيائية الوطنية، ومشروع بناء القدرات تنمية ومرفق البيئة العالمية، بما في ذلك مشروع 

                                                           
     مـن     %  38 (       طرفـا      54      كـان     ،                                                                                      طبقا للمعلومات المتوفرة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وقت إعداد هذا التقريـر   32

  .                           خبيرا واحدا للسالمة األحيائية                                             بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية على األقل                             دم إلى قائمة الخبراء الخاصة     قد ق  )                     األطراف في البروتوكول



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11/Add.1 
Page 32 

 

غير أن طرف من . ثة بشأن تنفيذ البروتوكولالتبادل معلومات السالمة األحيائية، والدعم لتحضير التقارير الوطنية الث
ة ويرجع متوسطبأنها للمشروعات الجديدة يمكن وصف إجراءات الحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية "أنه  فادأفريقيا أ

 3 وأيد هذا الرأي." بدءا من تحديد المشروع إلى الموافقة عليه ارمة وطويلةص أن دورة إعداد المشروعحقيقة ذلك إلى 
، وطرفان من الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أمريكاأطراف من  3و، مع اختالفات بسيطةأخرى  اأفريقيأخرى من أطراف 

ر من البلدان النامية األطراف إلى وبصفة عامة، أفاد عدد كبي .آسيا والمحيط الهادئ، وطرف من أوروبا الوسطى والشرقية
 .الحاجة إلى مساعدة خارجية كبيرة من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة

 )176إلى  158األسئلة ( التوعية العامة والمشاركة – 23المادة 

عامة استراتيجية أو سن تشريعا لتعزيز وتيسير التوعية ال وضعب) %36(طرفا  45 فاد، أ158السؤال ردا على  -135
بذلك  واقام مأنه) %46(طرفا  57ذكر : والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بأمن نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة

المجموعات /وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. أي استراتيجية واضعيلم  مأنه) %18(طرفا  22 فادوأ إلى حد ما
 %12من آسيا والمحيط الهادئ، و %11من المجيبين من أفريقيا، و %21: ي استراتيجية بعداالقتصادية الذين لم يضعوا أ

أخرى،  الغربية ودول أوروبامن  %6الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %36من أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %40من أقل البلدان نموا و %13و

اتصال بشأن السالمة /استراتيجية توعية واأو نفذ/و واصمم مأنه) %42(طرفا  52 فاد، أ159السؤال على  رداو -136
من أوروبا الوسطى  %41من آسيا والمحيط الهادئ، و %43من المجيبين من أفريقيا، و %45: ويشمل ذلك. األحيائية

من أقل  %33أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %56والالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  أمريكامن  %29والشرقية، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %20البلدان نموا و

. بشأن السالمة األحيائية لتواصلبرامج للتوعية وا همبلد لدىأن ) %48(طرفا  59 فاد، أ160السؤال ردا على و -137
من أوروبا الوسطى والشرقية،  %29لهادئ، ومن آسيا والمحيط ا %64من المجيبين من أفريقيا، و %54: ويشمل ذلك

من أقل البلدان نموا  %47أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %61والالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  أمريكامن  %19و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %33و

بشأن والتواصل لتوعية لبرامج  كهل لدى بلد'أي (، 160سؤال الاإلجابة نعم على كانت ، إذا 161السؤال  وطلب -138
أو الخدمات وعلى أي مستوى تتم هذه /عن إجراء البرامج و، يرجى اإلشارة إلى الكيان المسؤول )'السالمة األحيائية؟

 تتولىعلى المستوى المحلي،  همن جميع األقاليم، أنمن األطراف  فاد عددأو. )مثال المستوى المحلي، الوطني، إلخ(البرامج 
والتواصل في مجال السالمة األحيائية، من خالل المواقع  ة تنفيذ برامج التوعيةيواإلدارات الحكومية مسؤولالوزارات 

ومركز آرهوس  (NCBC)أفاد طرف أوروبا الوسطى والشرقية أن معهد علوم الوراثة وعلم الخاليا و. الشبكية أساسا
بشأن الكائنات الحية " العلومنشر تعليمية وقاعدة "ط الهادئ أنشأ طرف من آسيا والمحيو. ن عن تنفيذ برامج التواصلمسؤوال

نه أطرف من االتحاد األوروبي  أفادو. لكائنات الحية المحورةا اختبارعمل تدريبية بخصوص  حلقات تنظيمالمحورة تقوم ب
 أمريكاطرف من  فادل، أوبالمث. في المدارس الثانوية "الجينات تكنولوجيا/السالمة األحيائية"دريس دورات عن من الممكن ت

مون محاضرات عن الكائنات الحية المحورة في المدارس دالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن مسؤولي السالمة األحيائية يق
الكتيبات، والملصقات، والمنشورات والمواد الترويجية، والمشاورات المجتمعية، "وأفاد طرف آخر أن . الثانوية والكليات

 زيونالشخصيات العامة من المشاهير، والظهور في برامج الراديو والتلفى المدارس، والمقاالت اإلخبارية، ووالزيارات إل
وأشار معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير ". تستخدم أيضا كجزء من استراتيجية التثقيف والتوعية العامة

 :وروبي، يوجد العديد من البرامج ذات الصلةعلى مستوى االتحاد األ: "االتحاد األوروبي الذي ينص على

األغذية واألعالف، وصحة وهو برنامج تدريبي على سالمة " كثر أماناالتدريب األفضل على األغذية األ"  )أ(
وتقام الدورات في بلدان االتحاد . المحورة الحية الكائنات بما في ذلك تحليل ،رفاه الحيوان، وصحة النباتو الحيوان

وخارج االتحاد األوروبي، وتستهدف موظفي السلطات المختصة التي تقوم باإلشراف الرسمي من االتحاد األوروبي 
  .األوروبي وبلدان مختارة من خارج االتحاد األوروبي
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، وهي تشمل نموذج ةحورالمالحية برامج االتحاد األوروبي للبحوث بشأن السالمة األحيائية للكائنات   )ب(
، اإليكولوجية الزراعية آثار النباتات المحورة وراثيا على النظمتقييم ورصد ( AMIGAبشأن االتصاالت، مثل 

http://www.amigaproject.eu/project/overview/( ؛ وDEMETRA ) إعداد مؤشر الرصد السريع كأداة لتقييم اآلثار
ش في التنفيذ العملي للتعاي( PRICE و ؛)demetra.eu/aesito/demetra-http://www.lifeيل المحورة وراثيا، البيئية للمحاص

ق من عناصر تقييم مخاطر الكائنات المعدلة وراثيا واستعراض التحق( GRACE و ؛)coeistence.com-http://priceا، أوروب
http://www.grace-ة وراثيا، حورالسالمة األحيائية للكائنات الم عناألدلة التي تم جمعها  عن بالغواإل

fp7.eu/content/project(و ؛ MARLON )؛)ات لمعرفة المخاطر المتعلقة باألعالف على المدى الطويلرصد الحيوان 
المعايير البيئيـة واألخالقيـة التخاذ القرارات التنظيمية،  –تقييم اآلثار البيئية للمحاصيل المحـورة وراثيـا ( VERDI و

p://wiki.eas.iis.fraunhofer.de/verdi/index.php/Public:Abstracthtt(و ؛ TwYST-G ) اختبارات السالمة لمدة عامين
  )."twyst.eu-http://www.gللنباتات المحورة وراثيا، 

 ه، يمكن البحث فيموقعا إلكترونيا للسالمة األحيائية واأنشأ مأنه) %55(طرفا  689 فاد، أ162السؤال ردا على و -139
عن المحفوظات أو مراكز للموارد الوطنية أو أقسام في المكتبات الوطنية القائمة مخصصة للمواد التعليمية بشأن السالمة 

من أوروبا الوسطى  %71من آسيا والمحيط الهادئ، و %79من المجيبين من أفريقيا، و %26: ذلكشمل يو 33.األحيائية
من أقل  %37أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %89والبحر الكاريبي،  الالتينية ومنطقة أمريكامن  %36والشرقية، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %271البلدان نموا و

المتعلقة ) بما في ذلك األنشطة المشتركة(عدد المبادرات التعاونية ، الذي سأل البلدان عن 163السؤال ردا على و - 140
) %2(أطراف  3، أبلغ العمليات التي أعدها بلدك خالل السنوات األربع األخيرةببروتوكول قرطاجنة وسائر االتفاقيات و

 .يوجد ال نهأأبلغت ) %49(طرفا  61؛ وواحد أو أكثرعن ) %40(طرفا  50؛ أو أكثر 5عن ) %8(أطراف  10؛ وأو أكثر 10عن 

 تأنشأأخرى، أنها  ة ودولالغربي أوروبا، شاملة جميع المجيبين من )%44(طرفا  54، أبلغ 164السؤال أما عن  -141
) %31(طرفا  38؛ أبلغ              ّ                                                                             آلية لضمان اط الع الجمهور على المعلومات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة التي يمكن استيرادها

وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف  .بأنها لم تنشئ مثل هذه اآللية) %26(طرفا  32وأبلغ ؛ إلى حد مابأنها قامت بذلك 
من آسيا  %32من المجيبين من أفريقيا، و %28: لمجموعات االقتصادية الذين لم يقوموا بإنشاء مثل هذه اآلليةا/األقاليم

من  %27الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %45من أوروبا الوسطى والشرقية، و %12والمحيط الهادئ، و
 .يةمن الدول الجزرية الصغيرة النام %73أقل البلدان نموا و

 الغربية ودول أوروبامن  بةالمجياألطراف جميع  بما في ذلك، )%53(طرفا  66 فاد، أ165السؤال ردا على و -142
طرفا  31 وأفاد؛ آلية للتشاور مع الجمهور في عملية صنع القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة واأنشأ مأخرى، أنه

وفيما يلي نسب المجيبين من  .مثل هذه اآللية بعدم إنشاء) %22(طرفا  27 أفادو؛ إلى حد مابذلك  واقام مأنه) 25%(
من  %29من المجيبين من أفريقيا، و %23: المجموعات االقتصادية الذين لم يقوموا بإنشاء مثل هذه اآللية/مختلف األقاليم

 %23بحر الكاريبي، والالتينية ومنطقة ال أمريكامن  %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6آسيا والمحيط الهادئ، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %53من أقل البلدان نموا و

 الغربية ودول أوروباجميع المجيبين من  بما في ذلك، )%57(طرفا  70 أفاد، 166السؤال على  همردوفي  -143
طرفا  23 فادأو؛ الع الجمهور                                                                ّآلية إلتاحة نتائج القرارات المتخذة بشأن الكائنات الحية المحورة الط  واأنشأ مأخرى، أنه

وفيما يلي نسب المجيبين من  .مثل هذه اآللية ئوانشيلم  مأنه) %24(طرفا  30 فادوأ؛ إلى حد مابذلك  واقام مأنه) 19%(
من  %26من المجيبين من أفريقيا، و %32: المجموعات االقتصادية الذين لم يقوموا بإنشاء مثل هذه اآللية/مختلف األقاليم

 %31الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %32من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6محيط الهادئ، وآسيا وال
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %73من أقل البلدان نموا و

                                                           
          من األطراف    %  50 (     طرفا    5 8     قدم   ،                                                                                    طبقا للمعلومات المتوفرة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وقت إعداد هذا التقرير  33

  .                            واحدة أو رابط لموقع إلكتروني       وطنية              قاعدة بيانات                                                إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية على األقل   )              في البروتوكول

http://www.amigaproject.eu/project/overview/
http://www.life
http://www.grace
http://www.g
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الجمهور بشأن األساليب القائمة لمشاركة  تأطلع مدهأن بل) %44(طرفا  54 أفاد، 167السؤال ردا على و -144
؛ إلى حدا ماالجمهور  واأطلع مأنه) %28(طرفا  35 فادوأ. في عملية صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحورة الجمهور

المجموعات االقتصادية الذين /وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. الجمهور واعطليأنها لم ) %28(طرفا  35 فادوأ
من آسيا والمحيط الهادئ،  %32من المجيبين من أفريقيا، و %38: كة العامةالجمهور باألساليب الحالية للمشار واعيطللم 
الغربية  أوروبامن  %الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصفر أمريكامن  %45من أوروبا الوسطى والشرقية، و %6و

 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %60من أقل البلدان نموا و %43و أخرى، ودول

 اإلشارة إلى نوع، 167السؤال على البلدان التي أجابت باإليجاب  طلب من، الذي 168السؤال في مضمون و -145
) %9(طرفا  18 فاد؛ وأجلسات االستماع العامةعن استخدام ) %17(طرفا  34 فاد، أاألساليب المستخدمة إلطالع الجمهور

 فاد؛ وأالصحفعن استخدام ) %23(طرفا  47 فادوأ؛ منتدياتالباستخدام ) %17(طرفا  35 فاد؛ وأقوائم البريداستخدام عن 
 .وطنيموقع شبكي عن استخدام ) %34(طرفا  70

السؤال ، من بين البلدان التي أشارت أن لديها أكثر من أسلوب واحد لمشاركة الجمهور، طلب 168السؤال في و -146
جلسات االستماع لاستخدامها ) %10(أطراف  7أشارت : أي األساليب كانت أكثر استخدامااألطراف اإلشارة إلى  169
 .الموقع الشبكي الوطنيإلى ) %65(طرفا  46؛ وأشار قوائم البريدإلى ) %1( ؛ وأشار طرف واحدالعامة

بوسائل النفاذ إلى  لديها مبادرات إلطالع الجمهور وااتخذ مأنه) %65(طرفا  81 أفاد، 179لسؤال بافيما يتعلق و -147
من آسيا والمحيط الهادئ،  %68من المجيبين من أفريقيا، و %54: ويشمل ذلك. ائيةغرفة تبادل معلومات السالمة األحي

الغربية  أوروبامن  %78الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %64من أوروبا الوسطى والشرقية، و %76و
 .لناميةالدول الجزرية الصغيرة االمجيبين من من  %47من أقل البلدان نموا و %60و أخرى، ودول

التي تقدم دورات وبرامج تعليمية  همعدد المؤسسات األكاديمية في بلد كممن األطراف  171السؤال طلب و -148
أو  5 مأن لديه) %11(طرفا  13 فاد؛ وأأو أكثر 10 مأن لديه) %11(طرفا  13 فادأو. وتدريبية بشأن السالمة األحيائية

طرفا  34 فاد؛ وأواحد أو أكثر مأن لديه) %37(طرفا  45 فادوأ؛ أو أكثر 3 مأن لديه) %15(طرفا  18 فاد؛ وأأكثر
 .مؤسسة أي ملديه ال يوجدأن ) 28%(

أو الوحدات اإللكترونية عن السالمة /عدد المواد التعليمية و توضيح   ُ              ، ط لب من البلدان 172السؤال في مضمون و -149
 فاد؛ وأأو أكثر 25عن ) %6(أطراف  7 فاد؛ وأثرأو أك 100عن ) %2(طرفان  وأفاد: هماألحيائية المتاحة للجمهور في بلد

؛ واحد أو أكثرعن ) %35(طرفا  43 فاد؛ وأأو أكثر 5عن ) %13(طرفا  16 فاد؛ وأأو أكثر 10عن ) %14(طرفا  17
 .عدم وجودهاعن ) %31(طرفا  38 فادوأ

تشجيع ب واقامبالتقرير،  خالل الفترة الحالية المشمولة مأنه) %40(طرفا  49 أفاد، 173السؤال على  همردفي و -150
طرفا  36 أفادو: وتيسير توعية الجمهور وتثقيفه ومشاركته فيما يتعلق بسالمة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة

وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف . بذلك يقوموالم  مبأنه) %31(طرفا  38 أفاد؛ وإلى حد مابذلك  واقام مأنه) 29%(
من آسيا والمحيط الهادئ،  %39من المجيبين من أفريقيا، و %28: لمجموعات االقتصادية الذين لم يقوموا بذلك بعدا/األقاليم

الغربية  أوروبامن  %28الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %33من أوروبا الوسطى والشرقية، و %24و
 .الجزرية الصغيرة الناميةمن الدول  %60من أقل البلدان نموا و %30و أخرى، ودول

وتيسير توعية بتشجيع  واقام مأنه واأبلغ ذينال اطرف 85، من بين الـ174السؤال عالوة على ذلك، ردا على و -151
مع دول وهيئات  واتعاون مأنه) %65(رفا ط 45 أفاد، )173السؤال ، إما بالكامل أو إلى حد ما( الجمهور وتثقيفه ومشاركته

من أوروبا الوسطى  %69من آسيا والمحيط الهادئ، و %59من المجيبين من أفريقيا، و %75 :ذلكشمل يو. دولية أخرى
من أقل  %67و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %85الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %29والشرقية، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %33البلدان نموا و
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مع  واخالل الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، تشاور مأنه) %29(طرفا  30 فاد، أ175السؤال على  همردفي و -152
؛ مرات 5أكثر من  نتائج هذه القرارات للجمهور واالقرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة وأتاح الجمهور في عملية صنع

وفيما يلي نسب . تشاوربال واقوميلم  مأنه) %45(طرفا  46 فادوأ؛ مرات 5أقل من ذلك  قاموا مأنه) %25(طرفا  26 فادوأ
من  %47من المجيبين من أفريقيا، و %65: المجموعات االقتصادية الذين لم يقوموا بالتشاور/المجيبين من مختلف األقاليم

 %12الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %65من أوروبا الوسطى والشرقية، و %13آسيا والمحيط الهادئ، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %100من أقل البلدان نموا و %64و أخرى، الغربية ودول أوروبامن 

وأشار عدد من األطراف، من جميع األقاليم، . 23مزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة الإلى  176السؤال دعا و - 153
، لتبادل معلومات السالمة األحيائية الغرف الوطنيةصة، وة بعينها ومواقع السلطات الوطنية المختيحكوممواقع شبكية إلى 

طرف من أوروبا  فادوأ. بيانات الكائنات الحية المحورة واعدوالبوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وق
ن، وشرح دورات خاصة للطالب، وعقد حلقات دراسية، وخطب في اإلذاعة والتلفزيو أنه أجرىالوسطى والشرقية 

 فادوأ. إمكانية الوصول إلى المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية واستخدامها ألغراض التدريبللجمهور 
ن الكائنات المعدلة وراثيا وهو عواحد  لتشاور مع الجمهور خالل عملية صنع القرار بالنسبة إلخطارتم ا"طرف آخر أنه 

ة عمل تدريبية حلقم نظطرف من آسيا والمحيط الهادئ أنه  فادوأ." جهيزكأعالف أو للت فول الصويا الستخدامه كأغذية أو
رئيس تحرير وصحفي من  100وطنية للصحفيين عن إدارة السالمة األحيائية للكائنات الحية المحورة، وحضرها حوالي 

الوطنية لنشرها على  ات إلى اللغةمقررترجمة نص البروتوكول والبطرف آخر  فادوأ. وسائل اإلعالم الوطنية الرئيسية
عقدت عدة حلقات عمل للتوعية على المستوى الوطني للجمهور "وأفاد طرف من أفريقيا أن الحكومة . نطاق أوسع للجمهور

من خالل وسائل اإلعالم، وحلقات العمل، والمنتديات، واالجتماعات، وتدريب أصحاب المصلحة، من خالل وزارة البيئة 
 أمريكاطرف من  أفادو. أن مشاركة الجمهور محدودة بسبب الحواجز اللغوية أفاد آخرغير أن طرفا ." جيةوالموارد الحر

طرف  فادوأ. معلومات السالمة األحيائية تشاركالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه يستخدم وسائل التواصل االجتماعي ل
مع الشعوب األصلية  مشاوراتع بروتوكول أساسي لتهيئة الفي الحالة الخاصة بمجتمعات السكان األصليين، وض: "آخر

وأفاد طرف آخر أنه يجري ." البيئة إطالق الكائنات المعدلة وراثيا في المراد فيهافي المناطق  المتوطنةوالمجتمعات المحلية 
االتحاد األوروبي إلى  وأشار معظم أطراف. حلقات عمل بشأن إمكانية الوصول إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

بشأن الوصول إلى المعلومات رهوس آإن االتحاد األوروبي طرف في اتفاقية : "الذي ينص علىاألوروبي تقرير االتحاد 
رهوس في آاتفاقية على وتم إقرار تعديل . والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية

 صنع القرارعمليات في  عامةمشاركة الالب فيما يتعلقعلى عاتق األطراف  لتزاماتويحدد هذا التعديل اال. 2005 أيار/مايو
 EC/2001/18 مر التوجيهياأل الحية المحورة، وخاصةوقوانين الجماعة التي تحكم الكائنات . الحية المحورةلكائنات بشأن ا

 بما يتسق، الحية المحورةبشأن الكائنات  صنع القرارفي  عامةكة المشارلأحكاما ل تتضمن ،(EC) 1829/2003رقم  الئحةوال
." ولكن لم يتم التصديق عليه بعد 2008 شباط/فبراير 1وأقر االتحاد األوروبي هذا التعديل في . رهوسآمع تعديل اتفاقية 

 لوائحهماأيضا  يواءمان مانهوذكر طرفان من آسيا والمحيط الهادئ أ. وقد صدق بعض أطراف االتحاد األوروبي على التعديل
 .رهوسآمع اتفاقية  عامةمشاركة الالبشأن 

 )183 إلى 177األسئلة ( غير األطراف – 24المادة 

في ترتيب ثنائي أو إقليمي أو متعدد األطراف مع بلد  وادخل مأنه) %8(أطراف  10 فاد، أ177السؤال ردا على  -154
 وافعليلم م أنه) %92(طرفا  114 فاد، وأحدود للكائنات الحية المحورةمن غير األطراف فيما يتعلق بالحركات العابرة لل

من  %8: المجموعات االقتصادية الذين دخلوا في اتفاقات من هذا القبيل/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. ذلك
الالتينية  أمريكامن  %9ومن أوروبا الوسطى والشرقية،  %6من آسيا والمحيط الهادئ، و %7المجيبين من أفريقيا، و

من الدول الجزرية  %من أقل البلدان نموا وصفر %10و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %11ومنطقة البحر الكاريبي، و
 .الصغيرة النامية

. كائنات حية محورة من بلد من غير األطراف وااستورد مبأنه) %37(طرفا  46 فاد، أ178السؤال ردا على و -155
من أوروبا الوسطى والشرقية،  %29من آسيا والمحيط الهادئ، و %36من المجيبين من أفريقيا، و %18: ذلكشمل يو
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من أقل البلدان نموا  %10و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %78الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %45و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %13و

. كائنات حية محورة إلى بلد من غير األطراف وا   صد ر مبأنه) %10( طرفا 13 فادأ، 179 بالسؤالوفيما يتعلق  -156
الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %18ومن آسيا والمحيط الهادئ، % 4ومن المجيبين من أفريقيا،  %5: ذلكشمل يو

ى والشرقية وأقل البلدان نموا وأبلغ جميع المجيبين من أوروبا الوسط. أخرى الغربية ودول أوروبامن  %33الكاريبي، و
 .كائنات حية محورة إلى أي بلد من غير األطراف واصدريلم  موالدول الجزرية الصغيرة النامية بأنه

إلى بلد من و   ُ                                                                     ، ط لب من البلدان التي أبلغت أنها استوردت أو صد رت الكائنات الحية المحورة 180السؤال في و -157
 فادوأ. بروتوكولالات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة بما يتمشى مع هدف تمت الحركإذا غير األطراف أن تحدد ما 

أخرى،  الغربية ودول أوروباو ،من أفريقيا، وأوروبا الوسطى والشرقية ةالمجيباألطراف ، بما فيها جميع )%85(طرفا  40
في بعض  كان عن أن ذلك%) 2( طرف وأفاد؛ الحركات العابرة للحدود كانت دائما تتمشى مع هدف البروتوكولأن 

 .أن الحركات لم تتمشى مع هدف البروتوكول) %13(أطراف  6 فاد؛ وأالحاالت فقط

                                                                        ، من بين األطراف التي أبلغت أنها استوردت أو صد رت كائنات حية محورة من بلد 181السؤال بفيما يتعلق و -158
دائما تقدم إلى غرفة العابرة للحدود هذه كانت  المعلومات الخاصة بالحركاتأن ) %30(طرفا  14 فادغير األطراف، أ

 27 فاد؛ وأفي بعض الحاالت فقطتقدم  تأن هذه المعلومات كان) %11(أطراف  5 فاد؛ وأتبادل معلومات السالمة األحيائية
لى هذا وفيما يلي نسب المجيبين ع. إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لم تقدم أن هذه المعلومات) %59(طرفا 

المجموعات االقتصادية الذين أبلغوا أن مثل هذه المعلومات لم تقدم إلى غرفة تبادل معلومات /السؤال من مختلف األقاليم
من أوروبا الوسطى والشرقية،  %60من آسيا والمحيط الهادئ، و %67من المجيبين من أفريقيا، و %57: السالمة األحيائية

من أقل البلدان نموا  %67و أخرى، الغربية ودول أوروبامن  %33ة البحر الكاريبي، والالتينية ومنطق أمريكامن  %90و
 .وجميع المجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية

م معلومات يقدبت إذا ما قاموا ذكر طرفا في بروتوكول قرطاجنة نلم يك تي   ُ                ، ط لب من البلدان ال182السؤال في و -159
                                            ُ                                         ة األحيائية بشأن الكائنات الحية المحورة التي أ طلقت داخل حدود الوالية القضائية للبلد أو إلى غرفة تبادل معلومات السالم

 .وكانت جميع التقارير الواردة من األطراف ولذلك لم ترد أي إجابات على هذا السؤال. نقلت إليها أو خارجها

الالتينية ومنطقة  أمريكاأطراف من  7 تفادأو. 24مزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة ال، إلى 183السؤال دعا و -160
استيراد الكائنات الحية المحورة عن االتحاد األوروبي  فيأخرى  الغربية ودول أوروباالبحر الكاريبي وطرف واحد من 

ا وأفاد طرف من أفريقي. كندا، واألرجنتين وشيليوالواليات المتحدة، : إلطالقها في البيئة من بلد أو أكثر غير األطراف مثل
ستيراد معونة غذائية ابطرفان  أفادو. عن احترام أهداف بروتوكول قرطاجنة فيما يتعلق بأي اتفاقات تبرم مع غير األطراف

عدد  فادأو." تم نقل الشحنات وطحنها تحت إشراف مسؤولي السالمة األحيائية"أنه  اتحتوي على كائنات حية محورة والحظ
وكذلك، أفاد طرف من آسيا  .فقط عزولالمحورة من غير األطراف لالستخدام الماستيراد الكائنات الحية بمن األطراف 

منظمات القطاع العام والقطاع الخاص المشتركة بنشاط في البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية "والمحيط الهادئ أن 
نات الحية المحورة األخرى من غير تنظم استيراد مخلف سالالت الكائنات المجهرية الحية المحورة، والنسل الخلوي والكائ

نها ألفي المواقع الشبكية  منشورةغير أن المعلومات عن مثل هذه الواردات غير . األطراف لغرض االستخدام المعزول
وأشار معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد  ".تنطوي على معلومات ألعمال سرية وتتعلق بالبحوث

فيما يتعلق بواردات الكائنات الحية المحورة، يطبق االتحاد األوروبي إطار تشريعه الوطني : "نص على أنهاألوروبي الذي ي
وفيما  .على جميع واردات الكائنات الحية المحورة، سواء تلك التي نشأت من أطراف أو من غير أطراف في البروتوكول

طار من جانب المصدر إلى السلطة المختصة في طرف صادرات الكائنات الحية المحورة، فإن متطلبات اإلخبيتعلق 
تنطبق بغض النظر عما إذا كان بلد االستيراد طرفا في  No 1946/2003 (EC)االستيراد المنصوص عليها في الالئحة رقم 

 ".البروتوكول أو غير طرف فيه
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 )191إلى  184األسئلة ( الحركات العابرة للحدود غير المشروعة -  25المادة 

أخرى،  الغربية ودولجميع األطراف من أوروبا  بما في ذلك، )%72(طرفا  90 فادأ ،184السؤال ى ردا عل -161
تدابير محلية تهدف إلى منع الحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة التي  ت، على األقل إلى حد ما،اعتمدبأنها 

من المجيبين من  %62: ذلكشمل يو. و المسؤولين عنهاأ/المحلية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول و متتعارض مع تدابيره
الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %73من أوروبا الوسطى والشرقية، و %82من آسيا والمحيط الهادئ، و %64أفريقيا، و

 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %40من أقل البلدان نموا و %53الكاريبي، و

على األقل إلى حد ما، ، واوضع مأنه) %54(طرفا  67 فاد، أ185السؤال  باإلضافة إلى ذلك، ردا علىو -162
من المجيبين  %36: ذلكشمل يو. استراتيجية للكشف عن الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية المحورة

يكا الالتينية ومنطقة من أمر %41من أوروبا الوسطى والشرقية، و %76من آسيا والمحيط الهادئ، و %54من أفريقيا، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %20من أقل البلدان نموا و %37أخرى، و الغربية ودول من أوروبا %89البحر الكاريبي، و

فيها  تعدد المرات التي تلقاإلشارة إلى خالل الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، من البلدان  186السؤال طلب و -163
ت عن الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية المحورة إلى أو من اإلقليم الواقع تحت معلومات بشأن حاال

أطراف  7؛ وحاالت 10أقل من عن ) %2(طرفان ؛ وحاالت 10 أكثر منعن ) %6(أطراف  7 فادأو.  القضائية اواليته
 .معلوماتهذه ال مثل واتلقيلم  مبأنه) %87(طرفا  108 فادوأ حاالت 5أقل من عن ) 6%(

حاالت ن عمعلومات  تلقواطرفا  16مزيد من التفاصيل التي أبلغ عنها ال، إلى 190إلى  187ألسئلة ادعت و -164
 :مشروعةالغير للحدود عابرة الحركات ال

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية والطرف اآلخر المعني  بإبالغ) %13(طرفان  فاد، أ187السؤال في  •
 9وأشار  ؛في بعض الحاالت فقطبأنه فعل ذلك ) %6( واحد فاد طرفوأ :)خرى المعنيةاألطراف األ(

فقط ) %6( واحد فاد طرف؛ وأ)األطراف األخرى المعنية(فقط الطرف اآلخر المعني  بإبالغ) %56(أطراف 
السالمة  تبلغ غرفة تبادل معلوماتلم أنها ) %19(أطراف  3 أفادو؛ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

المجيبين على األخير من وفيما يلي نسب  34.)األطراف األخرى المعنية(األحيائية وال الطرف اآلخر المعني 
، )البلدان نمواأقل مجموعة  فيأيضا عضوان (طرفان من أفريقيا : االقتصادية مختلف األقاليم والمجموعات

 .وطرف واحد من آسيا والمحيط الهادئ

 .منشأ الكائنات الحية المحورة واحدد مأنهب) %100(طرفا  16 فاد، أ188السؤال في  •

؛ )الكائنات الحية المحورة(طبيعة الكائن الحي المحور  حددوا مأنه) %88(طرفا  14 فاد، أ189السؤال في  •
بأنه لم يحدد طبيعة ) %6( واحد طرف فاد؛ وأفي بعض الحاالتبأنه فعل ذلك ) %6( واحد فاد طرفوأ

 .قانونيةالغير ) الكائنات الحية المحورة(ور الكائن الحي المح

العابرة للحدود غير ) الحركات(ظروف الحركة  واحدد مأنه) %69(طرفا  11 فاد، أ190السؤال في  •
 .الظروف) %13(؛ ولم يحدد طرفان في بعض الحاالتبفعل ذلك ) %19( أطراف 3؛ وقام القانونية

بعض األطراف، من جميع األقاليم،  فادأو. 25ن تنفيذ المادة مزيد من التفاصيل بشأال، إلى 191السؤال دعا و -165
 تدميرة للكائنات الحية المحورة بعد اإلشراف على طحن أو مشروعفرض عقوبات على الحركات العابرة للحدود غير ال

ن ثالثة تعادل في بعض األحيا(وتعويضات ) تزداد أضعافا مضاعفة مع الجرائم المتكررة(بين غرامات  المنتج، تتراوح
الحركات العابرة للحدود  رصدعلى  اتالقدر نقصاألطراف البلدان النامية ت بعض فادوأ). األضرار الناجمةمبلغ أضعاف 
أن أفاد من أفريقيا غير أن طرف . الكشف مختبراتتدريب مسؤولي الجمارك وإنشاء فيما يتعلق بالسيما وة، مشروعغير ال

) ، وما إلى ذلكالثروة الحيوانيةؤولي الصحة النباتية، والوكالء المسؤولين عن مسؤولي الجمارك، ومس(الحدود  مسؤولي
أنه فاد طرف من آسيا والمحيط الهادئ وأ. الكائنات الحية المحورة عنبرنامج وطني الستخدام معدات الكشف ل يخضعون

                                                           
  .  20              قسم عن المادة      في ال    19             انظر المالحظة   34
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 "'.نون جوالومهرب'ملها كان يح) رامغكيلو 250 تزنأكياس  25(ذرة الاعترضت نقطة تفتيش بذور "، 2011في عام 
أخرى أن السلطة المختصة بسالمة األغذية  الغربية ودول أوروباأفاد طرف من و .2013وهناك مصادرة مماثلة في عام 

المقاوم  اللفت بذوروالذرة، لى أو منتجة من فول الصويا، وعينة من منتجات تتكون من أو تحتوي ع 150-100صادرت 
، العينات من شحنات، ومواقع إنتاجوقد أخذت . بابايا تحت برنامجها السنوي للرصد والمراقبةالواألرز و، لسمية المبيدات

من أمريكا الالتينية وأفاد طرف . توثيقضوابط الكائنات الحية المحورة مع تنفيذ تم تحليلها للكشف عن الومحالت تجارية و
لمنع الحركات العابرة للحدود غير خطى التدابير الموضوعة يمكن أن تت"أن الكائنات الحية المحورة  ومنطقة البحر الكاريبي

المشروعة نظرا ألن الوكالة المسؤولة عن إصدار التصاريخ بعد إجراء تقييم المخاطر لم يتم مشاورتها وبالتالي تم استيراد 
ير االتحاد الذي ينص معظم األطراف من االتحاد األوروبي إلى تقر وأشار." المادة في غياب التصريح الرسمي باستيرادها

، تلتزم الدولة العضو باتخاذ التدابير المحلية لمنع ومعاقبة الحركات العابرة EC/2001/18 مر التوجيهيحسب األ: "على
ويتضمن التشريع األوروبي إلتزامات صريحة على الدول األعضاء لوضع . ة للكائنات المعدلة وراثيامشروعللحدود غير ال

أن هذه العقوبات يجب أن تكون فعالة على وينص أيضا . وضة على مخالفة أحكام اللوائح األوروبيةقواعد للعقوبات المفر
بلدا غير ساحلي، ده ألن بل نظرا هأحد بلدان االتحاد األوروبي من أوروبا الوسطى والشرقية أن الحظو." ومتناسبة ورادعة

 .ةمشروعدخول للسلع والبذور غير ال عتبر نقطةيلذلك ال  وقع على حدود االتحاد األوروبي، فهيوال 

 )197 إلى 192األسئلة ( االعتبارات االجتماعية االقتصادية – 26المادة 

ة مراعاة االعتبارات     ُ                             أي ن ه ج أو متطلبات محددة تيسر كيفيالبلدان إذا كان لدى ما ، معرفة 192السؤال طلب  -166
           ُ   مثل هذه الن هج  مأن لديه) %46(طرفا  57أفاد و. الحية المحورة القرار المتعلق بالكائنات اتخاذاالجتماعية االقتصادية في 

وفيما يلي نسب المجيبين على األخير .            ُ               مثل هذه الن هج أو المتطلبات مأن ليس لديه) %54(طرفا  67؛ وأفاد أو المتطلبات
من  %53يط الهادئ، ومن آسيا والمح %64من المجيبين من أفريقيا، و %46: المجموعات االقتصادية/من مختلف األقاليم

أخرى،  الغربية ودول أوروبامن  %33الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %73أوروبا الوسطى والشرقية، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %87من أقل البلدان نموا و %50و

االعتبارات  ونراعين االستيراد، بشأ قرار ذااتخ عند مأنه) %28(طرفا  19، أفاد 193السؤال على  همردفي و -167
 7 وأفاد؛ االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن أثر الكائنات الحية المحورة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

االعتبارات االجتماعية  واراعيلم  مبأنه) %62(طرفا  43؛ وأفاد في بعض الحاالت فقطذلك  وابأنها فعل) %10(أطراف 
من المجيبين من  %62: المجموعات االقتصادية/وفيما يلي نسب المجيبين على األخير من مختلف األقاليم. تصاديةواالق

الالتينية ومنطقة البحر  أمريكامن  %64من أوروبا الوسطى والشرقية، و %63من آسيا والمحيط الهادئ، و %50أفريقيا، و
من المجيبين من الدول الجزرية  %86من أقل البلدان نموا و %75أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %63الكاريبي، و

 .الصغيرة النامية

            ّ                 المواد المحك مة المنشورة التي أو أكثر من  50 ملديه أن) %6(أطراف  7، أفاد 194السؤال على  همفي ردو -168
أطراف  5 فادأو؛ قتصاديةها إلعداد أو الوقوف على اإلجراءات الوطنية فيما يتعلق باالعتبارات االجتماعية واالنوستخدمي
طرفا  87 فاد؛ وأواحد أو أكثرعن ) %14(طرفا  17؛ وأو أكثر 5عن ) %6(أطراف  8؛ وأو أكثر 10عن ) 4%(
 .أي من هذه المواد عدم وجودعن ) 70%(

االقتصادية في ي مراعاة االعتبارات االجتماعية ، فتبلد، إن وجدالما هي خبرة ، معرفة 195السؤال طلب و -169
 بأنمعظم األطراف، من جميع األقاليم،  وأفاد. تفاصيلالصنع القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة؟ يرجى إعطاء عملية 

في عملية صنع القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة إال في ال تؤخد في الحسبان االقتصادية االعتبارات االجتماعية 
 صنعاالعتبارات في الحسبان خالل هذه بأنه تم أخذ أفاد من أفريقيا  فطرغير أن . بصورة عامة جدا بعض األحيان،

 بمراعاة"من آسيا والمحيط الهادئ  وبالمثل، أفاد طرف. لمعدل وراثياالقطن اب المتعلقةالميدانية الجارية  تجاربقرار في الال
 هذهأن وأفاد طرف آخر ". Btذنجان الباو Btالقرار في حالة القطن  صنعاالعتبارات االجتماعية واالقتصادية لتسهيل 

لالتينية ومنطقة ا أمريكامن  وأفاد طرف. المحورةالزراعية الحية االعتبارات تؤخذ في الحسبان بالنسبة لجميع الكائنات 
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المة قانون الس" أنوأفاد طرف من أفريقيا ." على اقتصاد المنتجينرها أثبالذرة المهجنة و" تتعلقأن التقييمات البحر الكاريبي 
دلة وراثيا في البيئة أو طرحها عند إطالق كائنات معاألحيائية يقتضي البحث اإللزامي لتقييم األثر االجتماعي االقتصادي 

التي تقوم السلطة  ةبيئفي الالطلبين الحاليين لإلطالق  فياالقتصادية ري النظر في المسائل االجتماعية ويج. في األسواق
قيد وال يزال القرار في الطلبين . Btوالقطن  Btللذرة  ةالبيئفي اإلطالق  اوهما طلبر، باستعراضهما في الوقت الحاض

 لى تقييم المخاطر الذي أخذ فياستنادا إرفض طلب اإلطالق العام للبطاطس المعدلة وراثيا قؤلؤ بآخر  وأفاد طرف." البحث
كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وطرف من آسيا طرف من أمريأيضا وقال . االقتصاديةالحسبان االعتبارات االجتماعية 

وكان رد . إن تقييم المخاطر لديهم أخذ في الحسبان االعتبارات االجتماعية االقتصاديةوالمحيط الهادئ، وطرف من أفريقيا 
 ".ال يوجد"االتحاد األوروبي على هذا السؤال 

مع أطراف أخرى بشأن البحوث وتبادل المعلومات  بالتعاون) %14(طرفا  17، أفاد 196السؤال على  همفي ردو -170
 73وأفاد ؛ إلى حد ما واتعاون مبأنه) %27(طرفا  34أفاد و: حول أي آثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة

وعات المجم/وفيما يلي نسب المجيبين من مختلف األقاليم. مع أطراف أخرى في هذا الصدد واتعاونيلم  مبأنه) %59(طرفا 
من آسيا والمحيط  %29من المجيبين من أفريقيا، و %33: على األقل االقتصادية الذين أفادوا بأنهم تعاونوا، إلى حد ما

 أوروبامن  %89الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %23من أوروبا الوسطى والشرقية، و %53الهادئ، و
 .من المجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية %صفرنموا ومن أقل البلدان  %23أخرى، و الغربية ودول

أن وأفاد عدد من األطراف، من جميع األقاليم، . 26بشأن تنفيذ المادة مزيد من التفاصيل ال 197السؤال طلب و -171
. األحيائيةاالقتصادية مهمة في عملية صنع القرار، ولكنها لم تحدد بوضوح في تشريعات السالمة عية االعتبارات االجتما

لكائنات الحية ل ان تصدرأن التصاريح على ينص صراحة لديه من أفريقيا أفاد بأن قانون السالمة األحيائية  ولكن طرف
أن االعتبارات "وبالمثل، أفاد طرف آخر ". تماعية االقتصاديةالبيئة االج"سالمة  بإضرارخطر عندما يكون هناك المحورة 

وأفاد طرف من آسيا والمحيط الهادئ ." عدلة وراثياللكائنات الم ةالبيئفي زامي عند اإلطالق االقتصادية شرط إلاالجتماعية 
االقتصادية للقطن والذرة االجتماعية  ثاراآلحوث بشأن الب إجراءمسؤولية الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى تتولى  أن
عمل وطنية بشأن االعتبارات االجتماعية االقتصادية  حلقة نظمنه أآخر  وأفاد طرف. ول الصويا واألرز المعدلة وراثياوف

الذي ينص األوروبي معظم األطراف في االتحاد األوروبي إلى تقرير االتحاد  وأشار. الحية المحورةعند استخدام الكائنات 
اصيل التقليدية، التعايش بين المح لمسألة، العضو ، على مستوى الدولةمهمةاالقتصادية كانت االعتبارات االجتماعية : "ىعل

بشأن المبادئ التوجيهية إلعداد  2010أصدرت المفوضية األوروبية توصية في عام و. والعضوية والمعدلة وراثيا
تقع و. استراتيجيات وطنية وأفضل الممارسات لضمان التعايش بين المحاصيل المعدلة وراثيا والزراعة التقليدية والعضوية

المفوضية من ة قدمالمبادئ التوجيهية المب مع االسترشاد، عضاءاأل عايش على عاتق الدولتدابير وطنية للتمسؤولية إعداد 
للتعايش بين الكائنات المعدلة وراثيا وبين المحاصيل التقليدية والعضوية الممارسات األوروبية وأيضا باستخدام وثائق أفضل 

التحاد األوروبي، أن المحصول في اأخرى  ية ودولالغربا أوروبمن  وأفاد طرف." تب التعايش األوروبيالتي أعدها مك
وأن بالده هي أكثر البلدان مساحة في االتحاد األوروبي  MON 810هو الذرة  االتحاد األوروبي فيالوحيد المرخص 

 ).ليمن االجما %90حوالي (

 )202إلى  198األسئلة (المسؤولية والجبر التعويضي  – 27المادة 

كوااللمبور التكميلي  - نضمت إلى بروتوكول ناغويااصدقت أو كانت البلدان المجيبة ، ما إذا 198السؤال طلب  -172
وكان . توكول التكميليوبرالنضمت إلى ابأنها صدقت أو ) %35(طرفا  43أفاد و .بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

 أمريكامن  %9والشرقية، و من أوروبا الوسطى %65من آسيا والمحيط الهادئ، و %25من المجيبين من أفريقيا، و 26%
من المجيبين  %13من أقل البلدان نموا و %30أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %72الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية

طرفا  48أفاد  ،198السؤال إلى البروتوكول التكميلي في  طرفا المجيبين بعدم التصديق أو االنضمام 81من بين و -173
من  %58من المجيبين من أفريقيا، و %89وكان . 199للسؤال وفقا  نضمام كطرفاالنحو إجراء وطني بوجود ) 64%(
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 %75الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %32من أوروبا الوسطى والشرقية، و %60آسيا والمحيط الهادئ، و
 .من المجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية %25أقل البلدان نموا ومن  %76أخرى، و الغربية ودول أوروبامن 

أو تقنية لبناء القدرات في مجال /مساعدة مالية و ىتلق مدهلأن ب) %9( طرفا 11 ، أفاد200السؤال ردا على و -174
مثل هذه  واتلقيم ل مأنه) %91(طرفا  113أفاد و. المسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة

 %88من أسيا والمحيط الهادئ، و %93ومن المجيبين من أفريقيا،  %87: من األخيرةوفيما يلي نسب المجيبين . المساعدة
 الغربية ودول أوروبامن  %100الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و أمريكامن  %91من أوروبا الوسطى والشرقية، و

 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %87موا ومن أقل البلدان ن %936أخرى، و

صك إداري أو قانوني ينص على تدابير استجابة  لديهمأن ) %58(طرفا  72، أفاد 201السؤال ردا على و -175
بأن ليس لديها مثل هذا ) %42(طرفا  52أفاد و. لألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي بسبب الكائنات الحية المحورة

من المجيبين  %41: المجموعات االقتصادية الذين أبلغوا عن األخير/نسب المجيبين من مختلف األقاليم وفيما يلي .الصك
الالتينية ومنطقة  أمريكامن  %59من أوروبا الوسطى والشرقية، و %24من آسيا والمحيط الهادئ، و %68من أفريقيا، و

من الدول الجزرية  %80أقل البلدان نموا و من %50أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %البحر الكاريبي، وصفر
 .الصغيرة النامية

 10 وأفاد. بروتوكول التكميليالمن التفاصيل بشأن األنشطة المجراة من أجل تنفيذ مزيد الإلى  202السؤال  دعاو -176
اريبي، الالتينية ومنطقة البحر الك أمريكاأطراف من  3أطراف من آسيا والمحيط الهادئ، و 8أطراف من أفريقيا، و

في مراحل مختلفة من عملية التصديق على البروتوكول التكميلي مع بعض  موطرفان من أوروبا الوسطى والشرقية، أنه
من  وأفاد عدد. تحقيق هذا الغرضمن أجل  اتدرمبادرات بناء الق يحتاجون إلى مالبلدان النامية األطراف الذين أبلغوا بأنه
وأفاد طرفان من أفريقيا . عمل بناء القدرات لتنفيذ البروتوكول التكميلي حلقاتي األطراف األخرى بمشاركتهم بالفعل ف

إلى حين التصديق على " الملوث هو الذي يدفع"وطرف من أمريكيا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي باستخدامهم مبدأ 
خاصة بها بشأن المسؤولية والجبر  قواعد تقوم بصياغةوأفاد طرف آخر من أفريقيا بأن بالده . البروتوكول التكميلي

هو جزء رئيسي و... قامت البالد بسن قانون إدارة البيئة: "مثل، أفاد طرف آخروبال. عليها التعويضي، وهي تنتظر الموافقة
وأشار معظم األطراف في االتحاد ." من التشريع للتعامل مع قضايا المسؤولية والجبر التعويضي التي لها عالقة بالبيئة

عن البرلمان  الصادر CE/2004/35 مر التوجيهيغطي األي: "الذي ينص علىاألوروبي روبي إلى تقرير االتحاد األو
األمر والضرر البيئي،  تعويضالمسؤولية البيئية الخاصة بمنع و بشأن، 2004 نيسان/أبريل 21 في مجلسالاألوروبي و

الملوث  الذي يدفع، "الملوث هو الذي يدفع"لى مبدأ مستند إالاإلطار  الذي ينص علىالمسؤولية البيئية،  التوجيهي بشأن
 ."إصالح الضرر البيئي الذي تسبب فيهب بموجبه ويقوم

  )203السؤال (اآللية المالية والموارد المالية  – 28المادة 
خالل بتعبئته  تالذي قام) بالدوالرات األمريكية(كم يبلغ التمويل اإلضافي من البلدان ذكر  203السؤال طلب  -177

 13 وأفاد. الماضية لدعم تنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية، بخالف اعتمادات الميزانية الوطنية العادية األربعالسنوات 
 10 ؛ وأفاددوالر أمريكي أو أكثر 5 000عن ) %16(طرفا  13؛ وأفاد دوالر أمريكي 5 000أقل من عن %) 16( طرفا

؛ دوالر أمريكي أو أكثر 100 000عن ) %15( طرفا 12 ؛ وأفادأكثر دوالر أمريكي أو 50 000عن ) %13(أطراف 
دوالر أمريكي  1 000 000عن ) %14( طرفا 11 د؛ وأفادوالر أمريكي أو أكثر 500 000عن ) %24(طرفا  19وأفاد 
 .دوالر أمريكي أو أكثر 5 000 000عن ) %1( رف واحدط؛ وأفاد أو أكثر

 )206إلى  -أ204األسئلة ( الرصد وإعداد التقارير – 33المادة 

أو اإلنفاذ لتنفيذ بروتوكول /طبق نظاما للرصد وما إذا كانت ت اإلشارة إلى، من البالد المجيبة أ204السؤال طلب  -178
 :أو اإلنفاذ لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة/طبق نظاما للرصد وت البلدان ما إذا كانتذكر  ب204السؤال وأيضا طلب  قرطاجنة

من المجيبين  %67: ومن بين هذه األطراف. مثل هذه النظام مأن لديه) %62(طرفا  77أفاد : نظام الرصد •
 أمريكامن  %27من أوروبا الوسطى والشرقية، و %88من آسيا والمحيط الهادئ، و %54من أفريقيا، و
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من أقل البلدان نموا  %63أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %83الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %131و

من المجيبين  %69: ومن بين هذه األطراف. مثل هذه النظام مأن لديه) %66(طرفا  82أفاد : نظام اإلنفاذ •
 أمريكامن  %18من أوروبا الوسطى والشرقية، و %94من آسيا والمحيط الهادئ، و %68من أفريقيا، و

من أقل البلدان نموا  %70أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %89والالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
 .من الدول الجزرية الصغيرة النامية %201و

 107، أفاد 205السؤال في و. ، على التقارير الوطنية السابقة بشأن تنفيذ البروتوكول206و 205ن السؤاالركز و -179
 مأنه) %14(طرفا  17؛ وأفاد )الوطني المؤقت، واألول، والثانيالتقرير ( التقارير الوطنية السابقة واقدم مأنه) %86(طرفا 

: وفيما يلي التوزيع حسب مجموعات األطراف اإلقليمية واالقتصادية التي أبلغت عن األخير 35.أي تقارير سابقة واقدميلم 
 أمريكامن  %23ومن أوروبا الوسطى والشرقية،  %6من آسيا والمحيط الهادئ، و %11من المجيبين من أفريقيا، و 21%

من  %7من أقل البلدان نموا و %17أخرى، و الغربية ودول أوروبامن  %الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصفر
 .المجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية

لتحديات اجميع التقارير السابقة، إلى  واقدميلم  مطرفا الذين أفادوا بأنه 17الـ أشار، 206السؤال على  همردوفي  -180
 :الرئيسية التي أعاقت التقديم

 ؛نقص الموارد المالية لجمع المعلومات الالزمةإلى  36من المجيبين %42أشار  •

 ؛نقص المعلومات ذات الصلة على المستوى الوطنيإلى  %16و •

 ؛صعوبة تجميع المعلومات من القطاعات المختلفةإلى  %11و •

 .)لم يكن طرفا وقت التقديممثال، البلد (عدم اإللزام بالتقديم إلى  %32و •

 )207السؤال (معلومات أخرى 

من التفاصيل بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ البروتوكول على الصعيد الوطني، بما في ذلك مزيد ال 207السؤال طلب  -181
القدرات اء نعلى الحاجة إلى مبادرات لبالتأكيد عدد من األطراف من جميع األقاليم  عادأو. أي عوائق أو عقبات ووجهت

في إضافي من مرفق البيئة العالمية على دعم بالتحديد  معلى نحو أفضل مع حث البعض منهلبروتوكول امن أجل تنفيذ 
على إعداد قانون وطني  ق ببناء القدرات، كان هناك تركيزوعلى وجه الخصوص، فيما يتعل. برنامج األمم المتحدة للبيئة

، وتقييم المخاطر، ورصد الكائنات )العمل على إنشاء أطر وطنية للسالمة األحيائيةأي بعد توقف (بشأن السالمة األحيائية 
ومن . وتنفيذه االقتصادية، والتصديق على البروتوكول التكميلياالعتبارات االجتماعية ، ووالكشف عنها الحية المحورة

األطراف وأفاد بعض . ا السالمة األحيائيةقضايلالمنخفضة التي توليها بعض الحكومات أسباب تفاقم نقص القدرات األولوية 
: أنوأفاد طرف من أفريقيا . تنفيذ البروتوكول الرامية إلى هاجهود لقرنترنت تعاالب الربطالبلدان النامية أن مشكلة من 

ات منظم عندما تكون الكائنكنشر المعلومات مباشرة على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يتمثل في هناك تحدي "
ال  تبدو كأنها يجعل البلدانهذا و. بعدمحددة الحية المحورة الموافق عليها في مرحلة البحث ولم تخصص لها رموز هوية 

فيما عدا قضية رفعت ضده في المحكمة من قبل  اكان تنفيذ البروتوكول سلس"وأفاد طرف آخر ." في المعلومات تتشارك
 تنفيذ وبالتالي كان من الصعبالشك لدى الجمهور من  ت أنشطة هذه الجماعةزادو. لتعديل الوراثيل من المعارضين ةعجما

تجعل من  ةاألصلي شعوبمن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن مصالح ال وبالمثل، أفاد طرف." البروتوكول
أفاد و. البيئة عن عمد فية الكائنات الحية المحور بإدخال فيما يتعلق وبالتحديدتنفيذ بعض الجوانب في الغالب الصعب 

نتج عنها اعتماد تدابير تقشف وقيود على الميزانية مما شكل تحديات أكبر "طرف آخر أن األزمة المالية العالمية األخيرة 
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بعض األطراف في االتحاد األوروبي، واالتحاد األوروبي نفسه،  سطلو ."إدارة البيئة والتنمية المستدامة لدينالبرامج 
 .مستويين من التنفيذ للبروتوكول، واحد على مستوى االتحاد األوروبي واآلخر على المستوي الوطني الضوء على

 استيفاءفي  األطراف ن الصعوبات التي واجهتهاعإمكانية تقديم أي معلومات أخرى  208السؤال وأخيرا، عرض  -182
الغموض في  هناك إبالغ عن غير أن. ربالرضا عن شكل التقري ماألطراف عن شعوره ، أعرببصفة عامةو. هذا التقرير

على معظم  خيارا للردينبغي أن تكون " ال ينطبق"أن عبارة عدد من األطراف أفاد كما . 87، و60، و42، و5- 34األسئلة 
 مثل(كخيار " نعم، إلى حد ما"ارة أسئلة أكثر عب تتضمنوينبغي أن ) 126وباألخص السؤال (األسئلة، إن لم يكن جميعها، 

وأنه ينبغي إضافة " جاري التحضير"واقترحت أطراف أخرى إضافة خيارات أكثر لألسئلة تتضمن ). 114و 82ين السؤال
ينبغي  15طرف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن السؤال  أفادو). الختيارمثل خانة ا(جابات أسئلة متعددة اإل

طرف آخر أن األسئلة لم تكن واضحة للغاية ومتكررة في أغلب  وافاد. كخيارات للرد 2016و 2015أن يشمل السنتين 
من التقرير،  18المادة  في إطار، 112إلى  106األسئلة فيما يتعلق ب"من أوروبا الوسطى والشرقية  واقترح طرف. األحيان

سيا والمحيط الهادئ وأفاد كرف من آ." ات سيكون موضع تقديروإضافة خيارات أكثر لإلجاب) لتيسير فهمها(تقصير األسئلة 
أو أكثر،  5أو أكثر،  1وغير ذلك، بدال من  14- 10و 9- 5، و4- 1فيما يتعلق باألسئلة، نحن نفضل نظاما أكثر دقة، أي "

 أن التقرير طويل بدون داعفي االتحاد األوروبي أخرى  الغربية ودول أوروبامن  وأفاد طرف. أو أكثر وغير ذلك 10
ال داعي لألسئلة التي تطلب معرفة عدد شيء ما، مثال عدد موظفي الجمارك " هآخر أن طرف واقترح. ويستغرق وقتا طويال

وينبغي أن يكون التركيز . الكشفالتي تشارك في ت ارنات الحية المحورة أو عدد المختبالمدربين على الكشف عن الكائ
ويوصي االتحاد األوروبي، بما يلي، كمرجع  ."على ما إذا كانت الموارد المتوفرة تعتبر كافية، وال داعي لمعرفة العدد

 :مستقبلي

 ؤدييي ذاإلطالق ال لةهل أنشأ بلدك آلية للتعامل مع تدابير الطوارئ في حا" 99السؤال ينبغي أن يكون  •
حتمل أن يكون لها تي يالحركات العابرة للحدود عن غير عمد للكائنات الحية المحورة ال ؤدي إلىيأو يحتمل أن 
 "؟بيرة على التنوع البيولوجيآثار ضارة ك

اتخاذ تدابير مالئمة في حالة إطالق كائن على ات قدريمتلك بلدك ال هل" 100السؤال  ينبغي أن يكون •
 "؟الحركات العابرة للحدود عن غير عمدؤدي إلى يؤدي أو يحتمل أن يحي محور 

عدد المرات التي تلقى فيها بلدك  خالل الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، كم" 101السؤال ينبغي أن يكون  •
عابرة للحدود عن ) حركات(، إلى حركة يؤديحتمل أن ي، أو إطالق أدىها عن نتجأحداث  بخصوصمعلومات 

 "؟غير عمد لكائن أو أكثر من الكائنات الحية المحورة إلى أو من إقليم يقع تحت واليته القضائية

  
________  


