
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الثالثاالجتماع 

 ليتم تأكيد التواريخ والمكان
 *من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 

 تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة
 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة

 مقدمة
من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية أن يقوم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  53تتطلب المادة  -1

 بروتوكول قرطاجنة بإجراء تقييم دوري لفعالية البروتوكول.

، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول الخطة اإلستراتيجية V/16-BSمن خالل المقرر و  -2
 .1111-1122لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

الرابع ، دمج التقييم واالستعراض CP-9/6، في مقرره بروتوكولل كاجتماع لألطراف في القرر مؤتمر األطراف العامو  -3
المعلومات عن تنفيذ  تولفحلل و تأن  ةالتنفيذي ةلبروتوكول قرطاجنة مع التقييم النهائي للخطة االستراتيجية. وطلب إلى األمين

للجنة االمتثال بموجب بروتوكول وكذلك التصال المعني ببروتوكول قرطاجنة، تيح هذه المعلومات لفريق اتالبروتوكول وأن 
 .حسب االقتضاء، قرطاجنة

فريق االتصال ولجنة االمتثال العمل بطريقة  إلىطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول و  -4
لخطة االستراتيجية النهائي لتقييم ال وكذلك فيلبروتوكول لالرابع ستعراض االو ، للمساهمة في التقييم ازدواجيةلية وغير امتك

 لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث. ماوتقديم استنتاجاته

ة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث أن طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى الهيئو  -5
تنظر في المعلومات المقدمة واالستنتاجات التي توصل إليها فريق االتصال ولجنة االمتثال وأن تقدم استنتاجاتها وتوصياتها 

 ستعراضواال بهدف تسهيل التقييم في اجتماعه العاشر قرطاجنة ألطراف في بروتوكولال كاجتماع إلى مؤتمر األطراف العام
 الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة.

لبروتوكول والتقييم النهائي لالرابع ستعراض االو ، نظرة عامة على عملية التقييم تقدم المذكرة الحالية، في القسم الثانيو  -6
يحتوي القسم الثالث على ملخص للتقدم المحرز في مختلف المجاالت المواضيعية في الخطة و للخطة االستراتيجية. 
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 استعراضالكامل لتقييم و  المعلومات . ويرد تحليلاتلتوصيتقديم ااإلستراتيجية بينما يقدم القسم الرابع العناصر المقترحة ل
 .CBD/SBI/3/3/Add.1البروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية في الوثيقة 

فعالية بروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول لالرابع  واالستعراض عملية التقييم -ثانيا
 قرطاجنة

 لتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجيةاتحليل  -ألف 

كل ، التي تتعلق بشالمرتبطة بهامؤشرات الهداف تشييلية و األى لبروتوكول قرطاجنة علتشتمل الخطة اإلستراتيجية  -7
؛ )ج( تقييم ة األحيائية؛ )ب( التنسيق والدعمالتالية: )أ( األطر الوطنية للسالم عشر يثنإلعام بالمجاالت المواضيعية ا

دارة المخاطر ؛ )هـ( المسؤولية والجبر قد يكون لها تأثيرات ضارةت التي أو السما )د( الكائنات الحية المحورة ؛المخاطر وا 
؛ )ح( العبور واالستخدام دية؛ )ز( االعتبارات االجتماعية واالقتصاة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية)و( المناول ؛التعويضي

؛ )ك( واالستعراض؛ )ي( االمتثال صودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ؛ )ط( تبادل المعلوماتالمحصور والتحركات غير المق
 .؛ و )ل( التواصل والتعاونتدريب في مجال السالمة األحيائيةتوعية الجمهور ومشاركته والتثقيف وال

فعالية البروتوكول والتقييم النهائي للخطة اإلستراتيجية معلومات عن التقدم لالرابع  ستعراضااليقدم تحليل التقييم و و  -8
 ثني عشراإللمجاالت المواضيعية العريضة ل تبعا، التشييلية للخطة اإلستراتيجية افاألهد تحقيق الذي أحرزته األطراف نحو

غرفة تبادل معلومات على ، و نية الرابعة كمصدر أولييعتمد التحليل على المعلومات المقدمة في التقارير الوطو المذكورة أعاله. 
ا. ويرد التحليل الكامل في االمتثال، حيثما كان ذلك مناسبريع بناء القدرات ولجنة والخبرة المكتسبة من مشا لسالمة األحيائيةا

 .ا ملخصات للتقدم المحرز في كل هدف تشييلي، والتي تتضمن أيضCBD/SBI/3/3/Add.1 الوثيقة
 وللتيييرات المبلغ عنها مقارنة بخط األساس المستخدم لقياس التقدم 1للوضع الحالي للتنفيذ يقدم التحليل وصفاو  -9

مات من التقارير ، تقرر أن يشتمل خط األساس على معلو VI/15-BS رقر مفي الو في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.  المحرز
لمؤشرات في الخطة با تعلقةعلومات الممخصص لجمع الم استقصاء، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و الوطنية الثانية

األخرى )المشار إليها أدناه  القائمة اإلستراتيجية التي ال يمكن الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أو من خالل اآلليات
 2"(.ستقصاءباسم "اال

 3ل التقارير الوطنية على اإلنترنت.تم الحصول على مقارنة البيانات الواردة في التقارير الوطنية بمساعدة أداة تحليو  -21
تمت مقارنة المعلومات الواردة من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المتعلقة بدورة اإلبالغ الرابعة بالمعلومات ذات و 

 4.مصفوفة بمصدر المعلومات المستخدمة لكل مؤشر على اإلنترنتوتتاح الصلة من خط األساس. 

                                                 
1

 تم قياسه في نهاية دورة التقارير الرابعة. 
 2111 /كانون األولديسمبر 31األساس باستخدام التقارير الوطنية الثانية التي تم استالمها بحلول  تم إجراء التحليل الذي شكل خط 2
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1 .) على الموقع النتائج متاحة ترد و  2113في عام  االستقصاءتم إجراء و

http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml. 
تسهل األداة مقارنة المعلومات المقدمة في التقارير و . http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer الموقع أداة تحليل التقارير على تتاح 3

 .ستقصاءوكذلك في اال ةوالثاني ةوالثالث ةالوطنية الرابع
 .http://bch.cbd.int/protocol/issues/final_evaluation.shtml الموقع يمكن العثور على المصفوفة على 4

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-06/full/mop-06-dec-ar.pdf
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والتي  1111 كانون الثاني/يناير 23يستند التحليل إلى بيانات األطراف التي قدمت تقريرها الوطني الرابع بحلول و  -22
في خط األساس. ويهدف هذا النهج إلى التمكين من إجراء استعراض متسق وقابل للمقارنة  له ا البيانات المقابلةقدمت أيض

لبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة لالثالث واالستعراض التقييم  حيال متخذليتبع النهج اهو للتقدم المحرز بمرور الوقت و 
 5.االستراتيجية

 .، القسم الثاني منهاCBD/SBI/3/3/Add.1 الوثيقة رد مزيد من المعلومات عن الجوانب المنهجية فيتو  -21
 مساهمة لجنة االمتثال -اءب

، على أن 1129مايو/أيار  52إلى  19في الفترة من  نعقد، المعشروافقت لجنة االمتثال، في اجتماعها السادس  -25
لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية سيركز على الهدف التشييلي لالرابع  واالستعراض نطاق مساهمتها في التقييم

 .دة األطراف في االمتثال اللتزاماتهامن الخطة اإلستراتيجية والخبرة التي اكتسبتها اللجنة في تنفيذ دورها الداعم لمساع 5-2
، في 1111 نيسان/أبريل 27إلى  23في الفترة من  نعقد، الماالمتثال في اجتماعها السابع عشرنظرت لجنة و  -21

، أي الهدف التشييلي المتعلق لخطة االستراتيجيةمن ا 2-5المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول فيما يتعلق بالهدف التشييلي 
للتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف التشييلي  تقدم موجزا (CBD/CP/CC/17/3) اللجنة مذكرةنظر على  كان معروضاو متثال. باال

التقييم لبروتوكول و لالرابع واالستعراض على التحليل الكامل للمعلومات من أجل التقييم  أنها كان بإمكانها االطالع، كما 5-2
 .(CBD/CP/CC/17/INF/1) لخطة االستراتيجيةل النهائي

إحالتها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها في اجتماعها  ةالتنفيذي ةاألمين إلىوضعت اللجنة استنتاجاتها وطلبت و  -23
وهي مستنسخة في المرفق  (CBD/CP/CC/17/6) الثالث. وترد استنتاجات لجنة االمتثال في تقرير االجتماع السابع عشر للجنة

 .ه المذكرةاألول لهذ

لبروتوكول والتقييم النهائي لالرابع  واالستعراض ، وافقت اللجنة على التوصيات المتعلقة بالتقييموباإلضافة إلى ذلك -21
ي ساهم ذالو ، ل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، في اجتماعه العاشرللخطة االستراتيجية لينظر فيها مؤتمر األطراف العام

 6.في القسم الرابع من هذه الوثيقةالوارد مشروع التوصية  صياغةفي 

 مساهمة فريق االتصال بشأن بروتوكول قرطاجنة -جيم
، في المعلومات 1111نيسان /أبريل 15إلى  11، المنعقد في الفترة من نظر فريق االتصال، في اجتماعه الرابع عشر -27

للتقدم المحرز نحو تحقيق  وجزاتقدم م (CBD/CP/LG/2020/1/2) صال مذكرةكان أمام فريق االتو المتعلقة بتنفيذ البروتوكول. 
تبادل ، وغرفة الرابعة كمصدر أولي األهداف التشييلية للخطة االستراتيجية على أساس المعلومات الواردة في التقارير الوطنية

لى ع طالعا إمكانية االضلفريق االتصال أيكان و ، والخبرة المكتسبة من مشروعات بناء القدرات. معلومات السالمة األحيائية
 لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجيةلالرابع  واالستعراض التحليل الكامل للمعلومات من أجل التقييم

(CBD/CP/LG/2020/1/INF/1). 

                                                 
من  115 ما مجموعهاستند التحليل المقارن للمعلومات الخاصة بالتقييم والمراجعة الثالثة للبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة اإلستراتيجية إلى  5

 (.UNEP/CBD/SBI/1/4التقارير الوطنية الثالثة )أنظر: 
6

اجتماعيها السادس عشر والسابع عشر الذي سُيتاح لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  فيتوصيات في التقرير الموحد لعمل اللجنة ترد ال 
 .البروتوكول في اجتماعه العاشر
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إحالتها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها في  ةالتنفيذي ةوضع فريق االتصال استنتاجاته وطلب من األمينو  -28
 (CBD/CP/LG/2020/1/4)الرابع عشر  هاجتماعها الثالث. وترد االستنتاجات التي توصل إليها فريق االتصال في تقرير اجتماع

 .وهي مستنسخة في المرفق الثاني لهذه المذكرة
الرابع البروتوكول  واالستعراض االتصال أن تحليل التقييم، الحظت كل من لجنة االمتثال وفريق عالوة على ذلك -29

كانون الثاني /يناير 23والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية استند إلى عدد محدود من التقارير الوطنية التي وردت بحلول 
 .قد يلزم تحديث التحليل في مرحلة الحقة هوأن 1111

 المواضيعية للخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةملخص التقدم المحرز في المجاالت  -ثالثا

البروتوكول والتقييم النهائي للخطة  استعراضتحليل المعلومات لتوجيه تقييم و  CBD/SBI/3/3/Add.1. تعرض الوثيقة 11
بناء و ثني عشر في الخطة اإلستراتيجية. ا للمجاالت المواضيعية االكما هو موضح أعاله، تم تنظيم التحليل وفقو االستراتيجية. 
 ، يرد أدناه ملخص موجز للتقدم المحرز في إطار كل مجال من هذه المجاالت.على التحليل

 (2-1و 1-1األطر الوطنية للسالمة األحيائية )الهدفان التشغيليان  -ألف
، وهو ما الزمة بالكامل لتنفيذ البروتوكولفي المائة( عن اتخاذ التدابير ال 33عن نصف األطراف ) أبلغ ما يزيد قليال -12

، أبليت أقلية من األطراف أنها أدخلت بالكامل خط األساس. وعلى الصعيد اإلقليمي انطالقا منفي المائة  8يمثل زيادة بنسبة 
في المائة(.  51) المناطق األفريقيةفي المائة( و  8ا الالتينية والكاريبي )التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول في مجموعة أمريك

في  21خط األساس ملحوظ بشكل خاص في المنطقة األفريقية )+ انطالقا من في هذا الصدد، ، فإن التقدم المحرزومع ذلك
، تزداد النسبة في المائة( 58كول جزئيا )الالزمة لتنفيذ البروتو  عند إدراج األطراف التي أبليت عن اتخاذ التدابيرو المائة(. 

  .في المائة. وأشار عدد من األطراف إلى أنه يجري وضع صكوك قانونية أو أنها قيد االعتماد 91المئوية اإلجمالية إلى 
جراءات إدارية للتعامل مع اإلخطارات وطلبات الموافقة على و  -11 أبليت أغلبية كبيرة من األطراف أن لديها قواعد وا 

في  ادخالهوإل صورواالستخدام المح تجهيز؛الكائنات الحية المحورة المعدة لالستخدام المباشر كأغذية أو كعلف أو لل استيراد
القواعد واإلجراءات  تاعتمدالتي األطراف  عن أن النسبة األكبر كانت هي نسبة أبليت األطراف، البيئة. وفي هذا السياق

، والتي كانت في المائة( 85أعالف أو للتجهيز )المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو ك لواردات الكائنات الحيةاإلدارية 
 (.في المائة 25خط األساس هي األكبر )+ فيها نسبة إلىالزيادة 

النسبة المئوية لألطراف التي أبليت عن تلقي إخطار بشأن التحركات المقصودة عبر الحدود للكائنات  وانخفضت -15
، (. وبالمثلطرفا 29في المائة ) 12إلى لتصل في المائة  25المحورة من أجل اإلدخال المقصود في البيئة بنسبة الحية 

لتشريعات المحلية لمن البروتوكول أو  21للمادة  قرارات استيراد وفقا هاانخفضت النسبة المئوية لألطراف التي أبليت عن اتخاذ
 (.طرفا 23ن األطراف )في المائة م 29إلى لتصل في المائة  21المناسبة بنسبة 

 أبليت جميع األطراف تقريبا عن وجود موظفين دائمينفقد ُأبلغ عن إحراز تقدم في جعل الترتيبات اإلدارية عملية. و  -11
، أشار ما يقرب من نصف مع زيادات كبيرة في مناطق معينة، وال سيما في أفريقيا. ومع ذلك ،إلدارة وظائف السالمة األحيائية

سية كافية تظل النسبة المئوية لألطراف التي أبليت عن امتالكها لقدرات مؤسو األطراف فقط إلى أن مستويات التوظيف كافية. 
أبلغ المزيد من األطراف عن و خط األساس.  نسبة إلىفي المائة(  29، رغم أنها زادت بشكل كبير )+في المائة( 13) تواضعةم

، مع اإلبالغ عن في المائة من األطراف( 82يائية )لمخصصات الميزانية للسالمة األح ،إلى حد ماعلى األقل وجود آلية 
  .زيادات في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرقية
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 (2-1التنسيق والدعم )الهدف التشغيلي  -باء 
خط نسبة إلى محدود للياية إجمالي  إحراز تقدم 1-2يلي يظهر عدد قليل من المؤشرات المتعلقة بالهدف التشي -13

بناء القدرات، أو ل هااألساس. وهذا هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بعدد األطراف التي أوفت باحتياجات
 انخفاض، بعض المؤشرات وتظهرخطة عمل وطنية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية.  وضعتعدد األطراف التي 

، لدى األطراف التي أبليت عن وجود آلية تنسيق وطنية لبناء خط األساس، على سبيل المثال نسبة إلى بشكل عامالتيييرات 
المؤشر المتعلق بعدد ويعد على موارد مالية إضافية، وتقييم احتياجاتها في مجال بناء القدرات.  حصولها، و لديها القدرات

مؤشرات القليلة التي أظهرت تنفيذ البروتوكول هو أحد الللديها تمويل يمكن التنبؤ به وموثوق لتعزيز القدرات  األطراف التي
ن كانت متواضعة راف إلى أن التمويل الوطني غالبا ما يكون غير كاف، ، في العدد اإلجمالي. وأشار العديد من األطزيادة، وا 

ضافيةتي حصلت على النخفاض عدد األطراف ال ونظرا ، يبدو أن نقص بالغ المتلقاةالم نظرا النخفاض، و موارد جديدة وا 
 .ل تحدياشكات الميزانية الوطنية يمن مخصص الكافي التمويل

خط األساس )من حيث  نسبة إلىعلى المستوى اإلقليمي في التيييرات المبلغ عنها  كبيرا اهناك تباين واألهم هو أن -11
، تم دئ وأفريقيا على وجه الخصوصبالنسبة لمناطق آسيا والمحيط الهاو األعداد اإلجمالية. في كذلك الزيادات والنقصان( و 

، ووضع خطة قة بتقييم احتياجات بناء القدرات، وال سيما تلك المتعلمستمر بشأن عدد كبير من المؤشراتاإلبالغ عن تقدم 
نشاء قدرات في مجال السالمة األحيائيةعمل وطنية لبناء ال ، والحصول على تمويل يمكن بناء القدرات الوطنيةلآلية تنسيق ، وا 

 التنبؤ به وموثوق لتعزيز قدرتها على تنفيذ البروتوكول.
دارة المخاطر )الهدفان التشغيليان  -جيم   (2-2و 3-1تقييم المخاطر وا 

فترة الروتوكول في بالب الاطر الكائنات الحية المحورة عمتقييم مخ ئهمأبلغ ما يقرب من ثلثي األطراف عن إجرا -17
زادت النسبة بين تقارير تقييم المخاطر وعدد و  خط األساس. نسبة إلى، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة الحالي المشمولة بالتقرير

في المائة.  91إلى لتصل في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشكل كبير  7القرارات بشأن الكائنات الحية المحورة
دارة المخاطرليرض إجراء تقييم المخ هيةوثائق التوجيالكانت هناك زيادة في عدد األطراف التي تستخدم و  ، بما في ذلك اطر وا 

"إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" )التي وضعها المنتدى عبر اإلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص 
دارة االمعني بتقييم المخاطر  (. وقد تم اإلبالغ عن زيادة مماثلة في عدد األطراف التي تتبنى مناهج مشتركة لتقييم لمخاطروا 

دارة المخاطر.  فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات لتمكين األطراف من تقييم وتطبيق وتبادل وتنفيذ تقييمات المخاطر، و المخاطر وا 
المكتوبة أنها ال تزال  مساهماتهاذكرت عدة أطراف في و صدد. في هذا ال اأشخاص همأبلغ عدد كبير من األطراف عن تدريب

دارة المخاطربحاجة إلى دعم لتعزيز القدرات في مج  يةوثائق التوجيهال، بما في ذلك بشأن استخدام ال تقييم المخاطر وا 
 .المتاحة

 (4-1الكائنات الحية المحورة أو السمات التي قد يكون لها آثار ضارة )الهدف التشغيلي  -دال 
إن غالبية األطراف في البروتوكول لديها القدرة على اكتشاف وتحديد وتقييم ورصد الكائنات الحية المحورة ذات اآلثار  -18

لديها قدرات رصد في هذا  خط األساس أنتجاوز عددها تلك التي هي في التي الضارة المحتملة. وبينما أفادت بعض األطراف 

                                                 
7

 11التي تتخذها األطراف بشأن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود لإلدخال المتعمد في البيئة )بموجب المادة  قراراتال في تم النظر لهذا اليرض، 
المادة )بموجب هيزمن البروتوكول( وتلك المتعلقة باالستيراد أو االستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف، أو للتج

من هذه القرارات، إلى واحد تم التحقق مما إذا كان قد تم تقديم تقرير تقييم المخاطر المقابل لكل و اإلطار المحلي(.  بموجبلبروتوكول، أو من ا 11
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.
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هناك فهذه الكائنات الحية المحورة.  هوية ألطراف التي لديها القدرة على تحديدا، تم اإلبالغ عن انخفاض في نسبة المجال
، وأوروبا  (WEOG)، حيث أبليت اليالبية العظمى من األطراف في مجموعة أوروبا اليربية ودول أخرىاختالفات إقليمية مهمة

أشار عدد من األطراف في مساهماتهم و هادئ أنها تمتلك القدرات في هذا الصدد. ، ومنطقة آسيا والمحيط الوسطى والشرقيةال
المكتوبة إلى أنهم يحتاجون إلى الوصول إلى المرافق المختبرية وكذلك الدعم في تعزيز قدراتهم في اكتشاف وتحديد ورصد 

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

لخطة اإلستراتيجية من انفاذ البروتوكول التكميلي خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف التشييلي ذي الصلة إيمثل بدء  -19
وقد وضع  ،اإيجابي اور تط يعد ذلكلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ونحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. و 

حيث أفاد أكثر من نصف األطراف بأن تدابير تنفيذ  تكميلي التدابير الالزمة لتنفيذهالعديد من األطراف في البروتوكول ال
، صدق أقل من ثلث األطراف في بروتوكول تم وضعها بالكامل اآلن. ومع ذلك، في الوقت نفسه البروتوكول التكميلي قد

( في بروتوكول قرطاجنة التي لم تصدق بعد طرفا 15في المائة من األطراف ) 15وكول التكميلي، وأفاد قرطاجنة على البروت
 .في البروتوكول التكميلي أطرافاصبح تحتى  الديهعلى البروتوكول التكميلي بعدم وجود عملية وطنية 

 (3-2و 6-1المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية )الهدفان التشغيليان  -واو
في تدريب موظفي الجمارك على و لق بتدريب العاملين في المختبرات، أبليت األطراف عن إحراز تقدم فيما يتع -51

ن كان ذلك أقل وضوحا، اكتشاف الكائنات الحية المحورة بالمائة( أن العاملين في  91ا )ذكرت جميع األطراف تقريبو . وا 
بالمائة( أن موظفي الجمارك  39، بينما ذكرت غالبية األطراف )حورةات الحية المالمختبرات قد تم تدريبهم على اكتشاف الكائن
، ل الموثوق إلى المرافق المختبرية. كما أبليت األطراف عن زيادات في الوصو حورةقد تم تدريبهم على تتبع الكائنات الحية الم

في المائة من األطراف أن  18أبلغ ما مجموعه و  في المائة( اآلن أنها تتمتع بوصول موثوق. 87حيث أبليت معظم األطراف )
أبلغ عدد و . تعمل تقريبا جميع تلك المختبراتأن ، و المحورةُمعتمد للكشف عن الكائنات الحية  اا على األقل في بلدهمختبرا واحد

، وذلك لعدة أسباب المحورةف وتحديد الكائنات الحية على القيام باكتشا ينغير قادر  مالمكتوبة أنه مساهماتهمن األطراف في م
 تشمل نقص المرافق والمعدات والموظفين والنقص العام في القدرات في هذا الصدد.

 (7-1االقتصادية )الهدف التشغيلي  -االعتبارات االجتماعية  -زاي
طنية يرض وضع أو تحديد اإلجراءات الو بالستعراض األقران  تمواد خضع مااستخدعن حوالي ثلث األطراف  بلغأ -52

حوالي نصف األطراف  بلغأو خط األساس.  نسبة إلى، وهو ما يمثل انخفاضا ارات االجتماعية واالقتصاديةفيما يتعلق باالعتب
بشأن  اترار الق اتخاذ لدىنهج أو متطلبات محددة تسهل كيفية أخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في الحسبان  عن وجود

 نظرتراف التي أفادت بأنها زادت النسبة المئوية لألطو خط األساس.  نسبة إلى، وهو ما يمثل زيادة الكائنات الحية المحورة
 21لحية المحورة بنسبة ، في االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في اتخاذ قراراتها بشأن الكائنات ادائما، أو في بعض الحاالت

 .، ليصل المجموع إلى حوالي ثلث األطراففي المائة
المكتوبة عن طرق مختلفة تأخذ بها االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في الحسبان.  ساهماتهاأبليت األطراف في مو  -51
، وشددت على الحاجة إلى قضية كبيرةباعتبارها المكتوبة ندرة البيانات  ساهماتها، أبرزت األطراف في مفيما يتعلق بالتحدياتو 

جراء مزيد  ااقتصادي - ااجتماعي ةمناسبال المؤشرات من البحوث حتى يمكن بناء إطار منهجي لتحديد إجراء دراسات محلية وا 
 .جمع البياناتلقواعد وتحديد 
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 (8-1العبور واالستخدام المحصور والتحركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ )الهدف التشغيلي  -حاء
تم اإلبالغ عن وعبور الكائنات الحية المحورة وقد  حصوراالستخدام الم تدابير قائمة لتنظيملديها معظم األطراف  إن -55

، قام في مساهماتهم المكتوبةو ال سيما فيما يتعلق بتنظيم العبور. و ، خط األساس في هذا الصدد نسبة إلىبعض التقدم  إحراز
عدد من األطراف بإدراج القوانين والتشريعات واللوائح وبرامج التدريب ذات الصلة. كما قامت بعض األطراف بتفصيل إجراءات 

س لديها قانون للسالمة . وذكرت أطراف أخرى أنه ليحصورأو االستخدام المالكائنات الحية المحورة للعبور و/تسجيل 
. كما ُذكرت الحاجة إلى مزيد من بناء القدرات عتماداالأو   يزال قيد استكمال الصياغةال، أو أن مشروع التشريع األحيائية

 حصور.بشأن العبور واالستخدام الم
لتحركات غير المقصودة عبر أبليت األطراف عن اختالفات مهمة بشأن قدرتها على اتخاذ تدابير استجابة في حالة او  -51

في المائة( لديها القدرة على االستجابة للتحركات  71جمالية تظهر أن معظم األطراف )، على الرغم من أن المجاميع اإلالحدود
 ، تبادل العديد من األطراف قوانينهم ولوائحهم وتدابير االستجابة الوطنية أومفي تعليقاتهو غير المقصودة عبر الحدود. 

الحدود. والحظت أطراف أخرى عدم وجود أحكام  التحركات غير المقصودة عبر فيما يخص لديهم لحاالت الطوارئ االستجابة
ف وتحديد الكائنات الحية ، أشارت بعض األطراف إلى عدم القدرة على اكتشاة في هذا المجال. وعالوة على ذلكقانوني

، باعتبارها مصدر قلق. وأشار عدد قليل من األطراف إلى أن التشريعات وخطط المحورة، وبالتالي التحركات عبر الحدود
 .قيد التطويركانت ال تزال ستجابة للطوارئ اال

 (2-4و 1-4و  6-2تقاسم المعلومات )األهداف التشغيلية  -طاء
في األهداف التشييلية المتعلقة بيرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقاسم  هر التحليل اتجاها إيجابياأظ -53

 نسبة إلىالضعف تجاوزت  المعلومات. وقد شهد عدد الطلبات المقدمة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية زيادة كبيرة 
، وكذلك يةمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالتطراف التي ُيعزى إلى كل من البلدان النامية األطراف واأل األمر الذي ،خط األساس
، تم اإلبالغ عن زيادات في مقدار الحركة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة البلدان المتقدمة. عالوة على ذلكاألطراف من 

مائة في عدد الزوار في ال 73في المائة في عدد الزيارات و 11غ عن زيادة بنسبة بالتم اإلخط األساس. و نسبة إلى األحيائية 
عند تضمين المستخدمين من البلدان المتقدمة أيضا، و من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.  الفرديين
، زاد . عالوة على ذلكالفرديينفي المائة في الزوار  18في المائة في الزيارات و 11خط األساس  نسبة إلىالزيادات  بليت
خط  نسبة إلىفي المائة  211اإلحاالت من الشبكات االجتماعية إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بنسبة عدد 

 .ا إلى فيسبوكاألساس، ويعزى ذلك أساس
خط نسبة إلى في المائة  277المنشورة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بنسبة  8راتار قزاد عدد الو  -51

، مما في المائة( 91طر مرتفعة للياية )رات مقابل تقارير تقييم المخاا، ظلت نسبة القر حيث اكتمال المعلوماتمن و األساس. 
 خط األساس. نسبة إلىفي المائة  27يدل على زيادة بنسبة 

األحيائية بالسالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات السالمة  تتعلقزاد عدد البلدان التي نشرت قوانين أو لوائح و  -57
دولة قوانين أو لوائح السالمة األحيائية(. وزاد عدد البلدان التي سجلت نقاط اتصال  215 حيث قدمتفي المائة ) 1بنسبة 

تم اإلبالغ و في المائة.  211وطنية للبروتوكول ونقاط اتصال وطنية ليرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى ما يقرب من 

                                                 
8

ت المتعلقة قرارامن البروتوكول( وال 11بموجب المادة بالنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة لإلدخال المتعمد في البيئة ) القراراتتتعلق هذه  
 بموجب، أو من البروتوكول 11)بموجب المادة  ، أو للتجهيزالستخدام المباشر كأغذية أو كعلفباالستيراد أو االستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة ل

 اإلطار المحلي(.
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في  52)+ 27دد البلدان التي سجلت نقاط االتصال الخاصة بها لتلقي اإلخطارات بموجب المادة عن زيادة ملحوظة في ع
توفر المزيد من المعلومات حول الخبرة المكتسبة من األنشطة في استعراض اكتمال المعلومات اإللزامية بشأن غرفة وتالمائة(. 

 .3-2-5 تبادل معلومات السالمة األحيائية في المؤشر
وهو ، طاق أوسع للمناقشات عبر اإلنترنتبحت غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أداة مستخدمة على نأصو  -58

ة تجلى من خالل زيادة عدد المنتديات عبر اإلنترنت المنشأة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية )المتعلق األمر الذي
(، وعدد األطراف التي سجلت البيولوجيا التركيبية؛ و العامة والتثقيف والتوعيةمشاركة ؛ وال1111بخطة التنفيذ لما بعد عام 

 .مشاركين في المنتديات عبر اإلنترنت وعدد المشاركين في المنتديات عبر اإلنترنت
 (2-3و  1-3االمتثال واالستعراض )الهدف التشغيلي  -ياء

، رغم أن المستوى العام لالمتثال ال 2-5قة بالهدف التشييلي تم اإلبالغ عن إحراز تقدم بشأن معظم المؤشرات المتعل -59
في المائة( عن اتخاذ التدابير  33عن نصف األطراف ) أبلغ ما يزيد قليالو يزال متواضعا بالنسبة لعدد من االلتزامات الرئيسية. 

، على المستوى اإلقليميو خط األساس.  انطالقا منفي المائة  8، وهو ما يمثل زيادة بنسبة الزمة بالكامل لتنفيذ البروتوكولال
الالتينية أفادت أقلية من األطراف بأنها أدخلت بشكل كامل التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول في منطقة مجموعة بلدان أمريكا 

)+ ، وال سيما في المنطقة األفريقية خط األساس في هذا الصدد انطالقا من، على الرغم من إحراز تقدم والكاريبي وفي أفريقيا
ابير مؤقتة أو ، تم اإلبالغ عن انخفاض مقارنة بخط األساس في عدد األطراف التي أدخلت تدفي المئة(. وعالوة على ذلك 21

ا ، أو لم تقدم أي تدابير على اإلطالق. وأشار عدد من األطراف إلى أنه يجري وضع صكوك قانونية أو أنهمشاريع تدابير فقط
 .قيد االعتماد

، وقد تم إحراز تقدم هام وال سيما في تعيين نقاط االتصال لتلقي تثال لتعيين جهات االتصال مرتفعاال يزال االمو  -11
، وال تبادل معلومات السالمة األحيائية. وقد تحسن االمتثال لاللتزام بإتاحة معلومات معينة ليرفة 27اإلخطارات بموجب المادة 

؛ وملخصات تقييمات طرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األو قرارات؛ والالتشريع؛ بلق : سيما فيما يتع
تم اإلبالغ عن انخفاض في النسبة المئوية لألطراف التي قدمت معلومات بشأن حاالت النقل غير المشروع عبر و المخاطر. 

مقارنة بمعدل تقديم  امعدل تقديم التقارير الوطنية الرابعة منخفضويبقى ية. الحدود إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائ
كما هو الحال و لمعدل تقديم التقارير الوطنية الثالثة في نقطة زمنية مماثلة.  مماثلالتقارير الوطنية الثانية، على الرغم من أنه 

 .التقارير الوطنية الرابعة المقدمة في الزيادة من المتوقع أن يستمر عددفإنه ، لتقارير الوطنية الثالثةل بالنسبة
، مع التركيز بشكل خاص على االلتزام ا بموجب البروتوكولاستعرضت لجنة االمتثال امتثال األطراف اللتزاماتهو  -12

تاحة المعلومات ليرفة تبادل معلوماتدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكولواعتماد الت ؛بتقديم التقارير الوطنية السالمة األحيائية.  ؛ وا 
وقد اتخذت اللجنة تدابير إضافية لمعالجة قضايا االمتثال وقد رحب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 .بدور اللجنة في المساهمة في التقدم الذي أبليت عنه األطراف في هذا الصدد
 (3-4و 7-2و 5-2السالمة األحيائية )األهداف التشغيلية  الوعي العام والمشاركة والتثقيف والتدريب في مجال -كاف

في المائة( من األطراف عن  3أبلغ عدد متزايد )+و متواضعا.  3-1الهدف التشييلي  تحقيق نحوالمحرز  كان التقدم -11
ية إلى حد ما اآلل ، حيث أفاد أكثر من ثالثة أرباع األطراف بأنهم أنشأوا هذهلتشاور مع الجمهور في صنع القراروجود آلية ل

الجمهور بالطرائق القائمة للمشاركة.  إعالم عنفي المائة( من األطراف  3-عدد متناقص ) بلغ، أعلى األقل. ومع ذلك
ما يقرب من ثلثي  حيث أبلغ؛ اا طفيفع وطني للسالمة األحيائية انخفاضانخفض عدد األطراف التي أبليت عن امتالك موقو 
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أشارت بعض األطراف إلى أن نقص الموارد يمنعها من امتالك موقع و موقع وطني للسالمة األحيائية.  عن وجوداألطراف 
 .وطني للسالمة األحيائية إلكتروني

عدد األطراف التي أبليت عن أن المؤسسات وارتفع . 7-1الهدف التشييلي  تحقيق عن إحراز تقدم نحو وتم اإلبالغ -15
عدد  ليصل، في المائة 22بنسبة ورات وبرامج تعليمية وتدريبية في مجال السالمة األحيائية األكاديمية في بلدانها تقدم د
لمواد التعليمية ما مجموعه أكثر من ثلثي األطراف. كما تم اإلبالغ عن زيادات في توافر ا إلى األطراف التي أفادت بذلك

 ، حيث أبلغ حوالي ثالثة أرباع األطراف عن ذلك.ة األحيائيةاإلنترنت بشأن السالمعبر  التدريبيةأو الوحدات والوصول إليها و/
تشير إلى أن من المؤشرات  اعدد ، فإنمتواضعا. ومع ذلك 5-1ف التشييلي الهد تحقيق كان التقدم المحرز نحوو  -11

 فعاليات، كانت النسبة المئوية اإلجمالية لألطراف التي أبليت عن تنظيم على سبيل المثالف، الوضع العام للتنفيذ جيد للياية
انخفض عدد األطراف و في المائة.  91 إلى اآلن تصل خط األساس وهي عندا بالفعل قة بالسالمة األحيائية مرتفعة جدمتعل

 .قيام بذلكالألطراف عن ، حيث أبلغ ثالثة أرباع اا طفيفابالسالمة األحيائية انخفاض تتعلقالتي نشرت منشورات 
 (3-5و 2-5و 1-5 شغيليةوالتعاون )األهداف الت اصلالتو  -الم

، باستثناء عدد األطراف التي أبليت عن إتاحة للياية ضئيال 5-3الهدف التشييلي  تحقيق فيالمحرز التقدم يبقى  -13
أبلغ حوالي نصف األطراف فقط عن وجود استراتيجية اتصال وطنية و على اإلنترنت للجمهور.  تدريبية مواد تعليمية أو وحدات

، عن وجود أبلغ عدد أكبر بقليل من األطراف، حوالي الثلثينو بشأن السالمة األحيائية أو برنامج للتوعية والتواصل الوطني. 
ليصل قيف بشأن السالمة األحيائية لتوعية والتثلزاد عدد األطراف التي أبليت عن توفير مواد و  موقع وطني للسالمة األحيائية.

 .إلى حوالي ثالثة أرباع
 العناصر المقترحة للتوصية -رابعا

اجتماعها أن تنظر خالل وكول إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ،طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروت -11
إلى  هاتوصياتو  فريق االتصال ولجنة االمتثال وأن تقدم نتائجهافي المعلومات المقدمة واالستنتاجات التي توصل إليها الثالث، 

 .في البروتوكول في اجتماعه العاشر ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف
، قد ترغب التصال المعني ببروتوكول قرطاجنةإلى االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة االمتثال وفريق ا استناداو  -17

  :نفيذ فيالهيئة الفرعية للت
الرابع للبروتوكول والتقييم النهائي للخطة  واالستعراض علما بتحليل المعلومات من أجل التقييم أن تحيط )أ(

، الذي يقدم وصفا للحالة واالتجاهات في تنفيذ البروتوكول والخطة 1111-1122وتوكول قرطاجنة للفترة االستراتيجية لبر 
 اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة؛

في التقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة  ساهماتبالم أن ترحب )ب(
ا السابع عشر وفريق االتصال التي قدمتها لجنة االمتثال في اجتماعه 1111-1122االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للفترة 

 ؛المرفقين األول والثاني أدناهفي  واردةفي اجتماعه الرابع عشر، القرطاجنة بروتوكول  بشأن
ا في التقارير الوطنية ، والنظر أيض، حسب االقتضاء، تقديم تحديث للتحليلةالتنفيذي ةطلب إلى األمينتأن  )ج(

تاحة هذا التحديث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  بروتوكول قرطاجنة في في الرابعة اإلضافية التي قد يتم تلقيها، وا 
 .العاشر اجتماعه
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  بأن يعتمد قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن توصيو  -18
 :على غرار ما يلي اقرطاجنة في اجتماعه العاشر مقرر 

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإن 
في دعم التنفيذ  1111-1122بفائدة الخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  يقر -2

 ؛الوطني
يمكن أن يسهم في تنفيذ بروتوكول  1111بأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يسلم أيضا -1

كول وخطة تنفيذه وخطة عمل بناء القدرات لتحقيق بأهمية البروتو  يقر، ومتثال لهقرطاجنة للسالمة األحيائية واال
 تفاقية التنوع البيولوجي؛الاألهداف الثالثة 

الرابع  واالستعراض بمساهمة فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة ولجنة االمتثال في التقييم يرحب  -5
 منهما االستمرار ويطلب، 1111-1122وتوكول قرطاجنة للفترة لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبر ل

اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة،  لمتابعة الخطة التقييم الخامس وعملية لتقييم واالستعراضل ساهماتتقديم م في
 ؛حسب االقتضاء

 األطر الوطنية للسالمة األحيائية -ألف
أن جميع األطراف تقريبا لديها  مالحظة، مع بات اإلدارية الوظيفيةبالتقدم المحرز في وضع الترتي يرحب -1

 ؛ائف المتعلقة بالسالمة األحيائيةموظفين دائمين إلدارة الوظ
، بالنظر إلى الدور لديهااألطراف على تخصيص الموارد الالزمة لتشييل مؤسسات السالمة األحيائية  يحث -3

 ؛لبروتوكولالحاسم لهذه المؤسسات في تنفيذ ا
عن نصف األطراف قد أدخلت بشكل كامل التدابير القانونية  ليالما يزيد ق فقط أن يالحظ بقلق بالغ -1

 واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول والتقدم المحدود في هذا الصدد منذ تقييم
 ؛منتصف المدة للخطة االستراتيجية

دارية وتد يحث -7 ، فيذ التزاماتها بموجب البروتوكولابير أخرى لتناألطراف التي لم تتخذ بعد تدابير قانونية وا 
إلى مزيد من الدعم بالحاجة  سلميو، على سبيل األولوية سيما تشريعات السالمة األحيائية، أن تفعل ذلك بالكامل وال

 ؛في هذا المجال
 التنسيق والدعم -باء

يم السالمة األحيائية تعم، وأهمية ات المختصة وعلى مختلف المستوياتبأهمية التنسيق بين السلط يقر -8
 ؛للمضي قدما في تنفيذ البروتوكول

 ؛ات بناء القدرات في معظم المناطقعدم إحراز تقدم في تلبية احتياج يالحظ بقلق -9
بالدور التيسيري  ويسلم، ى تنفيذ البروتوكولعلى الحاجة المستمرة لتطوير وتعزيز قدرات األطراف عل يشدد -21

 ؛للبروتوكول في هذا الصدد 1111ام اء القدرات لما بعد عالذي يمكن أن تؤديه خطة عمل بن
ضافية تتجاوز ميزانياتها أقل من األطراف لديه إمكانية الوصول إلى موارد مالية إ اأن عدد يالحظ بقلق -22

 ؛منتصف المدة للخطة االستراتيجية بالتقييم واالستعراض الثالث وتقييم الوطنية، مقارنة
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توكول لآللية المالية فيما يتعلق بدعم تنفيذ برو  إرشاداتهاعتماده  لدى، بأن يقوم مؤتمر األطراف يوصي -21
مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة مساعدة األطراف المؤهلة في االضطالع  بدعوة، قرطاجنة للسالمة األحيائية

 وضعزيد من الدعم المحددة في هذا المقرر: على االحتياجات لم بناءاألولوية التالية  في المجاالت ذاتنشطة األب
دارة المخاطرو ا من التدابير لتنفيذ البروتوكول؛ وتنفيذ التدابير القانونية واإلدارية وغيره عن كشف وال؛ تقييم المخاطر وا 

 ؛التعويضي؛ والمسؤولية والجبر والمشاركة ثقيفالوعي العام والتو ؛ هويتها وتحديدالكائنات الحية المحورة 
لتعزيز  االحكومات والمانحين اآلخرين إلى إتاحة الموارد لدعم األطراف في جهوده ويدعواألطراف  يحث -25

 ؛21ولوية المشار إليها في الفقرة القدرات وتعزيز تنفيذ بروتوكول قرطاجنة في المجاالت ذات األ

دارة المخاطر  -جيم  تقييم المخاطر وا 
تقارير البالبروتوكول وفي نشر  إجراء تقييمات المخاطر عمالف في بالتقدم الذي أحرزته األطرا يرحب -21
 ؛تبادل معلومات السالمة األحيائيةموجزة عن تقييم المخاطر إلى جانب المقررات بشأن غرفة ال

دارة المخاطر وفي  أيضايرحب  -23 بالتقدم الذي أحرزته األطراف في اعتماد نهج مشتركة لتقييم المخاطر وا 
ييم المخاطر تقعن ليرض إجراء تقييمات المخاطر أو تقييم التقارير الموجزة  يةثائق توجيهو الاعتماد أو استخدام 
 ؛المقدمة من المخطرين

دارة المخاطر، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرات  يقر -21 بالحاجة إلى مزيد من الدعم لتقييم المخاطر وا 
 ؛البنية التحتية التقنية المناسبةالموارد البشرية وتيسير الوصول إلى الموارد المالية الكافية و 

 أو السمات التي قد يكون لها آثار ضارة حورةالكائنات الحية الم -دال
العدد الكبير من األطراف التي أنشأت القدرات الكتشاف وتحديد وتقييم ورصد الكائنات الحية المحورة ب شيدي -27

 لمستدام للتنوع البيولوجي؛ا خدامأو السمات التي قد يكون لها آثار ضارة على الحفظ واالست
، ولتيسير الوصول إلى البنية التحتية عم لتعزيز قدرات الموارد البشريةبالحاجة إلى مزيد من الد مع ذلك يقر -28

 ؛يمها ورصدهاا وتقيهويته التقنية المالئمة الكتشاف الكائنات الحية المحورة وتحديد
 التعويضي المسؤولية والجبر -اءهـ

العدد المحدود من األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي صدقت على  الحظ مع األسفي -29
 ؛جبر التعويضيكوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية وال -بروتوكول ناغويا 

، الوعي لدعم جهود التصديق إذكاءة ضطلع بأنشطت، أن ، رهنا بتوافر المواردةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -11
 ؛الوعي بشأن البروتوكول التكميلي إذكاءالشركاء اآلخرين إلى االضطالع بأنشطة  ويدعو

بالتقدم الذي أحرزته األطراف في البروتوكول التكميلي في إدخال تدابير لتنفيذ البروتوكول التكميلي  يرحب -12
 ؛التي تواجه تحديات في هذا الصدد ألطراف في البروتوكول التكميليامع االعتراف بالحاجة إلى دعم 

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية -واو
ى اكتشاف بعض العاملين في المختبرات عل بيدر قامت بتقد  بحقيقة أن جميع األطراف تقريبا يرحب -11

 ؛إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب ، مع االعتراف بأن حوالي نصف هذه األطراف قد أشارالكائنات الحية المحورة
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الحظ ي، لكنه إلى مرافق المختبراتموثوق  ها بشكلأن معظم األطراف أبليت عن إمكانية وصول يالحظ -15
 ؛ات وأن الدعم مطلوب في هذا الصددبقلق أن األطراف األخرى ال تزال تواجه تحدي

 االقتصادية -االعتبارات االجتماعية  -زاي 
أو متطلبات محددة تسهل كيفية أخذ االعتبارات  نهج انصف األطراف لديه أن ما يقرب من يالحظ -11

 .بالكائنات الحية المحورة ات المتعلقةالقرار  اتخاذ لدىاالجتماعية واالقتصادية في الحسبان 
االقتصادية لدعم األطراف  -األطراف على تبادل البحوث والمعلومات بشأن االعتبارات االجتماعية  يشجع -13

 ، من البروتوكول؛11لمادة من ا 2للفقرة االقتصادية، وفقا  -عتبارات االجتماعية في مراعاة اال
 وارئالعبور واالستخدام المحصور والتحركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الط -حاء 

للكائنات  حصورأن ما يقرب من ثالثة أرباع األطراف لديها تدابير قائمة لتنظيم االستخدام الم مسألةب يرحب -11
 ؛ئنات الحية المحورة أثناء العبورالحية المحورة والكا

أن ما يقرب من ثالثة أرباع األطراف لديها القدرة على اتخاذ التدابير المناسبة في حالة  مسألةب يرحب أيضا -17
 ؛التحركات غير المقصودة عبر الحدود للكائنات الحية المحورة

 تبادل المعلومات -طاء
بما  ،تبادل معلومات السالمة األحيائيةاالتجاهات اإليجابية فيما يتعلق بتبادل المعلومات في غرفة  يالحظ -18

 ؛ت المرجعية المنشورة وعدد الزوارفي ذلك ما يتعلق بعدد السجالت الوطنية والسجال
 ؛ن على ضمان أن تظل السجالت محدثةالمستخدمين اآلخري ويشجعاألطراف  يدعو -19
االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة ونقطة  ةنقطلديها  قد عينت أن جميع األطراف تقريبا مسألةب يرحب -51

 ؛ت السالمة األحيائيةليرفة تبادل معلوما ااالتصال الخاصة به

ألغراض تلقي اإلخطارات  االتقدم الذي أحرزته األطراف في تعيين نقاط االتصال الخاصة به يالحظ -52
 ؛ودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ()التحركات غير المقص 27بموجب المادة 

األطراف التي لم تفعل ذلك بالكامل بعد على إتاحة جميع المعلومات المطلوبة ليرفة تبادل معلومات  حثي -51
، مع التركيز بشكل خاص على المعلومات المتعلقة بما يلي: )أ( حيائية واالحتفاظ بسجالتها محدثةالسالمة األ

)ج( القرارات النهائية المتعلقة  ؛مات المخاطر؛ )ب( ملخصات تقييوائح والمبادئ التوجيهية الوطنيةالتشريعات والل
لوطنية والسلطات )د( نقاط االتصال الوطنية ونقاط االتصال ا ؛الكائنات الحية المحورة اإلفراج عنباستيراد أو 

المتعددة األطراف التي دخلت ؛ )هـ( معلومات عن االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو اإلقليمية أو الوطنية المختصة
 .؛ )و( المعلومات المتعلقة بالتحركات غير المشروعة عبر الحدود للكائنات الحية المحورةفيها

 واالستعراضاالمتثال  -ياء
زامات الرئيسية بموجب المتثال لاللتفي ااألطراف  الذي أحرزته تقدمالاالختالفات الكبيرة في  يالحظ -55

 ؛البروتوكول
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، بما في ذلك االلتزامات ال اللتزاماتها بموجب البروتوكولبالتقدم الذي أحرزته األطراف في االمتث يرحب -51
)ب( تعيين نقاط االتصال  ؛تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمتعلقة بما يلي: )أ( إتاحة بعض المعلومات ليرفة 

 ؛لوطنية والسلطات الوطنية المختصةا
لاللتزامات الرئيسية بموجب البروتوكول، بما  من األطراف ال يمتثل امتثاال كامالبقلق أن عددا كبيرا  يالحظ -53

، )ب( االلتزام دابير الالزمة لتنفيذ البروتوكولفي ذلك: )أ( االلتزام باتخاذ التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من الت
 ؛ديم تقرير وطني في الوقت المناسببتق
نفاذ لتنفيذ البروتوكولبضرورة أن يكون لدى األطراف أنظ يسلم -51  ؛مة رصد وا 
، كمساهمة في التقدم الذي V/1-BSبالمقرر  العم يتم االضطالع به، الذي بالدور الداعم للجنة يرحب -57

 ؛بموجب البروتوكولفيذ التزاماتها أبليت عنه األطراف في تن
واصل ت، أن المقدمة من لجنة االمتثال رشاداتلإل ، حسب االقتضاء ووفقاةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -58

إلى األطراف أن تتعاون  يطلب، وعد اللتزاماتها بموجب البروتوكولالمتابعة مع األطراف التي لم تمتثل بالكامل ب
 ؛تعاونا كامال في هذا الصدد

 ، والتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائيةام والمشاركةالوعي الع -كاف 
إلى مزيد من بالحاجة  مقرا، مشاركته من أجل تنفيذ البروتوكولعلى أهمية توعية الجمهور وتثقيفه و  يشدد -59

 ؛الدعم في هذا المجال
آليات للمشاركة العامة في صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحورة وفي  وضعالتقدم المحرز في  يالحظ -11

 ؛يب في مجال السالمة األحيائيةعدد األطراف التي لديها مؤسسات أكاديمية تقدم برامج التثقيف والتدر 
المستخدمين اآلخرين إلى تقاسم المواد ذات الصلة بالتوعية العامة والتثقيف  يدعواألطراف و يشجع -12
 ؛تبادل معلومات السالمة األحيائيةمشاركة من خالل غرفة وال

 التواصل والتعاون -الم
على أهمية التعاون بين األطراف باإلضافة إلى التعاون فيما بين المنظمات الحكومية الدولية لدعم  يشدد -11

 .تنفيذ البروتوكول

  

https://www.cbd.int/decision/mop/?id=12314
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 المرفق األول
لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة لالرابع  واالستعراض التقييماستنتاج لجنة االمتثال في اجتماعها السابع عشر بشأن 

 االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة
 (2-3و 1-3)األهداف التشغيلية  واالستعراضاالمتثال  -اءي المجال

المؤشرات المتعلقة  فيالتقدم المحرز  لخص، بما في ذلك ملمعلومات المقدمة في وثيقة العملاستعرضت اللجنة ا -2
من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة. والحظت اختالفات كبيرة في التقدم المحرز بشأن  2-5بالهدف التشييلي 

بالتقدم الذي أحرزته األطراف في إتاحة  سلمتالمؤشرات المتعلقة بامتثال األطراف لاللتزامات الرئيسية بموجب البروتوكول. و 
استيراد الكائنات الحية ة تبادل معلومات السالمة األحيائية )على سبيل المثال بشأن القرارات المتعلقة ببعض المعلومات ليرف

 سلمت، مع ذلك،المختصة الوطنية. كما السلطات ، وفي تعيين نقاط االتصال الوطنية و المتعمد في البيئة( هاإلدخالالمحورة 
على سبيل المثال فيما يتعلق باالمتثال لاللتزام باتخاذ التدابير القانونية ، غ عن تقدم محدود في مجاالت أخرىبأنه تم اإلبال

وطني في الوقت المناسب. وناقشت  تقرير، وفيما يتعلق بااللتزام بتقديم دابير الالزمة لتنفيذ البروتوكولواإلدارية وغيرها من الت
نفاذ لتنفيذ ا لبروتوكول وأنه قد يلزم بذل مزيد من الجهود في هذا اللجنة حاجة األطراف إلى أن يكون لديها أنظمة رصد وا 

 .الصدد
أقرت اللجنة بأن الخطة االستراتيجية قد مكنتها من أن تستعرض بطريقة منهجية التقدم الذي أحرزته األطراف بشأن و  -1

 .اللجنة في دعم األطراف في هذا الصدد الذي تؤديه دورالفي  أن تنظرعدد من االلتزامات الرئيسية بموجب البروتوكول و 
. والحظت أن أنشطتها ركزت 2-5اللجنة بأن عملها قد ساهم في التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف التشييلي  سلمت -5

اللتزام بتقديم التقارير ، وال سيما على: )أ( االمتثال للرئيسية بموجب البروتوكولبشكل رئيسي على عدد من االلتزامات ا
؛ )د( االلتزام بإتاحة ج( االلتزام بتعيين جهات االتصال؛ )دابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول؛ )ب( االلتزام باعتماد التنيةالوط

 باتخاذ BS-V/1،9 منذ اعتماد المقرر ا قامتأنهباللجنة  وذّكرتليرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.  الضروريةالمعلومات 
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول قد رحب ، وأناالمتثال في هذه المجاالتمعالجة تدابير إضافية ل

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع دور اللجنة في المساهمة في التقدم الذي أبليت عنه األطراف. والحظت اللجنة أهمية إبالغ ب
 .توصياتها بسياقلألطراف في البروتوكول 

ية لتنفيذ البروتوكول يمثل تحديا مستمرا للعديد مع األسف أنه على الرغم من أن توافر الموارد المالالحظت اللجنة و  -1
، فإن توصيات اللجنة بدعوة األطراف والجهات المانحة إلى توفير التمويل لدعم األطراف في معالجة قضايا من األطراف

 تواجههابأنه قد تكون هناك تحديات أخرى  أيضا اللجنة وسلمترض. إلى توافر التمويل لهذا الي تؤد  االمتثال الخاصة بهم لم 
 ، عقب االنتهاء من التقييمن هناك حاجة لتحليل هذه التحدياتاألطراف في االمتثال اللتزاماتها بموجب البروتوكول وأ

مناقشاتها السابقة  رت اللجنة إلىلخطة اإلستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة. وأشاللبروتوكول والتقييم النهائي لالرابع  واالستعراض
بشأن التحديات التي واجهتها األطراف في اتخاذ  ،1128 عام سابق ُأجري في باستقصاء، وال سيما فيما يتعلق في هذا الصدد

 10التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول.

                                                 
 ،BS-1/7اللجنة من النظر في اتخاذ تدابير معينة بموجب القسم السادس من اإلجراءات واآلليات المتعلقة باالمتثال )المقرر  BS-V/1مّكن القرار  9

، على أساس المعلومات الواردة من ت من خالل تقرير وطني أو األمانة، إذا فشل أحد األطراف في تقديم تقرير وطني أو تم استالم المعلوماالمرفق(
 ، والتي تبين أن الطرف المعني يواجه صعوبات في االمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول.ل معلومات السالمة األحيائيةتبادغرفة 

10
 CBD/CP/CC/15/4. 
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، أشارت اللجنة إلى يمثل تحديا مهما. وفي هذا السياقاألولوية للسالمة األحيائية إيالء أقرت اللجنة بأن االفتقار إلى و  -3
 1111السالمة األحيائية في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  تناولوأكدت من جديد على أهمية  CP-9/7 المقرر

ذكاءيساهم في تعميم السالمة األحيائية و  قد ذلكواقترحت أن  . كما رأت اللجنة أنه ينبيي إدراج إشارة إلى خطة بهاعي الو  ا 
، مع االعتراف بأن 1111جي لما بعد عام تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وخطة عمل بناء القدرات في اإلطار العالمي للتنوع البيولو 

 .تفاقية التنوع البيولوجيال بتحقيق األهداف الثالثةالبروتوكول يمكن أن يكون ذا صلة 
لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية استند إلى عدد لالرابع  واالستعراض ت اللجنة أن تحليل التقييموالحظ -1

في مرحلة  أن تحديث التحليل قد يكون ضرورياو  1111 كانون الثاني/يناير 23محدود من التقارير الوطنية التي وردت بحلول 
 الحقة.
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 ق الثانيرفالم
الرابع للبروتوكول  واالستعراضالرابع عشر بشأن التقييم  شأن بروتوكول قرطاجنة في اجتماعهاالتصال ب فريقاستنتاج 

 والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة
 (1-2و 1-1اإلطار الوطني للسالمة األحيائية )الهدفان التشغيليان  -ألف

الكامل للتدابير  اإدخالهعن  ت٪( أبلي33عن نصف األطراف ) ما يزيد قليال فقط ق االتصال بقلق أنالحظ فري -2
فريق االتصال أنه ينبيي توفير الدعم  ورأىالقانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ التزاماتهم بموجب البروتوكول. 

نة االمتثال في هذا الصدد وأقر بأهمية مواصلة فريق االتصال العمل الجاري للج الحظ. و المسألةلألطراف لمعالجة هذه 
 .استعراض التحديات التي تواجه األطراف في هذا المجال

مؤسسات فعالة  أكد فريق االتصال أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم والموارد لضمان أن يكون لدى جميع األطرافو  -1
ائية وكذلك التعاون بين وتوكول. وأقرت بأن تعميم السالمة األحي، بالنظر إلى دورها الحاسم في تنفيذ البر للسالمة األحيائية

ا بالتقدم الذي تم اإلبالغ عنه يق االتصال أيضأقر فر و ، يمكن أن يكون مفيدا. بما في ذلك على المستوى اإلقليمي، المؤسسات
لديها موظفين دائمين إلدارة  ٪( ذكرت أن91ا )وضع الترتيبات اإلدارية الوظيفية، مشيرا إلى أن جميع األطراف تقريبفي 

 .الوظائف المتعلقة بالسالمة األحيائية
 (2-1التنسيق والدعم )الهدف التشغيلي  -باء

 .بشأن التنسيق والدعم 1-2الحظ فريق االتصال أنه تم إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالهدف التشييلي  -5
لم ُيحرز أي تقدم في أربعة أقاليم فيما يتعلق بتلبية أنه الحظ فريق االتصال بقلق أنه لم يكن هناك تقدم ُيذكر أو و  -1
 أنه قد تمت تلبية بلغ أي من األطراف عنت، لم تياجات بناء القدرات لدى األطراف، والحظ أنه في بعض هذه المناطقاح

أن  ات األطراف على تنفيذ البروتوكول، معتبرا أيضاتصال على أهمية تعزيز قدر شدد فريق االو احتياجات بناء القدرات لديها. 
 .التطورات السريعة في التكنولوجيا األحيائية تتطلب تنمية القدرات بشكل مستمر

أن تعميم السالمة  ورأى، وعلى مختلف المستويات المختصةفريق االتصال بأهمية التنسيق بين السلطات  وسلم -3
 .التنفيذ للمضي قدما فييكون مفيدا  قد األحيائية

موارد مالية إضافية تتجاوز ميزانياتها  حصولها علىعن  تأبلي تناقص عدد األطراف التيالحظ فريق االتصال بقلق و  -1
 .الوطنية

 (2-2و 3-1ن دارة المخاطر )الهدفان التشغيلياتقييم المخاطر وا   -جيم
بالبروتوكول. ورحب بأن جميع  ف في إجراء تقييمات المخاطر عمالأحرزته األطراالحظ فريق االتصال التقدم الذي  -7

المقابل  ٪( 91تقرير تقييم المخاطر )موجز في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تحتوي على  التي تم نشرها 11القرارات
 .ملحوظ بشكل خاص في ضوء العدد المتزايد من القرارات المنشورة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ذلكواعتبر لها 

                                                 
11

ن م 11المقررات المتعلقة بنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود إلدخالها عن قصد في البيئة )بموجب المادة تم النظر في لهذا اليرض،   
 11، أو للتجهيز )بموجب المادة الستخدام المباشر كأغذية أو كعلفالبروتوكول( وتلك المتعلقة باالستيراد أو االستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة ل

 من البروتوكول أو في اإلطار المحلي(.
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دارة المخاطر وفي و  -8 رحب فريق االتصال بالتقدم الذي أبليت عنه األطراف في اعتماد نهج مشتركة لتقييم المخاطر وا 
ييمات المخاطر أو تقييم التقارير الموجزة لتقييم المخاطر المقدمة من ليرض إجراء تق يةتوجيهالوثائق الاعتماد أو استخدام 

 .المخطرين
، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرات الموارد البشرية إلى مزيد من الدعم في هذا المجالأقر فريق االتصال بالحاجة و  -9

 سبة.وتيسير الوصول إلى الموارد المالية الكافية والبنية التحتية التقنية المنا
 (4-1 الكائنات الحية المحورة أو السمات التي قد يكون لها آثار ضارة )الهدف التشغيلي -دال

الكائنات ٪( 79الحظ فريق االتصال مع التقدير أن األطراف أبليت بشكل عام عن امتالكها للقدرات على اكتشاف ) -21
هويتها وتحديد  ،واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الحية المحورة أو السمات التي قد يكون لها آثار ضارة على الحفظ

٪(. غير أنها الحظت بقلق أن القدرات في هذه المجاالت في بعض المناطق محدودة 72) ها٪( ورصد77) ها٪( وتقييم77)
 .وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لمعالجة هذه المسألة

 (4-2و 5-1ليان المسؤولية والجبر التعويضي )الهدفان التشغي -هاء
ا فقط في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية قد صدق على بروتوكول طرف 17فريق االتصال مع األسف أن الحظ  -22

الوعي بالبروتوكول التكميلي لدعم  إذكاء. وأقر بالحاجة إلى جبر التعويضيالتكميلي بشأن المسؤولية والكوااللمبور  -ناغويا 
 .جهود التصديق

ابير لتنفيذ تدال٪( قد أدخلت بالكامل 11أن غالبية األطراف في البروتوكول التكميلي ) مسألةرحب فريق االتصال بو  -21
 .، لكنه أقر بضرورة تقديم الدعم لألطراف التي تواجه تحدياتالبروتوكول التكميلي

 (3-2و 6-1المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية )الهدفان التشغيليان  -واو
أبليت عن تدريب بعض العاملين في المختبرات قد ٪( 91ا )أن جميع األطراف تقريب مسألةرحب فريق االتصال ب -25

، لكنه الحظ بقلق أن حوالي نصف هذه األطراف أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من ى اكتشاف الكائنات الحية المحورةعللديها 
٪(. غير 87مرافق المختبرات ) موثوق إلى ها بشكلأبليت عن وصولالتدريب. كما الحظ فريق االتصال أن معظم األطراف 

، بما في ذلك من خالل التعاون بشأن نقل ات وأن الدعم مطلوب في هذا الصددبقلق أن األطراف ال تزال تواجه تحدي أنه الحظ
 .الكائنات الحية المحورة عبر الحدود على المستوى اإلقليمي

 (7-1االقتصادية )الهدف التشغيلي  -االعتبارات االجتماعية  -زاي
هج أو متطلبات محددة تسهل كيفية أخذ ن٪( قد أبليت أن لديها 31الحظ فريق االتصال أن حوالي نصف األطراف ) -21

 .بشأن الكائنات الحية المحورة اتالقرار  اتخاذ لدىاالقتصادية في الحسبان  -االعتبارات االجتماعية 
االقتصادية  -سيكون من المفيد تبادل البحوث والمعلومات بشأن االعتبارات االجتماعية  اقترح فريق االتصال أنهو  -23

 .لدعم األطراف في هذا المجال
 (8-1العبور واالستخدام المحصور والتحركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ )الهدف التشغيلي  -حاء

للكائنات الحية  حصوربليت عن وجود تدابير لتنظيم االستخدام المأن معظم األطراف أ مسألةرحب فريق االتصال ب -21
 (.٪71٪( والكائنات الحية المحورة العابرة )81المحورة )
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٪( ذكرت أن لديها القدرة على اتخاذ التدابير المناسبة في 71أن معظم األطراف ) بمسألةرحب فريق االتصال كذلك و  -27
ود للكائنات الحية المحورة. وسلم فريق االتصال بأهمية دعم األطراف المتبقية في حالة التحركات غير المقصودة عبر الحد

 .اعتماد التدابير الالزمة وتنمية قدراتها في هذا الصدد
 (2-4و 1-4و 6-2معلومات )األهداف التشغيلية تبادل ال -طاء

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،  فيالحظ فريق االتصال االتجاهات اإليجابية فيما يتعلق بتبادل المعلومات  -28
أهمية ضمان أن تظل  الحظ، وعدد الزوار. كما طنية والسجالت المرجعية المنشورةبما في ذلك ما يتعلق بعدد السجالت الو 

 .السجالت محدثة
٪( 91نقطة االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة ) لديها ا قد عينتاالتصال بأن جميع األطراف تقريب رحب فريقو  -29

الحظ فريق االتصال التقدم الذي و . الخاصة بها ٪(97ونقطة االتصال الوطنية ليرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية )
ودة لمقص)التحركات غير ا 27ألغراض تلقي اإلخطارات بموجب المادة  اأحرزته األطراف في تعيين نقاط االتصال الخاصة به

تتطلب  تلك مسألة ال تزالأن و فعل ذلك بعد ي٪( لم 51، لكنه أقر بأن حوالي ثلث األطراف )عبر الحدود وتدابير الطوارئ(
 االهتمام.

 (2-3و 1-3االمتثال واالستعراض )الهدفان التشغيليان  -ياء
في استعرضت و  2-5الهدف التشييلي  بشأنأشار فريق االتصال إلى أن لجنة االمتثال قد استعرضت التقدم المحرز  -11

 س.خط األسا انطالقا منهذا السياق االتجاهات في تقديم التقارير الوطنية على مدى دورات اإلبالغ المختلفة 
الحظ فريق االتصال بأسف العدد المحدود من التقارير الوطنية الرابعة التي ُقدمت بحلول الموعد النهائي لتحليل و  -12

قد يكون قد أثر على الوضع  ذلك( والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية و أن تقريرا 99لبروتوكول )لالرابع  واالستعراض التقييم
 .في مرحلة الحقةتحديث التحليل  ه قد يكون من الضروريأن . واقترحتي تم تحديدهاواالتجاهات ال

بالعمل  أقرقديم التقارير الوطنية الرابعة و نخفاض مستوى تأقر فريق االتصال بأنه قد يكون هناك عدد من األسباب الو  -11
 في الوقت المناسب فريق االتصال أهمية الحصول على التمويل الحظلجنة االمتثال في هذا الصدد. و  الذي تقوم به الجاري

خطابات التزام لبرنامج األمم على ضرورة قيام األطراف المؤهلة بتقديم  في إعداد تقاريرها الوطنية. وشددلدعم األطراف المؤهلة 
تحديد موعد نهائي محدد لتقديم  اقترح فريق االتصال ،بالنسبة لدورات اإلبالغ المستقبلية قت المناسب. والمتحدة للبيئة في الو 

 .من قبل مرفق البيئة العالمية على وجه السرعة بعد ذلك خطابات االلتزام وتقديم مقترحات المشاريع للموافقة عليها
 (3-4و 7-2و  5-2الوعي العام والمشاركة والتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية )األهداف التشغيلية  -كاف

 هالحظ فريق االتصال التقدم المحرز في بعض المؤشرات في هذا المجال وأقر بأهمية توعية الجمهور وتثقيف -15
 .في تنفيذ البروتوكول. وأقر بالحاجة إلى مزيد من الدعم في هذا المجال تهومشارك

في  جمهورالحظ فريق االتصال أن األطراف قد أحرزت بعض التقدم في وضع آليات تعمل بكامل طاقتها لمشاركة الو  -11
 .، واقترح بذل مزيد من الجهود في هذا المجالبشأن الكائنات الحية المحورة اترار صنع الق

رأى فريق االتصال أن المواقع اإللكترونية الوطنية وقواعد البيانات القابلة للبحث يمكن أن تكون مفيدة لتعزيز وتيسير و  -13
 .الوعي العام
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تقدم برامج  لديها ٪( التي أبليت عن وجود مؤسسات أكاديمية81رحب فريق االتصال بالعدد الكبير من األطراف )و  -11
ل السالمة األحيائية. واقترح الفريق أنه ينبيي تشجيع األطراف على تقاسم المواد التعليمية وغيرها من التثقيف والتدريب في مجا

 ..المواد من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 (3-5و 2-5و 1-5التواصل والتعاون )األهداف التنفيذية  -الم

 باإلضافة إلى التعاون فيما بين المنظمات الحكومية الدولية.الحظ فريق االتصال أهمية التعاون بين األطراف  -17
 

__________ 


