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كول بروتو المن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  حيائيةاألللسالمة  بروتوكول قرطاجنةمن  35تقتضي المادة  .1
في  القيام، بعد خمس سنوات من دخول البروتوكول حيز التنفيذ ومرة كل خمس سنوات على األقل بعد ذلك، بتقييم فعالية البروتوكول، بما

ولوحظ في هذا . 2008ول في االستعراض األاالجتماع الرابع لألطراف  أجرىووفقا لهذا المطلب، . ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته
راض وٕاستع إلجراء تقييم هناك أساس كافلم يكن ، بروتوكول الالتي اكتسبتها األطراف عن تنفيذ االستعراض أنه نظرا لمحدودية الخبرات 

ومن المقرر إجراء االستعراض . 2012خالل االجتماع السادس في لفعالية ل الثانىوأجرى التقييم واالستعراض . فعالين بشأن البروتوكول
 .خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف الثالثوالتقييم 

الخطة  BS-V/16 مقّرره  بمقتضى 2010في عام  روتوكول بفى ال واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف .2
وقّررت األطراف في البروتوكول أيضا أنه سيجري القيام بتقييم . 2020 – 2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  اإلستراتيجية

 .تعراض الثالث لفعالية البروتوكولالتقييم واالس تزامن معاعتمادها بال منت خمس سنوابعد   اإلستراتيجيةللخطة  منتصف المدة

النموذج الخاص ب VII/14-BSمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف خالل اجتماعه السابع وفي إطار مقّرره ورحب  .3
واعترف بالدور المتوخى من المعلومات الواردة فيه الرامية إلى  ،مع إدخال بعض التنقيحات ،الوطني الثالث الذي اقترحته األمانةبالتقرير 

 لبروتوكول قرطاجنة وكذلك التقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول اإلستراتيجيةتنفيذ الخطة ل منتصف المدةتسهيل القيام باستعراض 
 .اءعلى السو 

جملة أمور، استعمال النموذج  ضمن الدول األطراف،  منمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف وفي نفس المقّرر، طلب  .4
 :المنقح من أجل إعداد تقاريرها الوطنية الثالثة وتقديم تقاريرها لألمانة

وكول الذي سيقوم بالنظر االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروت منشهرا   12قبل   )أ (
 رير؛افي التق

أو حسب النموذج الذي وضعته األمانة لهذا الغرض موقعا على  السالمة األحيائية تبادل معلومات غرفةعن طريق   )ب (
 النحو الواجب من قبل نقطة االتصال الوطنية؛
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 1من الهيئة الفرعية المعنية ،VII/3-BSفي إطار مقّرره  فى البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف وطلب .5
مساهمات  و على أن تأخذ في االعتبار المعلومات التي جمعها األمين التنفيذي وحللهاالتقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول  إجراء

المجتمعات األصلية والمحلية في االعتبار  ممثليمن لجنة االمتثال فضال عن وجهات نظر  تالقدرات ومدخال فريق االتصال المعني ببناء
لألطراف لينظر فيها  عن طريق ضمان مشاركتها في عملية االستعراض وتقديم استنتاجاتها وتوصياتها لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع

ايضا الجمع بين التقييم واالستعراض الثالث لفعالية بروتوكول الالعامل كاجتماع لألطراف في وقرر مؤتمر األطراف  .خالل اجتماعه الثامن
 .خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف اإلستراتيجيةالبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة 

مع التقييم  االقترانبألطراف في البروتوكول أيضا أن يعيد النظر خالل اجتماعه الثامن وقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل .6
، مدى الحاجة الى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية اإلستراتيجيةواالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة 

خصصة في إطار وخبرات أفرقة الخبراء التقنية الم  عملياتالستعراض  لتقديم المشورة العلمية في إطار البروتوكول وبرد تحديث
 .UNEP/CBD/COP-MOP/8/12/Add.2حتى اآلن في الوثيقة البروتوكول 

 بنظر توصيات الخاصة في مهمته مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولوتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة  .7
للخطة  منتصف المدةالتقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول وتقييم  األول بعد إجراء االهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ في اجتماعه

موجزا عن العمل المنجز في إطار التقييم  الثانىويقدم القسم . 2020 – 2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  اإلستراتيجية
. 2020 – 2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  اإلستراتيجيةللخطة  منتصف المدةواالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم 

الهيئة المقدمة من التوصيات  رابعوأخيرا يتضمن القسم الويقدم القسم الثالث موجزا عن االتجاهات الناشئة في مجال تنفيذ البروتوكول 
 .اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافإلى  المعنية بالتنفيذالفرعية 

  
  موجز للعملية  .ثانيا

  جمع البيانات وتحليلها  .ألف

 

 منتصف المدةتقييم  يستند  أن BS-VII/3في إطار مقّرره  فى البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافقّرر  .8
، السالمة األحيائية تبادل معلومات غرفةو  رئيسىالتقارير الوطنية الثالثة كمصدر  خالل المعلومات المتاحة منإلى  اإلستراتيجيةللخطة 

وبناء على ذلك، طلب إلى األمين التنفيذي جمع . كرسةوحسب االقتضاء، يمكن جمع بيانات إضافية من الدراسات االستقصائية الم
ل باستعمال التقارير الوطنية الثالثة بهدف المساهمة في التقييم واالستعراض الثالث وتوليف وتحليل معلومات عن تنفيذ البروتوكو 

 .اإلستراتيجيةللخطة  منتصف المدةتقييم مع  تزامنللبروتوكول بال
 باستخدام ةمنتصف المدتقييم  يجرى أن 2اإلستراتيجيةمن الخطة  11مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في الفقرة قّرر و  .9
 اإلستراتيجيةويهدف التقييم إلى إدراك فعالية الخطة . اإلستراتيجيةلتقييم مدى تحقيق األهداف  اإلستراتيجيةالخطة في  الواردة مؤشراتال

 .وتمكين الدول األطراف من التكيف مع االتجاهات الناشئة في مجال تنفيذ البروتوكول
المتاحة في التقارير  إلى المعلومات VI/15-BSمل كاجتماع لألطراف في مقّرره مؤتمر األطراف العاوعالوة على ذلك، أشار  .10

ة في ذلك التحليل وقّرر أن البيانات والمعلومات الوارد 3الوطنية الثانية والتحليل المنجز بشأن حالة تنفيذ العناصر األساسية للبروتوكول
 ستشكل خط األساس لقياس التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول، وال سيما التقييم الالحق لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة لتنفيذ

لجمع مكرسة  4وٕاضافة إلى ذلك، طلبت األطراف في نفس المقّرر إلى األمين التنفيذي إجراء دراسة استقصائية. اإلستراتيجيةالخطة 
ال يمكن الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أو عن طريق آليات أخرى قائمة  اإلستراتيجيةمعلومات مقابلة لمؤشرات ضمن الخطة 

 .2013التي أجريت عام  ")الدراسة االستقصائية"المشار إليها فيما بعد بـ (
يذكر األطراف ويدعو حكومات أخرى  5مين التنفيذي إخطاراً وللشروع في عملية جمع البيانات عن تنفيذ البروتوكول، أصدر األ .11

العامل كاجتماع شهرا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  12إلى استكمال تقاريرها الوطنية الثالثة وتقديمها في أجل ال يتجاوز 
كأساس لهذا ة واستعملت هذه التقارير تقارير وطني 105، ورد 2015كانون األول /ديسمبر 31 وحتى. في بروتوكول قرطاجنة لألطراف
 .التحليل

                                                   
وتشمل الوالية المسندة إليها مساعدة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف على مواصلة استعراض  12/26مقّرر البموجب  نفيذالمعنية بالتأنشئت الهيئة الفرعية  1

   .تنفيذ البروتوكول
  ، ا����� ا�ول BS-V/16ا���ّ�ر أ��� 2
3 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1    
  .http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml. نتائج الدراسة االستقصائية متاحة على الرابط اإللكتروني التالي 4

 001 - 2015 اإلخطار رقم 5���  
   en.pdf-nr-bs-001-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf .ا�$#"ل ! �� �
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وبغية تيسير تجميع وتحليل البيانات المتاحة، وضعت األمانة أداة تحليل إلكتروني للتقارير الوطنية موجودة في غرفة تبادل  .12

ذات الصلة بالتقارير الوطنية الثانية  وتمكن هذه األداة من مقارنة بيانات التقارير الوطنية الثالثة مع البيانات 6.معلومات السالمة األحيائية
وأجريت المقارنة بين الردود التي قدمتها األطراف على نفس األسئلة الواردة في . والدراسة االستقصائية، باعتبارها بيانات خط األساس

 .التقارير الوطنية الثانية أو الدراسة االستقصائية والتقارير الوطنية الثالثة
مقارنا متعمقا بين المعلومات المقدمة من األطراف من خالل التقارير الوطنية الثالثة وبيانات خط األساس  وأجرت األمانة تحليال .13

وٕاضافة إلى ذلك، وحسب االقتضاء، استعملت البيانات التي حصل عليها من . الواردة في التقارير الوطنية الثانية والدراسة االستقصائية
ئية في تحليل بعض المؤشرات وُقورنت ببيانات مماثلة استعملت في التحليل خالل دورة اإلبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيا

 7.الثانية
ونظرت لجنة االمتثال في التحليل المقارن المتعمق للمعلومات المقدمة من األطراف كما نظرها فريق االتصال المعني ببناء  .14

 .ئة الفرعية المعنية بالتنفيذ والتي يرد موجزا لها فيما يلي تيسيرا على الرجوع إليهاالقدرات، اللذين أتيحت مدخالتهما ومساهماتهما للهي
التحليل  2016أيار / مايو 6الى  2واستعرضت الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها األول الذي عقد في الفترة من  .15

وقد أتيح التحليل الذي قدم للجنة . التصال المعني ببناء القدراتمن لجنة االمتثال ومساهمات فريق ا تالمتعاون المتعمق مع مدخال
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.1االمتثال لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الوثيقة 

تضمن التقارير اإلضافية خالل اجتماعه الحادي عشر أهمية إعداد تحليل مستكمل ي 8وأبرز فريق االتصال المعني ببناء القدرات .16
، وعرض الوثيقة المستكملة على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 2015كانون األول / ديسمبر 31التي قدمت بعد الموعد النهائي في 

تلقيت حتى التي  من التقارير الوطنية الثالثة 124لألطراف في البروتوكول خالل اجتماعه الثامن، ووفقا لذلك أجرت األمانة تحليال لعدد 
 31كبيرة بين التحليالت التي استخدمتها الهيئة الفرعية في عملها والتحليل المستكمل حتى  اختالفات يوترد أ. 2016آب / أغسطس 31

 ).UNEP/CBD/COP-MOP/8/INF/8(في وثيقة المعلومات  2016آب / أغسطس

  مدخالت من لجنة االمتثال   .باء

في التقييم واالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف تقديم مدخالتها  9الثالث عشرناقشت لجنة االمتثال خالل اجتماعها  .17
 .BS-VII/3من المقّرر  7وذلك استجابة للطلب الوارد في الفقرة  اإلستراتيجيةالمدة للخطة 

 :ما يلى وركزت لجنة االمتثال نطاق مدخالتها على .18
التي تشير إلى تعزيز اآلليات التي من  إلستراتيجيةامن الخطة  1-3التقدم المُحرز فيما يخص الهدف التشغيلي   )أ (

 شأنها تحقيق االمتثال؛

من ) ج( 15العنصر (مدى كون المعلومات الواردة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية جديرة بالثقة ومحدثة   )ب (
 ؛)BS-VII/3الثالث الواردة في المرفق بالمقّرر المجموعة األساسية من االحتياجات من المعلومات المحددة المتعلقة بالتقييم واالستعراض 

 .BS-V/1الخبرة التي اكتسبتها اللجنة في تنفيذ دورها الداعم على النحو المحدد في المقّرر   )ج (

 وقدمت. اإلستراتيجيةأعّدت لجنة االمتثال مدخالتها ذات الصلة بالتقييم واالستعراض الثالث وتقييم منتصف المدة للخطة  .19
 .10للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ متثالمدخالت لجنة اال

  مساهمات فريق االتصال  .جيم

تحليل الحالة واالتجاهات في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة  11استعرض فريق االتصال خالل اجتماعه الحادي عشر .20
المعنية  إلى الهيئة الفرعية اوصياتهت وقدمت UNEP/CBD/BS/LG-CB/11/2الوثيقة  فياألحيائية الذي أعّده األمين التنفيذي والمتاح 

 .لتنفيذبا

                                                   
يمكن االطالع على البيانات التي استعملت للقيام بالتحليل في أداة تحليل التقارير الوطنية المتاحة على الرابط اإللكتروني   6

.http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer.  
 على مصفوفة تبين تفاصيل مصدر المعلومات على أساس نوع المؤشر المستعمل في التحليل على الرابط اإللكتروني اإلطالعيمكن  7
.term_evaluation-https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid  

تقرير االجتماع متوفر في .2016آذار/مارس 16إلى  14 -,ل ا����ة �
 ، كندا�"����+ل�* ا��ي ُ!�'    8
 en.pdf-03-11-11/official/bslgcb-http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bslgcb 

تقرير االجتماع متوفر في .2016شباط/فبراير 26إلى  24 -,ل ا����ة �
 ، كندا.�"����+لا��ي ُ!�'     9
.  http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5561 

10  UNEP/CBD/SBI/1/INF/34. 
تقرير االجتماع متوفر في .2016آذار/مارس 16إلى  14 -,ل ا����ة �
 ، كندا�"����+ل�* !�' ا��ى  11

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5572  
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ودرس فريق االتصال خالل مداوالته التحليل المقارن بشأن الحالة واالتجاهات في تنفيذ كل هدف من األهداف التشغيلية للخطة  .21
شرات الخاصة بتقييم التقدم واستعمل فريق االتصال خالل تقييمه المؤ . المتعلق باالمتثال 1-3باستثناء الهدف التشغيلي  اإلستراتيجية

وحسب االقتضاء، تم تقييم المؤشرات مع مراعاة المجموعة األساسية من المعلومات المقابلة . المحرز نحو تحقيق األهداف التشغيلية
 .BS-VII/3الواردة في المرفق بالمقّرر " للعناصر الممكنة"

طر الوطنية للسالمة األحيائية؛ والتنسيق والدعم؛ وتقييم مجاال من المجاالت الواسعة وهي األ 12حول  ونظمت المداوالت .22
لة المخاطر وٕادارة المخاطر؛ والكائنات الحّية المحورة أو السمات التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة؛ والمسؤولية والجبر التعويضي؛ ومناو 

 غير القتصادية؛ والعبور واالستخدام المعزول والتحركاتونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحّية المحورة؛ واالعتبارات االجتماعية وا
الطوارئ؛ وتبادل المعلومات؛ واالمتثال واالستعراض؛ والتوعية العامة والمشاركة والتثقيف والتدريب في مجال  وتدابير الحدود عبر المقصودة

 .السالمة األحيائية؛ والتوعية والتعاون
التقييم واالستعراض الثالث وتقييم منتصف المدة فريق االتصال المتعلقة ب مساهمات.12للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ وتتوافر .23

 . في المرفق األول اإلستراتيجيةللخطة 
 موجز لالتجاهات الناشئة في تنفيذ البروتوكول  .ثالثا

ولالطالع . اإلستراتيجيةالخطة  يرد أدناه موجز لالتجاهات الناشئة من التحليل المقارن لحالة تنفيذ المجاالت الواسعة المحددة في .24
 .UNEP/CBD/COP-MOP/8/12/Add.1على النتائج الكاملة للتحليل المقارن، انظر الوثيقة 

  )1-2و 1-1الهدفان التشغيليان (اإلطار الوطني للسالمة األحيائية   .ألف

ورغم ذلك، ال يزال معدل وضع أطر . واصلت األطراف إحراز تقدم نحو إنشاء أطر وطنية للسالمة األحيائية لتنفيذ البروتوكول .25
كول تشغيلية كاملة وقانونية وٕادارية وتدابير أخرى بطيئا وال يزال ذلك يشكل أحد الحواجز الرئيسية التي تحول دون التنفيذ الفعلي للبروتو 

 .على الصعيد الوطني
حورة وأفادت جميع األطراف تقريبا التي اتخذت وأفادت عدة أطراف أن لديها قواعد وآليات لصنع القرار بشأن الكائنات الحّية الم .26

ورغم ذلك، أبلغت بعض األطراف التي اتخذت قرارات . قرارات بشأن الكائنات الحّية المحورة أنها تتوفر على قواعد وآليات من هذا القبيل
لديها ال آليات وال قواعد تنظم عملية صنع  أن ليس للتجهيز أو كأعالف أو كأغذية مباشرة المحددة لالستخدامبشأن الكائنات الحّية المحورة 

 .القرار هذا
وأبلغت األطراف أنها أحرزت بعض التقدم فيما يخص التوفر على ترتيبات إدارية تشغيلية والقدرة المؤسسية الضرورية وتوافر  .27

مخصصة  عتمادات الميزانية المحليةأن لديها آلية الورغم ذلك، كان هناك انخفاض في عدد األطراف التي أبلغت عن . الموظفين الدائمين
 .لتشغيل أطر السالمة األحيائية

  )2-1الهدف التشغيلي (التنسيق والدعم   .باء

طفيف في توافر برامج التدريب  وأبلغ عن انخفاض. أبلغت األطراف عن انخفاض في عدد المؤشرات ذات الصلة ببناء القدرات .28
ألنشطة بناء القدرات في مجال . نسبة المئوية لألطراف التي لديها آليات تنسيق وطنيةانخفاض ملحوظ في اللموظفي السالمة األحيائية و 

أن نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة مسؤولة عن تنسيق مبادرات بناء القدرات وأفادت عدة أطراف ب. السالمة األحيائية
أجرت عمليات تقييم لالحتياجات من بناء القدرات إّال أنه أبلغ عن زيادة كما انخفض عدد األطراف التي  .في مجال السالمة األحيائية

 .طفيفة في عدد األطراف التي أعدت خطة عمل لبناء القدرات
وأبلغت أغلب البلدان األطراف النامية أن ليس لديها موارد تمويل يمكن التنبؤ بها وموثوقة فيما يخص بناء القدرات وتنفيذ  .29

أنها قامت بحشد موارد مالية جديدة وٕاضافية لتنفيذ  غير أن عددا من األطراف أبلغ عن. في المائة 13ض نسبة مع انخفا. البروتوكول
 .وال يزال مرفق البيئة العالمية هو المصدر الرئيسي للدعم المالي المتعلق بأنشطة السالمة األحيائية. البروتوكول

 )2- 2و 3-1ليان الهدفان التشغي(تقييم المخاطر وٕادارة المخاطر   .جيم

أحرز تقدم مطرد فيما يخص مواصلة تطوير ودعم تنفيذ األدوات العلمية بشأن الُنهج المشتركة الخاصة بتقييم المخاطر وٕادارة  .30
وبصفة خاصة، كان هناك تزايد واضح في عدد األطراف التي قامت بعمليات فعلية لتقييم مخاطر الكائنات . المخاطر بالنسبة لألطراف

 .محورة وتلك األطراف التي اعتمدت ُنهج مشتركة لتقييم المخاطر وٕادارة المخاطرالحّية ال
ومن جهة أخرى، لم تكن هناك تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة ببناء القدرات بشأن تقييم المخاطر وٕادارة  .31

في %) 11.2(كان هناك استثناء واحد يتعلق بانخفاض كبير و . المخاطر ورصد الكائنات الحّية المحورة، بالمقارنة مع دورة اإلبالغ األخيرة
 .عدد األطراف التي تتوفر على شخص واحد على األقل لديه تدريب في مجال رصد الكائنات الحّية المحورة

 

                                                   
12  UNEP/CBD/SBI/1/INF/35.. 
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  الكائنات الحّية المحورة أو السمات التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة   .دال

  )4- 1الهدف التشغيلي (

نحو وضع طرائق للتعاون واإلرشاد فيما يخص تحديد هوية الكائنات الحّية المحورة أو السمات المحددة التي لم يحرز أي تقدم  .32
يمكن أن يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع األخذ في الحسبان أيضا المخاطر على صحة 

 .اإلنسان

 )4-2و 5-1الهدفان التشغيليان (المسؤولية والجبر التعويضي   .هاء

 -على البروتوكول التكميلي ناغويا 13صكا جديدا من صكوك التصديق 33إيداع  2015كانون األول / ديسمبر 31حتى  جرى .33
نصف األطراف أن لديها صكوكا  وأفاد ما يزيد قليال عن. بشأن المسئولية والجبر التعويضي 14 .خالل فترة اإلبالغ الحاليةكواال المبور 

وأبلغ عدد قليل من . إدارية أو قانونية تنص على تدابير استجابة للضرر الذي يلحق بالسالمة األحيائية من جراء الكائنات الحّية المحورة
 .األطراف بحصولها على التمويل لبناء القدرات بشأن مسألة المسؤولية والجبر التعويضي

 )3- 2و 6-1الهدفان التشغيليان ( والتعبئة وتحديد الهويةالمناولة والنقل   .واو

 الحّية المحورة المرادكان هناك ارتفاع في عدد األطراف التي أبلغت باتخاذها لتدابير ذات صلة بمتطلبات التوثيق للكائنات  .34
اذ تدابير ذات صلة بمتطلبات التوثيق وأبلغ عن زيادة في عدد األطراف فيما يخص اتخ. للتجهيز أو كأعالف أو كأغذية مباشرة استخدامها

 للكائنات الحّية المحورة بهدف إدخالها المقصود في البيئة واالستخدام المعزول للكائنات الحّية المحورة، وأبلغ ما يزيد قليال عن نصف
 .بذلك بأنه قاماألطراف 

روتوكول بشأن مناولة ونقل وتعبئة وتحديد وأعرب عدد من األطراف عن الحاجة إلى بناء القدرات من أجل تنفيذ متطلبات الب .35
هوية الكائنات الحّية المحورة والحاجة إلى تدريب الموظفين وتجهيزهم فيما يخص أخذ عينات من الكائنات الحّية المحورة والكشف عنها 

التقنية وتشجيع مواءمة وتوحيد  وأفادت األطراف أيضا عن مشاركتها بنشاط في الشبكات اإلقليمية لتسهيل تبادل المعارف. وتحديد هويتها
ويشمل ذلك التعاون مع األمانة من أجل وضع . طرائق أخذ العينات من الكائنات الحّية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها وكميتها

 .أدوات تقنية سهلة االستعمال للكشف عن الكائنات الحّية المحورة

 )7- 1التشغيلي  الهدف(االعتبارات االجتماعية واالقتصادية   .زاي

كان هناك ارتفاع في عدد األطراف التي اعتمدت متطلبات محددة أو ُنهج مراعية لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية خالل  .36
ولم يبلغ إال ما يقل عن ثلث األطراف بشأن مراعاتها لالعتبارات االجتماعية . عملية صنع القرار المتعلقة بالكائنات الحّية المحورة

وأبلغت بعض األطراف أيضا أنه أخذ في . انخفاضاادية خالل عملية صنع القرار المتعلقة بالكائنات الحّية المحورة، وهو ما يشكل واالقتص
وأبلغ ثلث األطراف تقريبا عن استعمالها لبحوث . الحسبان االعتبارات االجتماعية واالقتصادية من أجل الموافقة على التجارب الميدانية

 .النظراء ألغراض وضع أو تحديد اإلجراءات الوطنية المتعلقة باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية خضعت الستعراض

 والتحركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ المحكومالعبور واالستخدام   .حاء

 )8- 1الهدف التشغيلي (

وأبلغ عدد مرتفع بشكل طفيف من . نات الحّية المحورةكان هناك ارتفاع في عدد األطراف التي أبلغت أنها نظمت عبور الكائ .37
وأبلغ عدد قليل من األطراف أن لديها القدرة التخاذ تدابير مناسبة . للكائنات الحّية المحورة المحكوماألطراف أيضا أنها نظمت االستخدام 

 .في حالة اإلفراج غير المقصود عن الكائنات الحّية المحورة

 )2-4و 1- 4و 6- 2األهداف التشغيلية (تبادل المعلومات   .طاء

. واصلت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تقديم معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية .38
. خالل فترة اإلبالغ األخيرةورغم ذلك، تراجع معدل مساهمة هذه البلدان في تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 وفضال عن ذلك، كان هناك ارتفاع في تدفق المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من قبل البلدان النامية والبلدان التي
لدان التي تمر اقتصاداتها والبورغم ذلك، فإن نسبة المستخدمين من البلدان النامية  .تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية خالل فترة اإلبالغ

 .بمرحلة انتقالية قد انخفضت بالمقارنة مع العدد اإلجمالي لمستخدمي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

                                                   
  .صكوك القبول أو الموافقة أو االنضمام أو  13
 ويتعين، التنفيذالدخول حيز االتحاد األوروبي ال يحسب ألغراض ألن  36جرى إيداع صكين آخرين ويبلغ العدد اإلجمالي للصكوك  2016آب / أغسطس 31ى حت  14

 .خمسة صكوك لموعد البروتوكول التكميلي لتدخل حيز التنفيذ وصول
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  15 )2- 3و 1- 3 ان التشغيليانفالهد(االمتثال   .ياء

اللتزامها بتقديم تقريرها الوطني حدث نحسن طفيف في المسائل المتعلقة باالمتثال على الرغم من أن عدد األطراف التي امتثلت  .39
وواصلت لجنة االمتثال في تقديم الدعم لألطراف لالمتثال إللتزاماتها بموجب . الثالث ظل منخفضا عن مما حدث في دورة اإلبالغ الثانية

 .البروتوكول
يذ البروتوكول، لم يبلغ سوى نصف  وفي حين أبلغ عن تحقيق تقدم في إدخال التدابير اإلدارية والقانونية وغيرها من التدابير لتنف .40

وأبلغ عن زيادة طفيفة في تطبيق القوانين والقواعد والتدابير اإلدارية الالزمة التخاذ القرار بشأن . األطراف عن التطبيق الكامل لهذه التدابير
دخالها لالستخدام كأغذية أو أعالف أو اإلدخال المتعمد للكائنات الحية المحورة في البيئة، وبشأن الكائنات الحية المحورة  المقصود إ

كما أبلغ عن زيادة طفيفة في تطبيق نظم الرصد واإلنفاذ واستمر اإلبالغ عن االمتثال الكامل لتعيين نفقط االتصال الوطنية إّال . للتجهيز
تصال الخاص بها وفقا لطلب المادة أن الكثير من األطراف أخفقت في إتاحة تفاصيل لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عن نقاط اال

ظلت طراف وعلى الرغم من اإلبالغ عن زيادة في تقديم بعض المعلومات اإللزامية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، فإن األ. 17
ان الدعم المالي الالزم وفي حين تالحظ االختالفات اإلقليمية، مازالت األطراف تجاهد لضم. ال تقدم بالكامل جميع المعلومات المطلوبة

 .للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول

 7-2و 5- 2األهداف التشغيلية (التوعية العامة والمشاركة والتعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية   .كاف

  )3- 4و

يما يتعلق بنقل ومناولة كان هناك تحسن متواضع فيما يخص قدرة األطراف على تعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة ف .41
وأبلغت نسبة مئوية كبيرة من األطراف بأن لديها آليات لضمان المشاركة العامة وٕايجاد . واستخدام الكائنات الحّية المحورة على نحو آمن

لتثقيف وتنظيم كما أبلغت نسبة مئوية متزايدة من األطراف حصولها على ا. مواقع إلكترونية وطنية تسهل حصول الجمهور على المعلومات
يبية دورات وبرامج التدريب في مجال السالمة األحيائية، وُسجلت زيادة في عدد المواد التدريبية الخاصة بالسالمة األحيائية والوحدات التدر 

 .اإللكترونية المتاحة

  )3-5و 2-5 1- 5األهداف التشغيلية (اإلرشاد والتعاون   .الم

وأبلغ عن زيادة طفيفة في عدد برامج التوعية الوطنية واإلرشاد بشأن السالمة . 170لى ا 3زاد عدد األطراف في البروتوكول من  .42
كما أبلغ عن زيادة طفيفة في وضع استراتيجيات اتصال وطنية بشأن السالمة األحيائية كما أبلغ مايقرب من نصف األطراف . األحيائية

وأبلغ عن انخفاض طفيف في إقامة . قوانين الوطنية للسالمة األحيائيةبأنها اعتمدتها في موعد ال يتجاوز ثالث سنوات من اعتماد ال
 المواقع الوطنية للسالمة األحيائية على الويب بما في ذلك فروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التي يتم الوصول إليها والبحث

ن توافر مواد تعليمية وتوعية الجمهور بشأن  السالمة األحيائية وحدثت زيادة كبيرة في عدد األطراف التي أبلغت ع. فيها بواسطة الجمهور
 .وٕامكانية الحصول عليها
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15   Qذ� B� +�. 1�+8:+ل 8�4 � .+�ھ'اف ا��_^� �1 ا���9�0 ا= 
-4و) ا�ط� ا�"ط��H � 1,�1 ا�1�G+�0( 1- 2و 1- 1ا���XYات ا��E�H'�1 ���+س ا���'م �
1 )1�G+�0�1 ا�,Hن ا�a_. +ت�دل ا��8 "+D4 1��b (2-3و )ا�����< وا=>��8اض.( 
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4. L0,�  1@E+.18 ا���إط+ر  B� ،B^D���HD@1 ا�$+��1، أن 4�"ن ا���XYات .�H@1 و اF>��ا1�6�4أ�c+ أ�� 


 8D�4� و<+�K� ���3H. +"�1؛����"ن ا���'م ا��$�ز �$" 4$��� ا�ھ'اف ا��_^� �1 �  وK+. 1 � ��+س .3H"�1 .^�1 أن 

5. L0,�  Qط"ء���+D4 ا�fE��' ھ"�1 ا��+�G+ت ا�$�1ّ ) أ: (��'م ���+ '$4 B� د+XرF8+ون وا� � �Gط�ا ��"@4

 أن 4�"ن �3+��� Bت ا��$'دة ا��+�Hام؛  ا��$"رة أو ا�'�Hا�� ��ا'E�<وا BI"�"�Dا���"ع ا� L�0 * ! رة+A ر+gا!+ة آ�� P�

��ا!+ة ) ج(.�+ء ا��'رات �B �6+ل ���4< ا��E+ط� وإدارة ا��E+ط�؛ و) ب(وأ�c+ ا��E+ط� ا��B �8�4ض �i +3$1 اH�F+ن 
+�1 ا��Fاج ��b ا���#"د !
 ا��+�G+ت ا�8'ام ا��'رة ! * اE4+ذ 4'ا.�� ��+>B� 1D 0) د(ا=!�D+رات ا=��I+!�1 وا=�K#+د�1؛ و

  .ا�$�1ّ ا��$"رة

6. L0,����ب �
.� � أ�� �0* اjن، �< ��< إ=  +�  1��#C !'د ا�ط�اف ."PA 4'ا.�� K+�"��1 وإدار
 و4'ا.�� أ-�ى ._�7 �+�7 ������ ا��Dو4"�"ل، �$9 ا�ط�اف ا��PA". '8. >�4 >� B أط�ھ+ ا�"ط��H � 1,�1 ا�1�G+�0 أن �4"م

4_��8+ت � H,�1 ا�7�D< * ! ،1�G+�0 ا�و�"�1؛ PAو= >��+ و ،Q��.  

7. 9$�
 ا�E@1 ! * ا���� ا�ط�اف � 1��Dا1�6�4، -,ل ا����ة ا�����<Fھ'اف اk� 1�، �B إ�,ء ا�و�"

 ا��+�G+ت ا�1ّ�$ ! C_�4_��8+ت -+H�+. 1i,�1 ا�1�G+�0 و���4< ا��E+ط� وا� PA". 1� 8ا��_^� �1 ا��� '�ا��$"رة و$4'

�7�3H4 fE ����4 ا��Dو4"�"ل؛ وا��8 �< وا��'ر�/ ھ"��3+، وا��"!�1 ا�8+�1 +��� 1�
 أھ���0 1"� +3� +�.  

8. "!'� 1@_�a. ا�ط�اف إ�* ا���+م +c�ھ+د��D� 1+ء ا��'رات ._aن ا�H,�1 ا�1�G+�0 وD4+دل ا��DEات ذات  أ
��� و����4 ا�# 1 وا�'روس ا����H+دة �
 ھ�ه ا��_@1 !
 ط�"@1 4 i"ا�7�3 H�� 1�G+�0�1 ا�,H+ت ا��8 "�دل +D4 1��b �

  ا��Dو4"�"ل؛

9. P6_�D4+دل ا��DEات ._aن  ا>�E'ام D4 1��b+دل ا��8 "�+ت ._aن ا�H,�1 ا�B� 1�G+�0 ا�ط�اف ! * 
 �P�i 1 ا���ار ���+ ��8 � ا��8 �+ت ا�"ط��1 وا���+ر>+ت ا��c * ذات ا�# D�!=+. 1+رات ا=��I+!�1 وا=�K#+د�a_. 1ن !�

  ؛، وو��+ � �_��8+ت ا�"ط��1.+��+�G+ت ا�$�1ّ ا��$"رة، H0/ ا=c�K+ء

10. P6_��+ أن lD#4 ط��+ �B ا�ط�اف ! *  "b+� B ����"ا= =�D"ر ._aن ا��YHو��1  –ا��Dو4"�"ل ا��
 Bc�
وا��D6 ا��8"��� VKأ>�ع و B�'8. Qذ� V 8� 'K 
�  ؛، إن �< 4

11. P6_�1 584�5 ا��'رة ! * ا��"!�1 ا�8+�1 ا�ط�اف !  i"ا�8 � وا��8 �< * ��.��7  وا��_+ر�1 ���+ 
.#"رة آ��B� +�. 1 ذ�Q ا��8��6+ت ا�i �1 وا��$ �1، وإد�+ج ا��'ر�/ وا��"!�1 ا��+�G+ت ا�$�1ّ ا��$"رة  و��+و�1 وا>�E'ام

B� 11 وا��8 �< وا��_+ر��ا�8+  C��:درات ا�"ط��1 �,4#+ل وا��+Dھ'اف ا�����1 ا��a. 1� 8درات ا���+D1، وا���وا��"!�1 ا�8+
1 .+����C إزاء 4^�� ا���+خ وا��D+درات ا�1�2�D ا�-�ى؛i+Eدرات ا�+D1، وا���ا'�Hا��  

12. Bi"����4Y ا�ط�اف، !�' ا!��+ده FرX+دات -+1��j+. 1i ا��+��1 ���+ ��8 � .'!< ����4 .�و4"�"ل  
 +وط�� +K+�"�� اا�ط�اف ا��Yھ 1 ا��Pc4 >� B إط+ر �H+!'ة�'!" ���� ا�12�D ا�8+���1 إ�* �Kط+H � 1�I,�1 ا�1�G+�0، أن 

  ؛� H,�1 ا�1�G+�0، و4"��� ا���"�7 ��3ا ا�^�ض

13. L0,�  7��B� >3H ا�$#"ل ا��$'ود ! * ا���" 1�G+�0�1 ا�,H7 ا�G+H�. B<+�Hوا�'!< ا� B!"أن ا�8'ام ا�
��8+.�، و�$9ّ ا�ط�اف ! * 584�5 ا�36"د Fذ�+ء ا�"!7G+H��+. B ا��1�H�G ذات ا�# H�+. 1,�1 ا�E+ص .+�H,�1 ا�1�G+�0 وا>

  ا�1�G+�0 �'ى واB8A ا��H+>+ت وB8�+i ا���ارات؛

14.  ّ9$�  � 8��ا�ط�اف ! * 584�5 آ��+ت ا��_+ور ا�"ط��1 ���+ .�
 ا��H<Y+ت ا�$�"��1 ذات ا�# 1 ���+ 
  ا���8 � .����� .�و4"�"ل �Kط+1�I؛ ا��,G<� ا�12�D ا�8+���1 .3'ف �A+ن ا���"��D. 7�16 ا��E##+ت ا�"ط��1 ����

15. / @�  :إ�* ا���
 ا������ي 

القيام بأنشطة إقليمية ودون إقليمية وأنشطة أخرى ذات صلة، رهنا بتوافر الموارد، لتعزيز قدرة األطراف   )أ (
من استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية والخطط على تعزيز إدماج االعتبارات المتعلقة بالسالمة األحيائية ض

  .اإلنمائية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

القيام بالمزيد من أنشطة بناء القدرات، رهنا بتوافر الموارد، فيما يخص تقييم المخاطر وٕادارة المخاطر   )ب (
واالعتبارات  ، بحسب اقتضاء الحال،محورة وتحديد هويتها والمسؤولية والجبر التعويضيوالكشف عن الكائنات الحّية ال

والثقافية ومايتصل بها من صحة بما في ذلك التأثير المحتمل للكائنات الحية المحورة على المجتمعات  االجتماعية واالقتصادية
  ؛األصلية والمحلية

ابعة تتيح المزيد من الوضوح أو التوضيح وٕازالة التكرار اقتراح أسئلة على نموذج التقارير الوطنية الر   )ج (
المالحظ في األسئلة المستعملة في التقرير الوطني الثالث لضمان استيعاب معلومات كاملة ودقيقة مع السعي إلى االستمرار في 

  اعتماد نماذج اإلبالغ السابقة؛
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 ؛األحيائية مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات ذات الصلة في مجال السالمة  )د (

ودعم بناء لتعزيز ) 2020-2017(أعاله لدى تنفيذ خطة العمل القصيرة األجل ) ب(و) أ( البندانمراعاة   )ه (
  .وأهداف إيتشي للتنوع البيولوحي التابعة لها 2020-2011القدرات لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للفترة 

__________ 
 

 


