
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الثانياالجتماع 

 8132يوليه/تموز  31-9، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 31البند 
 

عداد التقارير )المادة  ( وتقييم واستعراض فعالية بروتوكول 33الرصد وا 
 (33)المادة قرطاجنة للسالمة األحيائية 

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين
 معلومات أساسية

ميييين بروتوكييييول قرساجنيييية ليةييييتمة األألياايييييية نن تقييييوم األسييييرا  بر ييييد تنفيييييذ التزامات ييييا بموجييييي   11المييييادة  تقتضييييي -3
التيييدابير  بيياالبتع عيين ،عيييف رتييرات يألييددما مييؤتمر األسييرا  الااميييل كاجتميياع لوسييرا  رييي البروتوكييول ،تقييومالبروتوكييول ونن 

 لتنفيذ البروتوكول. المتخذة

توكيييول ميييؤتمر األسييرا  الاامييل كاجتمييياع لوسييرا  رييي برو  يضييسي كيييول قرساجنيية نن ميين بروتو  13تقتضييي المييادة و  -8
تقييييم بباييد ذليي ،  كييل خميو ةيينوات عيييف األقييلباييد ، باييد خمييو ةيينوات مين بييدب نفيياذ البروتوكييول و قرساجنية ليةييتمة األأليااييية

 فاالية البروتوكول، بما ري ذل  تقييم إجراباته ومررقاته.ل
الخسيية االةيييتراتيجية لبروتوكييول قرساجنييية ليةييتمة األألياايييية  8131عيييام نقيير اجتميياع األسيييرا  رييي البروتوكيييول رييي و  -1

تقييييم  إجيرابتوكيول نن يييتم . وقيررت األسييرا  ريي البرو V/16-BS همين خيتل مقييرر  1ةييتراتيجية )الخسية اال 8181-8133ليفتيرة 
فااليية البروتوكييول، لالثالي  ةيتارا  االبيالتزامن مي  التقيييم و  امنت ي  الميدة ليخسية االةيتراتيجية بايد خميو ةينوات مين اعتمادمي

 ري االجتماع الثامن لوسرا  ري البروتوكول.
ميينقل ليتقرييير الييوسني الرابييي   شييكلمشيييروع  ت ييد  مييذه المييذكرة إلييف مةيياعدة ال ياييية الفرعييية ليتنفيييذ رييي الن يير رييي )ن و  -4

عمييية ليتقيييم واالةيتارا  الرابي  القيادم لفاعييية بروتوكيول قرساجنية والتقيييم  بموجي  بروتوكيول قرساجنية ليةيتمة األألياايية، )  
عيداد التقياريرلامييية الر يد  مييوجزا يقيدم القةيم نوالو الن يااي ليخسية االةيتراتيجية.  المينقل ليتقرييير التيي تييؤدل إليف  يياشة الشيكل  وا 

لياميييية المضييسي  ب ييا ليتقييييم  ميوجزا ايقييدم القةييم ثانيييو رييي المرري .  عيييف النألييو الييوارداليوسني الرابيي  بموجيي  بروتوكييول قرساجنية 
عييف  االقةيم ثالثيويألتيول ممكين ليمضيي قيدما.  وسري واالةتارا  الثال  ليبروتوكول وتقييم منت   المدة ليخسة االةتراتيجية، 

                                                                 
* CBD/SBI/2/1. 
ري: عيف االنترنت متاألة  8181-8133لبروتوكول قرساجنة ليةتمة األأليااية ليفترة االةتراتيجية الخسة  1

http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml. 
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ن التو ييات المقترأليية لي ياية الفرعييية ليتنفييذ إلييف االجتميياع التاةي  لمييؤتمر األسيرا  الاامييل كاجتمياع لوسييرا  رييي مجميوعتين ميي
عداد)ن  الر د  يخصبروتوكول قرساجنة ريما   .واالةتارا )   التقييم التقارير و وا 

عدادالرصد  -أوال بروتوكول  منقح للتقرير الوطني الرابع بموجبال الشكلمشروع التقارير:  وا 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية

قبيل  ،األسيرا  تقيديم تقاريرميا كيل نربي  ةينوات إليفسيي  اجتمياع األسيرا  ريي بروتوكيول قرساجنية  ،I/9-BSري مقرره  -3
لييييذل ةييييتم ريييييه الن ييير رييييي التقييييارير. وقيييد س ييييي  إليييف األسييييرا  رييييي اجتمييياع األسييييرا  رييييي البروتوكيييول ا مييييناثنيييي عشيييير شييي را 

 ؛ BS-I/9)المقيييرر  8113تقريييير وسنييي مؤقيييت ريييي عيييام  تقيييديم تقيييارير وسنييية عييييف النأليييو التيييالي: )ن  ،ألتيييف ا ن ،البروتوكييول
 ؛ V/14-BS)المقييييرر  8133ريييي عيييام  تقريييير وسنيييي ثييييان )ج  ؛ III/14-BS)المقيييرر  8112 عييييام تقريييير وسنيييي نول ريييي )  
  .VII/14-BS)المقرر  8133تقرير وسني ثال  ري عام  )د 
 ،الشييكل األول الييذل يتضيييمن ،BS/VII/14بييه األسييرا  رييي المقييرر  تالييذل رألبيي ،شييكل التقرييير الييوسني الثاليي كييان و  -6

الخسييية االةييييتراتيجية لبروتوكيييول قرساجنيييية متايقيييية بمؤشيييرات نةييياية  ،باالضيييارة إليييف األةيييياية المتايقييية بتنفييييذ نألكييييام البروتوكيييول
فااليييية البروتوكيييول وتقييييم منت ييي  الميييدة ليخسييية لالثاليي  ةيييتارا  االو لتيةييير التقيييييم  8181-8133ليةييتمة األألياايييية ليفتيييرة 

 2االةتراتيجية.
سيي  ميؤتمر األسيرا  الاامييل  ،لثالي  ليبروتوكيول وتقيييم منت ي  الميدة ليخسية االةيتراتيجيةبايد التقيييم واالةيتارا  او  -2

ب يد  ضيمان الأل يول عيييف  الييوسني الرابي  ليتقريير امنقألي شيكتاألمييين التنفييذل نن يايد  إليفكاجتمياع لوسيرا  ريي البروتوكيول 
 VI/15-BS،3المقييرر ريي  المألييددعييف النأليو  ،ةيياوتسبييي  مايوميات خيس األقابييية ضييمان إليف الةياي و مايوميات كاميية ودقيقيية 

 وال ةيما عن سري : ،وسرا  ري البروتوكوللين ر ري ا ري االجتماع التاة  لو  ،ض ا ال ياة الفرعية ليتنفيذةتار تل
تقييييييديم مزييييييييد ميييييين التوضييييييييل عنييييييد الضيييييييرورة )المقيييييييرر و  ،تألةييييييين  يييييييياشة األةيييييياية مييييييين نجييييييل وضيييييييوأل ا )ن 

VIII/14-CP ؛ 
 ؛ CP-VIII/14ري األةاية المةتخدمة ليتقرير الوسني الثال  )المقرر  الميألو إزالة التكرار  )  
 ،مة األأليااييية ريييي االةييتراتيجيات وخسييس الاميييل الوسنييية ليتنييوع البيوليييوجيإضييارة نةيياية تتنيياول تامييييم الةييت )ج 

 ؛ CP-VIII/14والةياةات والتشرياات األخرى )المقرر 
التشي ييية الماتمييدة ليم ييسيألات  ايياري ميي  التالتقريير األةياية ذات ال ييية رييي مشيروع شييكل   ييي ةموابمية  )د 

  .VIII/16-CP"النقل شير المشروع عبر الألدود" )المقرر و "النقل شير المق ود عبر الألدود"
مشييروع ن درجيت نةيياية متايقيية بالمةيؤولية والجبيير التاويضيي رييي  ،المألييددة المسيوبيية ريي المقييررات المةياال وبايد تنيياول -2

لمبور التكميييي بشي ن المةيؤولية والجبير التاويضيي. ومين كواال-دب نفاذ بروتوكول ناشوياري ضوب ب ليتقرير المقترحالمنقل  الشكل

                                                                 
 ، قرر مؤتمر األسرا  الاامل كاجتماع لوسرا  ري بروتوكول قرساجنة جم  الامييتين.VII/3-BSري المقرر  2
، قرر مؤتمر األسرا  الاامل كاجتماع لوسرا  ري بروتوكول قرساجنة نن البيانات والمايومات الواردة ري BS-VI/15ري مقرره  3

لقياو التقدم ري تنفيذ المةتخدم خس األةاو ةت شكل فاالية البروتوكول لةتارا  الثاني االري ةيا  التقييم و  به المضسي التألييل 
 البروتوكول، وال ةيما التقييم التأل  لفاالية البروتوكول وتقييم منت   المدة لتنفيذ الخسة االةتراتيجية.

https://www.cbd.int/decision/mop/default.shtml?id=8291
https://www.cbd.int/decision/mop/default.shtml?id=11071
https://www.cbd.int/decision/mop/default.shtml?id=12327
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-14-en.pdf
https://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml
https://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml
https://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml
https://www.cbd.int/decisions/?id=13248
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-14-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-14-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-16-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-03-ar.pdf
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مّكين األسييرا  مين تقييديم مايوميات الةييتارا  رااليية البروتوكييول نن ت   الشيكل الميينقل ليتقرييرشي ن األةياية االضييارية ريي مشييروع 
 4التكمييي.

 يذه الوثيقيية. بمرري  العيييف النأليو اليوارد رييي  ،مينقل ليتقرييير اليوسني الرابي  شيكلنعيدت األمانية مشييروع  ،وبنياب عييف ذليي  -9
 .CBD/SBI/2/INF/22المنقل ري الوثيقة  الشكل مشروعوةاية ري لإلألالة المرجاية لرر مايومات اتتو و 

الوسنيييية الثانييييية  اميييألسييييرا  المؤميييية ليمةييياعدة ريييي إعيييداد وتقيييديم تقارير إليييف اقيييدم مررييي  البياييية الاالميييية اليييدعم الميييالي و  -31
دورا مامييا  ندى  و 8الفقيرة  ،CP-VIII/14المقيرر   رييوالثالثية. ورألي  اجتمياع األسيرا  ريي بروتوكيول قرساجنية ب يذا اليدعم )ميثت

ال ياية الفرعيية  رشي ت. وبالتيالي قيد BS-VI/14ري تقديم التقارير الوسنيية بموجي  البروتوكيول عييف النأليو الماتير  بيه ريي المقيرر 
 االرشييادتقيديم  ليدى ،يقيومميؤتمر األسيرا  ريي االتفاقيية بي ن  بتو ييةاجتمياع األسيرا  ريي بروتوكيول قرساجنية  ليتنفييذ نن تو يي

 اإعييداد وتقييديم تقاريرميييميين  المؤمييية بييدعوة مرريي  البيايية الاالمييية إلييف إتاأليية الميييوارد المالييية ب ييد  تمكييين األسييرا  ،لآللييية المالييية
 ة الراباة.الوسني

 لسالمةل قرطاجنة لبروتوكول االستراتيجية للخطة النهائي والتقييم واالستعراض التقييم -ثانيا
 األحيائية

 االستراتيجية للخطة المدة منتصف وتقييم الثالث واالستعراض للتقييم بها المضطلع العملية موجز -ألف
 األحيائية للسالمة قرطاجنة لبروتوكول

 بييالتزامن ليبروتوكيول الثالي  واالةييتارا  ليتقيييم عمييية ،VII/3-BS المقييرر ريي ،البروتوكيول رييي األسيرا  اجتمياع يأليدد -33
 ةاألمينيي  يياتجما التييي المايومييات اةييتارا  يتنفيييذل الفرعييية ال يايية إلييف سييي  ألييي  االةييتراتيجية ليخسيية المييدة منت يي  تقييييم ميي 

  .القدرات ببناب الماني االت ال ورري  االمتثال لجنة من مدختتب وتألييي ا ةالتنفيذي
 بيانيات مقابيل 5الثالثية الوسنيية تقاريرميا خيتل مين األسيرا  مين المقدمية ليمايوميات متامقيا مقارنيا تألييت األمانة نجرتو  -38
،  يياوتألييي  ياالمتاأليية وتجميا البيانيات جمي  ولتيةييير 6.الثانيية الوسنيية االبييتع دورة خيتل عيي ييا الأل يول تيم التييي األةياو خيس

 لمقارنييية 7األأليااييية الةييتمة مايومييات تبييادل شررييية رييي متاأليية ومييي، االنترنييت عييييف الوسنييية التقييارير لتألييييل نداة األمانيية نعييدت
 تيييم التييي البيانييات اةييت خدمت، االقتضيياب عنيييد، ذليي  إلييف باالضييارةو . األةيياو خييسب الثالثييية الوسنييية التقييارير ريييالييواردة  البيانييات
 المةيتخدمة المماثيية بالبيانيات ومقارنت يا المؤشيرات باي  تأليييل ريي األألياايية الةيتمة مايوميات تبيادل شررية مين عيي يا الأل يول

 .الثانية تقديم التقارير دورة ختل التألييل ري
 منت ي  وتقيييم ليبروتوكيول الثالي  واالةيتارا  التقيييم ريي مدختت ا االمتثال لجنة قدمت، عشر الثال  اجتماع ا ريو  -31
 :عيف االمتثال لجنة مدختت نسا  يركزو  BS-VII/3.8 التو ية ري الوارد ليسي  اةتجابة االةتراتيجية ليخسة المدة

 آلييييات تازييييز إليييف يشيييير اليييذل االةيييتراتيجية الخسيية مييين 3-1 التشييي ييي بال يييد  يتايييي  ريميييا المأليييرز التقييدم )ن 
 ؛االمتثال تألقي 

                                                                 
ؤتمر األسرا  الاامل كاجتماع لوسرا  ري بروتوكول قرساجنة باةتارا  راالية من البروتوكول التكمييي نن يقوم م 31ضي المادة تتق 4

مثل   اتسيبيالمايومات التي  تتيل األسرا البروتوكول التكمييي باد خمو ةنوات من بدب نفاذه وكل خمو ةنوات باد ذل ، شريسة نن 
 .مذا االةتارا 

 وقت إجراب التألييل. ةمن األسرا  تقاريرما الوسنية الثالث 313قدم  5
 .VI/15-BSان ر المقرر  6
  المتاألة ري: National Report Analyzerة تألييل التقارير الوسنية )ايمكن االستع عيف البيانات المةتخدمة ري التألييل ري ند 7

http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer. 
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/34لمدختت لجنة االمتثال ري الوثيقة  موجزيرد  8

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13350
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13248
http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer
http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer
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 ؛وألداثت ا األأليااية الةتمة مايومات تبادل شررة ريالمتاألة  المايومات موثوقية مدى )  
 .V/1-BS المقرر ري المألدد النألو عيف الداعم دورما تنفيذ ري اليجنة اكتةبت ا التي الخبرة )ج 

 ليخسية الميدة منت ي  وتقيييم الثالي  واالةيتارا  التقيييم ريي مةياممته عشير الأليادل اجتماعيه ريي االت يال رريي  نعيدو  -34
 التشيي ييية األميدا  مين مييد  كيل تنفييذ واتجامييات ألاليةعين  9األمانية نعدتييه مقارنيا تأليييت االت ييال رريي  رأليصو . االةيتراتيجية

  10.االةتراتيجية الخسة مؤشرات نةاو عيف، االمتثال بش ن 3-1 التش ييي ال د  باةتثناب االةتراتيجية ليخسة
 وقييدمت، االمتثييال ولجنيية االت يال ررييي  قييدم ا التيي واالةييتنتاجات ليمايومييات اةتاراضييا ليتنفييذ الفرعييية ال يايية نجيرتو  -33

 .الثامن اجتماع ا ري البروتوكول ري األسرا اجتماع  إلف وتو يات ا اةتنتاجات ا
 الخسييوات مختييي  مينالمقدميية  والمةياممة بالامييل البروتوكيول رييي األسيرا  اجتميياع رألي ، CP-VIII/15 المقييرر رييو  -36
 االمتثيييال لجنيية إلييف وسييي ، االةيييتراتيجية ليخسيية المييدة منت يي  وتقيييييم ليبروتوكييول الثاليي  واالةييتارا  لتقيييييمإلييف ا الاميييية رييي

 األسييرا  البروتوكييول ريي األسييرا  اجتميياع دعيا، ذاتييه المقيرر ورييي. االةييتراتيجية ليخسية الن ييااي يتقييييمل ميدختت تقييديم موا يية
 تشييرياات وضيي ب المتايقيية التشيي ييية األمييدا  نولويييات ترتييي  ريي، االةييتراتيجية الخسيية ميين المتبقييية لفتييرةخييتل ا، إليف نن تن يير

دارة، المخيياسر وتقيييييم، األأليااييية الةييتمة ، ةالاامييي التوعيييةو ، ت ييياموي وتألديييد المأليييورة الألييية الكاانيياتعييين  والكشيي ، المخييياسر وا 
 .البروتوكول تنفيذ تيةير ري الألاةمة ألمميت ا ن را، والتدري  والتاييم

 االستراتيجية للخطة النهائي والتقييم الرابع واالستعراض للتقييمللمضي قدما بالنسبة  المحتمل الطريق - باء
 (1111-1122) األحيائية للسالمة قرطاجنة لبروتوكول

 مماثييية عمييية الن يير ريي يمكين، نعيته اثانييي القةيم ريياليوارد و ييف ا  الامييية عيين الناتجية االيجابيية التجربيية إليف اةيتنادا -32
 .االةتراتيجية ليخسة الن ااي التقييم م  باالقتران قرساجنة لبروتوكول الراب  واالةتارا  التقييم إجراب ري قدما ليمضي كسريقة

 :التالية الخسوات الاميية ةتتضمنو  -32
 كم يدر الراباية الوسنيية التقيارير باةيتخدام البروتوكيول بتنفييذ المتايقية المايومات وتولي  بتألييل األمانة تقوم )ن 

 خيس مقابيل المايوميات ومقارنية الامييية، لتيةيير إضيارية بيانيات، االقتضياب وعنيد، األألياايية الةتمة مايومات تبادل وشررة، نولي
 ؛األةاو

 التقيييييم ريييي ازدواجيييية، وشيييير تكمييييية بسريقييية، االمتثيييال ولجنييية القيييدرات ببنيياب المانيييي االت يييال رريييي  يةييامم )  
 ؛االةتراتيجية ليخسة الن ااي والتقييم قرساجنة بروتوكولل الراب  ةتارا االو 

 لين ير وتو ييات ا اةيتنتاجات ا وتقيدم االمتثيال ولجنة االت ال رري  مةاممات ري ليتنفيذ الفرعية ال ياة تن ر )ج 
 .الااشر اجتماعه ري البروتوكول ري األسرا  اجتماع ري ا

  

                                                                 
 .UNEP/CBD/BS/LG-CB/11/2الوثيقة  9

 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/35لمةاممة رري  االت ال ري الوثيقة  موجزيرد  10

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12314
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 مقترحة ال اتلتوصيا -ثالثا
عداد التقارير -ألف  (33)المادة  الرصد وا 

قييد ترشييي  ال يايية الفرعيييية ليتنفييييذ رييي التو يييية بييي ن ياتمييد ميييؤتمر األسييرا  الااميييل كاجتمييياع لوسييرا  ريييي بروتوكيييول  -39
 عيف شرار ما ييي: مقرراقرساجنة ري اجتماعه التاة  

 ،مؤتمر األسرا  الاامل كاجتماع لوسرا  ري بروتوكول قرساجنة ليةتمة األألياايةإن 
األسييرا  اةييتخدامه ليتقرييير الييوسني الرابيي  بشيي ن تنفييييذ  إلييفويسييي   ه الوثيقييةالمرريي  ب ييذ شييكل التقرييير ياتمييد -3

 ؛بروتوكول قرساجنة ليةتمة األأليااية
جمييييي  ن يييألا  الم ييييألة الييييوسنيين  تضيييماألسيييرا  إليييف إعييييداد تقاريرميييا مييين خييييتل عمييييية تشييياورية  ييييدعو -8

 ؛ألة  االقتضاب ،المانيين
عيييف نممييية تقييديم التقييارير الوسنييية  ويشييدد ،شيكل التقرييير  األةيياية رييي األسييرا  عيييف الييرد عيييف جمييي يشيج  -1

فااليييية بروتوكييييول قرساجنييية والتقييييييم الن يييااي ليخسيييية لالرابيييي  ةيييتارا  االو التقيييييم  تيةيييييرالراباييية ريييي الوقييييت المناةييي  ميييين نجيييل 
 11؛8181-8133االةتراتيجية لبروتوكول قرساجنة ليةتمة األأليااية ليفترة 

الألكومييات األخييرى إلييف نن تقيييدم إلييف األمانيية تقريرمييا الييوسني الرابيي  بشيي ن تنفييييذ  ويييدعوإلييف األسييرا   يسييي  -4
 بروتوكول قرساجنة ليةتمة األأليااية:

 ؛بي ة رةمية من ل ات األمم المتألدة )ن 
اليذل  ،ولقبل اثني عشر ش را من االجتماع الااشر لمؤتمر األسرا  الاامل كاجتمياع لوسيرا  ريي البروتوكي )  

 ؛ةين ر ري التقرير
االنترنيييت عييين سريييي  شيييير نو  ،عبييير االنترنيييت مييين خيييتل شررييية تبيييادل مايوميييات الةيييتمة األألياايييية يفضييل )ج 

االت يال الوسنيية  عييف النأليو الواجي  نقسيةعيييه  وتوقي  ،األمانية ل يذا ال ير  ةتتيألهالذل  المناة  باةتخدام النموذج
 ؛لبروتوكول قرساجنة

 إتاأليييةبيي ن ييييدعو مرريي  البياييية الاالمييية إليييف  ،لآللييية الماليييية االرشيييادليييدى اعتميياده  ،ميييؤتمر األسييرا  يو ييي -3
 الوسنية الراباة بموج  البروتوكول. االموارد المالية ري الوقت المناة  لوسرا  المؤمية لتيةير إعداد وتقديم تقاريرم

 (33 المادة) واالستعراض التقييم -باء
قييد ترشييي  ال يايية الفرعيييية ليتنفييييذ رييي التو يييية بييي ن ياتمييد ميييؤتمر األسييرا  الااميييل كاجتمييياع لوسييرا  ريييي بروتوكيييول  -81

 عيف شرار ما ييي: مقرراقرساجنة ري اجتماعه التاة  
 ،مؤتمر األسرا  الاامل كاجتماع لوسرا  ري بروتوكول قرساجنة ليةتمة األألياايةإن 
 ليفترة األأليااية ليةتمة قرساجنة لبروتوكول االةتراتيجية الخسة من المتبقية ليفترة ،لوسرا  دعوته يكرر -1

 ،المخاسر وتقييم ،األأليااية الةتمة تشرياات بوض  المتايقة التش ييية األمدا  نولويات ترتي  ري لين ر ،1111-1111
 ؛البروتوكول تنفيذ تيةير ري الألاةمة ألمميت ا ن را، الاامة والتوعية، مويت ا المألورة وتألديد الألية عن الكاانات كش الو 

 ليخسة الن ااي التقييم م  قرساجنة بروتوكوللفاالية  الراب  ةتارا االو  التقييم بين الجم  يتم نن يقرر -1
 ؛1111-1111 ليفترة قرساجنة لبروتوكول االةتراتيجية

                                                                 
 ، المرر  األول.V/16-BSالمقرر  11

https://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12329
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 :ةالتنفيذي ةاألمين إلف يسي  -3
جم  لتيةير  االنترنت عيفالمتاألة  الوسنية التقارير تألييل نداة عيف تألةينات إدخال موا ية   ن)

 ذات األةاو خس بياناتمقابل  األخرى والم ادر الراباة الوسنية التقارير ري البيانات المتاألة وتجميا ا وتألييي ا
 ؛الثانية الوسنية تقديم التقارير دورة ختل عيي ا الأل ول تم التي ال ية

 كم در الراباة الوسنية التقارير باةتخدام البروتوكول بتنفيذ المتايقة المايومات وتولي  تألييل    )
 واالةتارا  التقييم عميية لتيسير إضارية بيانات، االقتضاب وعند، األأليااية الةتمة مايومات تبادل وشررة، أولي
تاألة ،االةتراتيجية ليخسة الن ااي التقييم م  بالتزامن ليبروتوكول الراب   ببناب الماني االت ال لفري  المايومات مذه وا 

 ؛االمتثال ولجنة القدرات
 وشير تكمييية بسريقة الامل ،االمتثال ولجنة القدرات ببناب الماني االت ال رري  إلف يسي  -4

 وتقديم ،االةتراتيجية ليخسة الن ااي والتقييم قرساجنة بروتوكولل الراب  ةتارا االو  التقييم ري ليمةاممة ،ازدواجية
 ؛ليتنفيذ الفرعية ال ياة ري ا لتن ر مااةتنتاجات 
 المقدمة المايومات ري ،الثال  اجتماع ا ري ،تن ر نن ليتنفيذ الفرعية ال ياة إلف يسي  -5

 األسرا  مؤتمر إلف وتو يات ا اةتنتاجات ا تقدم ونن ،االمتثال ولجنة االت ال رري  إلي ا تو ل التي واالةتنتاجات
 الراب  ةتارا االو  التقييم تيةير ب د  الااشر اجتماعه ري قرساجنة بروتوكول ري األسرا  كاجتماع الاامل

 .1111-1111 ليفترة األأليااية ليةتمة قرساجنة لبروتوكول االةتراتيجية ليخسة الن ااي والتقييم قرساجنة بروتوكولل
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 المرر 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بموجب الرابعلتقرير الوطني مشروع الشكل المنقح ل
 

 منشأ التقرير
                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     البلد: -2

  مو   االت ال المةؤول عن التقرير

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     ةم:اال -8

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     و يفة:ال -1

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     :المن مة -4

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     عنوان المراةية: -3

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     ال ات : -6

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     :الفاكس -2

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                     البريد االلكتروني: -2

المن مات/ن ألا  الم يألة الذين تم اةتشارت م نو  -9
 اشتركوا ري إعداد مذا التقرير

                      ]يرجف إدخال ن   منا[                    

  التقديم

                      ]اليوم / الش ر / الةنة[                     :تاريخ التقديم -31

 ]الش ر / الةنة[ إلى ]الش ر / الةنة[ من الفترة المشمولة ب ذا التقرير: -33

 
 

 ________________________________________   12توقي  المو   المةؤول عن االبتع
 
 

                                                                 
لموا ية تج يز المايومات الواردة ريه من قبل نمانة اتفاقية  MS Wordتتاح مذه الوثيقة ري نموذج ال يمكن تادييه ري شكل برنامج  12

ال فألة مذه وال يمكن تاديل ةوى مدختت الن وص ونسر الاتمات. وباد ملب مذه الوثيقة، يرجف تخزين ا وسباعة  التنوع البيولوجي.
ان األولف ليتوقي  عيي ا. كما يرد مذا النموذج عيف الموق  الشبكي ل ررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية الكماله إلكترونيا عيف الانو 

  ]يُضاف الرابط[ التالي:

عبر اإلنترنت من خالل غرقة تبادل التقرير إلى األمانة  أن ترسل األطرافمن أجل تيسير تحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير، يرجى م: ها
عن ، إلى األمانة من الصفحة األولى التي تم التوقيع عليهاممسوحة ضوئيا مع صورة  MS Wordشكل كمرفق في معلومات السالمة األحيائية أو 

 .secretariat@cbd.int هذا: طريق البريد اإللكتروني
 .MS Word إرسال هذا التقرير عن طريق الفاكس أو البريد العادي أو في أشكال إلكترونية بخالف عدمبرجاء 

mailto:secretariat@cbd.int
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بيد  نألد األسرا  ري بروتوكول  لم يكن إذا -11
منا  عميية  مل قرساجنة ليةتمة األأليااية؟

 وسنية قاامة كي ي بل البيد سررا ريه؟

 نام 

 ال 

 :التفا يليمكن نن تقدم منا المزيد من  -13
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 أحكام عامة - 2المادة 
المناةبة لتنفيذ التزاماته بموج  التزمة و من كل سر  اتخاذ التدابير القانونية واالدارية وشيرما من التدابير  1المادة  تقتضي

 البروتوكول.

مل ندخل بيد  التدابير الضرورية لتنفيذ  -14
 البروتوكول؟

 يوجد إسار تن يمي مأليي كامل 

 شير كامليوجد إسار تن يمي مأليي  

 لم توض  إال تدابير مؤقتة رقس 

 ال يوجد إال مشروع إسار 

 لم تتخذ تدابير باد 

ما مي األدوات القاامة لتنفيذ التدابير الوسنية  -15
 ليةتمة األأليااية؟

 

قييييييانون وسنييييييي واأليييييييد نو نكثيييييير بشيييييي ن الةيييييييتمة  
 األأليااية

الاألييييية وسنيييييية واأليييييدة نو نكثييييير بشييييي ن الةييييييتمة  
 األأليااية

مجموعييية واأليييدة نو نكثييير مييين المبييياد  التوجي يييية  
 بش ن الةتمة األأليااية

القييوانين نو اليييواال نو المبيياد  التوجي ييية األخيييرى  
ييييف الةييييتمة األألياايييية عييييف نألييييو التيييي تسبييي  ع
 شير مباشر

 ال توجد ندوات قاامة 

مل اضسي  بيد بمبادرات لتاميم الةتمة األأليااية  -11
ري االةتراتيجيات وخسس الامل الوسنية ليتنوع 

 والتشرياات األخرى؟البيولوجي، والةياةات 

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 
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مل ننش  بيد  آلية لتخ يص نموال من الميزانية  -11
 تدابيره الوسنية ليةتمة األأليااية؟لتفايل 

 نام 

 ال 

ن الدارة الو اا  و ن داامو مل لدى بيد  مو ف -11
 المتايقة مباشرة بالةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 

مو عدد  ، ما32 عيف الةؤال نامإذا كانت إجابت   -11
المو فين الداامين الذين تتاي  و ااف م ب ورة 

 مباشرة باالسار الوسني ليةتمة األأليااية؟

 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 
 ال  مل مذا الادد كا : نام 

 ري بيد : 8التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -11
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 المستحضرات الصيدالنية – 3المادة 

مل ين م بيد  الألركة الاابرة ليألدود ليكاانات  -11
الألية المألورة ومناولت ا نو اةتخدام ا والتي تاتبر 

 مةتألضرات  يدالنية ليبشر؟

 نام 

 ال 

  ري بيد : 3التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -11
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 المرور العابر واالستخدام المعزول -6المادة 

مل ين م بيد  المرور الاابر ليكاانات الألية  -81
 المألورة؟

 نام 

 ال 

مل ين م بيد  االةتخدام المازول ليكاانات الألية  -84
 المألورة؟

 نام 

 ال 

الكاانات الألية  مل اتخذ بيد  قرارا بش ن اةتيراد -15
 المألورة لتةتخدام المازول؟

 نام 

 ال 

 ري بيد : 6التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -11
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              



CBD/SBI/2/13 
Page 10 

 

دخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة - 21إلى  7المواد   االتفاق المسبق عن علم وا 

مل وض  بيد  متسيبات قانونية ليم درين  -11
بموج  واليته القضااية بإبتع الةيسة الوسنية 

االةتيراد قبل الألركة الاابرة المخت ة لسر  
ليألدود عن عمد ليكاانات الألية المألورة التي تق  

 ري إسار إجراب االتفا  المةب  عن عيم؟

 نام 

 ال 

سر  الت دير، مل وض  الامل ك  ببيد عند قيام -11
دقة المايومات الواردة ري  بش نمتسيبات قانونية 

  در؟االخسار المقدم من الم  

 نام 

 ال 

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، مل اةتيم  -11
الألركة الاابرة ليألدود عن ببيد  إخسارا يتاي  

عمد ليكاانات الألية المألورة الدخال ا عن عمد ري 
 البياة؟

 نام 

 ال 

مل اشتمل ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -31
عيف مايومات كامية )كألد   االخساراتاالخسار )

ندنف المايومات المألددة ري المرر  األول 
 ببروتوكول قرساجنة ليةتمة األأليااية ؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

مل نقر ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -31
  االخساراتاالخسار )بيد  ليمخسر باةتتم 

 يوما من االةتتم؟ختل تةاين 

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

مل نبيغ ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -31
بيد  المخسر )المخسرين  وشررة تبادل المايومات 

 )قراراته ؟بقراره 

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، مل اتخذ بيد   -33
قرارا اةتجابة الخسار )إخسارات  ريما يتاي  

بالألركة الاابرة ليألدود عن عمد ليكاانات الألية 
 المألورة الدخال ا عن عمد ري البياة؟ 

 نام 

 ال 
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كم عدد ، 33عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -34
الكاانات الألية المألورة التي وار  بيد  عيف 

 اةتيرادما الدخال ا عن عمد ري البياة؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

ننه تمت  34ةؤال ال عيفإذا كانت إجابت   -35
مل تم بالفال الموارقة عيف كاانات ألية مألورة،

 اةتيراد كل مذه الكاانات الألية المألورة إلف بيد ؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

ما مي ، 34عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -31
النةبة الماوية من قرارات بيد  التي تق  ري الفاات 

 التالية؟

الموارقييييية عييييييف اةتيراد/اةيييييتخدام الكاانيييييات الأليييييية  [%  ]
 المألورة بدون شروس

الموارقييييية عييييييف اةتيراد/اةيييييتخدام الكاانيييييات الأليييييية  [%  ]
 المألورة بشروس

 أل ر اةتيراد/اةتخدام الكاانات الألية المألورة [%  ]
 سي  مايومات إضارية [%  ]
 تمديد رترة إرةال القرارإبتع المخسر ب نه تم  [%  ]

 نن بيد  اتخذ قرارا 31ةؤال ال عيفإذا كانت إجابت   -31
بالموارقة عيف االةتيراد بشروس نو أل ر االةتيراد، 

 مل قدمت األةبا ؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

ري بيد ، بما ري ذل  التدابير ري ألالة عدم  31-2التفا يل عن تنفيذ المواد يمكن نن تقدم منا المزيد من  -31
 وجود يقين عيمي بش ن ا ثار الضارة المألتمية ليكاانات الألية المألورة الدخال ا عن عمد ري البياة:

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة - 22المادة 

بيد  قانونا )قوانين  نو الاألة )لواال  نو  لدىمل  -31
تدابير إدارية ل ن  القرار المتاي  باالةتخدام 

المأليي ليكاانات الألية المألورة المراد اةتخدام ا 
مباشرة ك شذية نو ك عت  نو ليتج يز، بما ري 

 ذل  سرأل ا ري األةوا ؟

 نام 

 ال 
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مل وض  بيد  متسيبات قانونية بش ن دقة  -41
المايومات التي يتاين نن يقدم ا السال  ريما 

يتاي  باالةتخدام المأليي ليكاانات الألية المألورة 
المراد و التي قد تخض  ليألركة الاابرة ليألدود 

ية نو ك عت  نو اةتخدام ا مباشرة ك شذ
 ليتج يز، بما ري ذل  سرأل ا ري األةوا ؟

 نام 

 ال 

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، ما مو عدد  -41
القرارات التي اتخذما بيد  ريما يتاي  باالةتخدام 

التي قد تخض  المأليي ليكاانات الألية المألورة 
المراد اةتخدام ا مباشرة ليألركة الاابرة ليألدود و 

ليتج يز، بما ري ذل   نو ك عت  نو ك شذية
 سرأل ا ري األةوا ؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

بيد  قانونا )قوانين  نو الاألة )لواال  نو مل لدى  -41
تدابير إدارية ل ن  القرار المتاي  باةتيراد 

الكاانات الألية المألورة المراد اةتخدام ا مباشرة 
 ك شذية نو ك عت  نو ليتج يز؟

 نام 

 ال 

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، ما مو عدد  -43
القرارات التي اتخذما بيد  ريما يتاي  باةتيراد 

لمألورة المراد اةتخدام ا مباشرة الكاانات الألية ا
 ك شذية نو ك عت  نو ليتج يز؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

ري بيد ، بما ري ذل  التدابير ري ألالة عدم وجود  33التفا يل عن تنفيذ المادة دم منا المزيد من يمكن نن تق -44
المألتمية ليكاانات الألية المألورة التي قد تكون عرضة ليألركة الاابرة ليألدود  الضارةيقين عيمي بش ن ا ثار 

 :ليتج يزك شذية نو ك عت  نو  الةتخدام ا مباشرة ك شذية نو سام نو ليتج يز
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 استعراض القرار - 21المادة 

مل ننش  بيد  آلية الةتارا  وت يير نل قرار  -45
يتاي  بالألركة الاابرة ليألدود عن عمد ليكاانات 

 الألية المألورة؟

 نام 

 ال 
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ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، مل ةب  نن  -41
اةتار /شير بيد  قرارا يتاي  بالألركة الاابرة 

 ليكاانات الألية المألورة؟ليألدود عن عمد 

 نام 

 ال 

ما مو ، 41عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -41
 عدد القرارات التي اةتارض ا و/نو شيرما؟

 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

مل كانت ، 41عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -41
نل من االةتاراضات ناتجة عن سي  من سر  

 المخسر؟الت دير نو 

 نام 

 ال 

مل قدم ، 41عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -41
بيد  ردا ري شضون تةاين يوما موضألا نةبا  

 القرار؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

بدن  مل، 41عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -51
نل من االةتاراضات بيد  بو فه سر  

 االةتيراد؟

 نام 

 ال 

مل نبيغ ، 51عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -51
بيد ، ري شضون ثتثين يوما، المخسر وشررة 

األأليااية ونوضل نةبا  تبادل مايومات الةتمة 
 القرار؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

 ري بيد : 38التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -51
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 اإلجراء المبسط - 23المادة 

مل ننش  بيد  آلية لتسبي  االجراب المبةس ريما  -53
يتاي  بالألركة الاابرة ليألدود عن عمد ليكاانات 

 الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، مل سب   -54
 بيد  االجراب المبةس؟

 نام 

 ال 
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كم عدد ، 54عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -55
الكاانات الألية المألورة التي سب  عيي ا بيد  

 االجراب المبةس؟

 ال يوجد 
 3إلف  3 

 ثر نو نك 3 

مل نبيغ ، 54عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -51
بيد  األسرا  من ختل شررة تبادل مايومات 

الةتمة األأليااية بالألاالت التي س ب  ري ا 
 االجراب المبةس؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

 ري بيد : 31التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -51
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 األطرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة  - 21المادة 

نو الترتيبات الثنااية نو االقييمية  ما عدد االتفاقات -51
نو المتاددة األسرا  المتايقة بالةتمة األأليااية 

التي ابرم ا بيد  م  األسرا  األخرى/شير 
 األسرا ؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 كثر نو ن 31 

، يرجف تقديم و   مخت ر عن نساق ا تنن تم إبرام اتفاقات نو ترتيبا 51ةؤال ال عيفإذا كانت إجابت   -51
 ومدر ا:

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 ري بيد : 34التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -11
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

دارة المخاطر - 26و 23المادتان   تقييم المخاطر وا 

مل يتسي  االسار التن يمي الداخيي لبيد  إجراب  -11
 تقييمات مخاسر ليكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 
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عيف نل ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
من الكاانات الألية المألورة ينسب  ذل  )اختر ما 

 ينسب  ؟

ليييييييواردات مييييييين الكاانيييييييات الأليييييييية المأليييييييورة الميييييييراد  
 إدخال ا عن عمد ري البياة

لي يييييادرات مييييين الكاانييييييات الأليييييية المأليييييورة المييييييراد  
 ن عمد ري البياةإدخال ا ع

ليييييييواردات مييييييين الكاانيييييييات الأليييييييية المأليييييييورة الميييييييراد  
 اةتخدام ا ك شذية نو ك عت  نو ليتج يز

المأليي ليكاانات ليقرارات المتايقة باالةتخدام  
الألية المألورة المراد اةتخدام ا مباشرة ك شذية 

نو ك عت  نو ليتج يز، بما ري ذل  سرأل ا ري 
  األةوا 

ةيييتخدام لييييواردات مييين الكاانيييات الأليييية المأليييورة لت 
 المازول

لي يادرات ميين الكاانيات الألييية المأليورة لتةييتخدام  
 المازول

 ]التألديديرجف [نخرى:  

مل ننش  بيد  آلية الجراب تقييمات المخاسر قبل  -13
 اتخاذ قرارات تتاي  بالكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

مل ، 13عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -14
تتضمن ا لية إجرابات لتألديد و/نو تدري  
 الخبراب الوسنيين الجراب تقييمات المخاسر؟

 نام 

 ال 

 بناب القدرات المتايقة بتقييم المخاسر نو إدارة المخاسر

دارت ا ما مو عدد األشخاص ري بيد  الذين تم تدريب م عيف تقييم  -15 مخاسر الكاانات الألية المألورة ور دما وا 
 ورقابت ا؟

 تقييم المخاسر: -1

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 

 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ال  مل مذا الادد كا : نام 
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 إدارة المخاسر: -1

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 

 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ال  الادد كا : نام مل مذا 

 الر د: -3

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 

 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ال  الادد كا : نام مل مذا 

مل يةتخدم بيد  مواد تدريبية و/نو  إرشادات  -11
دارة مخاسر  تقنية ليتدري  عيف تقييم مخاسر وا 

 الكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

مل ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
تقييم مخاسر الكاانات الألية يةتخدم بيد  "دليل 

المألورة" )الذل نعدته نمانة اتفاقية التنوع 
 البيولوجي  ليتدري  عيف تقييم المخاسر؟

 نام 

 ال 

مل ، 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
تقييم مخاسر الكاانات الألية يةتخدم بيد  "دليل 

الذل نعده المنتدى االلكتروني ورري  المألورة" )
دارة  الخبراب التقنيين المخ ص لتقييم المخاسر وا 

 عيف تقييم المخاسر؟  ليتدري  المخاسر

 نام 

 ال 

مل لدى بيد األتياجات خا ة لمزيد من االرشاد  -11
تقييم مخاسر الكاانات بش ن موضوعات مألددة ل

 الألية المألورة؟

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 
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الكاانات الألية المألورة نو الةمات المألددة  ر دنو /مل لدى بيد  القدرة عيف كش  وتألديد وتقييم مخاسر و -11
، م  األخذ ري االعتبار المخاسر واةتخدامه المةتداملتنوع البيولوجي االتي قد يكون ل ا آثار ضارة عيف ألف  

 ؟البشرية ألة العيف 

 الكش : -1
 نام 

 ال 

 التألديد: -1
 نام 

 ال 

 تقييم المخاسر: -3
 نام 

 ال 

 الر د: -4
 نام 

 ال 

 إجراب تقييم المخاسر نو إدارة المخاسر

ل ر  إجراب تقييم المخاسر نو إدارة المخاسر، نو لتقييم تقارير  إرشاديةمل اعتمد بيد  نو اةتخدم نل وثاا   -11
 تقييم المخاسر المقدمة من المخسرين؟

 تقييم المخاسر: -1
 نام 

 ال 

 إدارة المخاسر: -1
 نام 

 ال 

، مل 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
بش ن تقييم مخاسر  االرشاديةتخدم بيد  "

الذل نعده المنتدى الكاانات الألية المألورة" )
المخ ص  الخبراب التقنيينااللكتروني ورري  

دارة المخاسر الجراب تقييم   لتقييم المخاسر وا 
المخاسر نو إدارة المخاسر، نو لتقييم تقارير تقييم 

 ؟المخسرينالمخاسر المقدمة من 

 نام 

 ال 

نو من جيات مشتركة لتقييم  ن  جابيد   اعتمدمل  -13
 المخاسر بالتنةي  م  دول نخرى؟

 نام 

 ال 
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مل تااون بيد  م  نسرا  نخرى ب ية تألديد  -14
الكاانات الألية المألورة نو الةمات المألددة التي 
يمكن نن تكون ل ا آثار ضارة عيف ألف  التنوع 

 البيولوجي واةتخدامه المةتدام؟

 نام 

 ال 

ري الفترة المشمولة بالتقرير، مل نجرى بيد  نل نوع  -15
لكاانات الألية المألورة، بما ري اتقييم مخاسر ننواع من 
تةتخدام المازول، نو التجار  الميدانية، نو لذل  

ك شذية نو األشرا  التجارية، نو االةتخدام المباشر 
 ؟ك عت  نو ليتج يز

 نام 

 ال 

ما عدد ، 15عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
 تقييمات المخاسر التي نجريت؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

يرجف ، 15عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
االشارة إلف نسا  تقييمات المخاسر )اختر كل ما 

 ينسب  

لتةييييييتخدام المايييييييزول  لكاانييييييات الألييييييية المألييييييورةا 
  3)ورقا ليمادة 

المراد إدخال ا عن عمد  لكاانات الألية المألورةا 
ري البياة لتختبار التجريبي نو التجار  

 الميدانية
المييراد إدخال ييا عيين عميييد  لكاانييات الألييية المألييورةا 

 ري البياة لوشرا  التجارية

الميراد اةيتخدام ا مباشييرة  لكاانيات الأليية المألييورةا 
 ك شذية

الميراد اةيتخدام ا مباشييرة  لكاانيات الأليية المألييورةا 
 ك عت 

الميراد اةيتخدام ا مباشييرة  لكاانيات الأليية المألييورةا 
 ليتج يز

 ]يرجف التألديد[نخرى  
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، مل 15عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
تقييمات المخاسر لجمي  القرارات المتخذة  نجريت

 عن عمدبش ن الكاانات الألية المألورة لإلدخال 
الةتخدام المأليي ليكاانات بش ن اري البياة نو 

لألركة عابرة ليألدود الألية المألورة التي قد تخض  
 الةتخدام ا مباشرة ك شذية نو ك عت  نو

 ؟ليتج يز 

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

مل وض  بيد  آليات وتدابير واةتراتيجيات  -11
دارة  المخاسر المألددة ري  مناةبة لتن يم وا 

 تقييمات مخاسر الكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

مل اتخذ بيد  تدابير مناةبة لمن  الألركات الاابرة  -11
ليألدود عن شير عمد ليكاانات الألية المألورة، بما 

ثل اشتراس إجراب تقييم ليمخاسر ري ذل  تدابير م
 قبل نول إست  لكاان ألي مألور؟

 نام 

 ال 

مل اتخذ بيد  تدابير لضمان نن يخض  نل كاان  -11
ألي مألور، ةواب كان مةتوردا نو مسورا مألييا، 

تتناة  م  دورة ألياته إلف رترة متأل ة متامة 
 نو رترة إنتاجه قبل بدب اةتخدامه المنشود؟

 نام 

 ال 

مل ننش  بيد  آلية لر د ا ثار المألتمية ليكاانات  -11
 الألية المألورة التي تسي  ري البياة؟

 نام 

 ال 

مل لدى بيد  البنية التألتية )مثل مرار   -13
المختبرات  التزمة لر د نو إدارة الكاانات الألية 

 المألورة؟

 نام 

 ال 

 ري بيد : 36و 33التفا يل عن تنفيذ المادتين يمكن نن تقدم منا المزيد من  -14
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              
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 وتدابير الطوارئ 13الحركات العابرة للحدود عن غير عمد - 71المادة 

مل وض  بيد  تدابير الخسار الدول المت ثرة نو  -15
، وشررة تبادل مايومات مت ثرألتمل نن تكون الم

الةتمة األأليااية، وعند االقتضاب، المن مات 
إست  ري واليت ا الدولية ذات ال ية ري ألالة 

عابرة  القضااية يؤدل إلف، نو قد يؤدل إلف، ألركة
 المألورةيكاانات الألية ل ليألدود عن شير عمد

 ضارة كبيرة؟ آثارالتي يألتمل نن يكون ل ا و 

 نام 

 ال 

الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، كم عدد  ري -11
ري الكاانات الألية المألورة التي ألدثت  اتإستق

 قد تكون قدبيد  والتي ندت، نو الوالية القضااية ل
 ؟عابرة ليألدود عن شير عمد ألركةندت، إلف 

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

مي نن  11الةؤال رقم  عيفإذا كانت إجابت   -11
، مل نخسر بيد  الدول المت ثرة نو ألد  االست 

المألتمل نن تكون مت ثرة، وشررة تبادل مايومات 
، والمن مات الدولية ذات الةتمة األأليااية

 ، عند االقتضاب؟ال ية

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

مل لدى بيد  القدرة عيف اتخاذ تدابير االةتجابة  -11
 ألركات الاابرة ليألدود عن شير عمد؟المناةبة لي

 نام 

 ال 

عدد ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، كم  -11
ألركة المرات التي ن بل ري ا بيد  عيف عيم ب

 ري نراضيه؟ عابرة ليألدود عن شير عمد

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

 ري بيد : 32التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -11
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

                                                                 
النقل شير المق ود عبر الألدود" مو نقل عبر الألدود لكاان ألي مألور  رإن، " CP-VIII/16ورقا ليتار  التش ييي الماتمد ري المقرر  13

من البروتوكول عيف  32عبر الألدود الوسنية لسر  ما دون ق د، ألي  تم إست  الكاان الألي المألور، وال تنسب  متسيبات المادة 
ن له آثار ضارة كبيرة عيف ألف  التنوع البيولوجي عمييات النقل عبر الألدود مذه إال إذا كان الكاان الألي المألور الماني ي ألتمل نن تكو 
 ".المتضررة نو التي يألتمل نن تتضررواةتخدامه المةتدام، م  مراعاة نيضا المخاسر عيف  ألة االنةان، وذل  ري الدول 
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 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية - 21المادة 

مل اتخذ بيد  تدابير تشترس مناولة وتاباة ونقل  -11
الكاانات الألية المألورة الخاضاة ليألركة الاابرة 

بموج  شروس الةتمة م  مراعاة القواعد  ليألدود
 والماايير الدولية ذات ال ية؟

 نام 

 ال 

 تشير بوضوحمل اتخذ بيد  تدابير تشترس نن  -11
الوثاا  الم األبة ليكاانات الألية المألورة المراد 

 ك شذية نو ك عت  نواةتخدام ا مباشرة 
الألاالت التي تكون ري ا موية ري ليتج يز، 

قد   ا، ننالكاانات الألية المألورة شير مارورة
ومي شير مادة  تألتول عيف كاانات ألية مألورة

عن عمد ري البياة، رضت عن نقسة لإلدخال 
 ات ال ليأل ول عيف المزيد من المايومات؟

 نام 

 ال 

مل اتخذ بيد  تدابير تشترس نن تشير بوضوح  -13
الوثاا  الم األبة ليكاانات الألية المألورة المراد 

 ك شذية نو ك عت  نواةتخدام ا مباشرة 
الألاالت التي تكون ري ا موية ليتج يز، ننه ري 

عيف  تألتول ا ، ننمارورةالكاانات الألية المألورة 
ومي شير مادة لإلدخال عن كاانات ألية مألورة 

عمد ري البياة، رضت عن نقسة ات ال ليأل ول 
 عيف المزيد من المايومات؟

 نام 

 ال 

  األةايةعيف الةؤال ) نام. إذا كانت إجابت  1 -14
، ما مو نوع الوثاا  التي 13نو /و 11 /نوو 11

لكاانات الألية المألورة ا بيد  لتألديد يقتضي ا
اةتخدام ا مباشرة ك شذية نو ك عت  نو  المراد

 ليتج يز

 ننواع الوثاا  القاامة 

 قاامة بذات ا وثيقة 

 وثيقة لقاامة نو قاامة بذات ا 
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مل اتخذ بيد  تدابير تشترس نن تشير الوثاا   -15
ليكاانات الألية المألورة المادة الم األبة 

كاانات ألية بوضوح إلف نن ا  لتةتخدام المازول
وتألدد نل شروس لةتمة المناولة والتخزين  مألورة

والنقل واالةتخدام ونقسة االت ال ليأل ول عيف 
المزيد من المايومات، بما ري ذل  اةم وعنوان 

الشخص نو المؤةةة التي ةتشألن إليه الكاانات 
 الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

، ما نوع 15عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
الكاانات الألية  لتألديدبيد   يقتضي االوثاا  التي 

 المألورة الموج ة لتةتخدام المازول؟

 ننواع الوثاا  القاامة 

 وثيقة قاامة بذات ا 

 وثيقة لقاامة نو قاامة بذات ا 

مل اتخذ بيد  تدابير تشترس نن تشير الوثاا   -11
ليكاانات الألية المألورة المراد إدخال ا الم األبة 

بوضوح إلف نن ا  عن عمد ري بياة سر  االةتيراد
الةمات و/نو وتألدد مويت ا و  كاانات ألية مألورة،

الخ ااص ذات ال ية، ونل متسيبات بش ن 
ةتمة المناولة والتخزين والنقل واالةتخدام، ونقسة 

االت ال ليأل ول عيف المزيد من المايومات، 
وألة  االقتضاب اةم وعنوان المةتورد والم در؛ 
وتألتول عيف إعتن يفيد ب ن الألركة تتوار  م  

 م در؟متسيبات مذا البروتوكول بالنةبة لي

 نام 

 ال 

، ما نوع 11عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -11
بيد  لتألديد الكاانات الألية  يقتضي االوثاا  التي 

 ري البياة؟ المراد إدخال ا عن عمدالمألورة 

 ننواع الوثاا  القاامة 

 وثيقة قاامة بذات ا 

 وثيقة لقاامة نو قاامة بذات ا 

ل ر  ضمان  إرشادرر لدى بيد  نل امل يتو  -11
الكاانات الألية المألورة ونقي ا  مناولة الةتمة ري
 وتابات ا؟

 نام 

 ال 

 مل لدى بيد  القدرة عيف إنفاذ متسيبات تألديد -111
 وتوثيق ا؟ الكاانات الألية المألورة

 نام 

 ال 
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كم عدد مو في الجمار  ري بيد  الذين أل يوا  -111
 الكاانات الألية المألورة؟ عيف تدري  عيف تألديد

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 

 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ال  مل مذا الادد كا : نام 

مل وض  بيد  إجرابات ألخذ عينات من  -111
 الكاانات الألية المألورة والكش  عن ا؟

 نام 

 ال 

كم عدد نخ اايي المختبرات ري بيد  الذين  -113
الكاانات  الكش  عنأل يوا عيف تدري  عيف 

 الألية المألورة؟

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 

 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ال  مل مذا الادد كا : نام 

لدى بيد  إمكانية الو ول بشكل موثو  إلف  مل -114
 الكاانات الألية المألورة؟ مرار  الكش  عن

 نام 

 ال 

ما عدد المختبرات الماتمدة ري بيد  ليكش  عن  -115
 الكاانات الألية المألورة؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 49إلف  31 

 نو نكثر 31 

وجود  مي 115الةؤال  عيفكانت إجابت  إذا  -111
مختبرات ماتمدة ري بيد ، ما مو عدد المختبرات 

يكش  عن الكاانات الألية لالتي تامل ألاليا 
 المألورة؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 49إلف  31 

 نو نكثر 31 

 ري بيد : 32التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -111
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              
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 السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية - 21المادة 

ري ألالة ما إذا كان بيد  عين نكثر من ةيسة  -111
وسنية مخت ة، مل ننش  بيد  آلية لتنةي  

ننشست ا قبل اتخاذ قرارات تتاي  بالكاانات الألية 
 المألورة؟

 نام 

  ال 
 ال ينسب  )لم يتم تايين ةيسة وسنية مخت ة  

مل وض  بيد  قدرات مؤةةية مناةبة لتمكين  -111
الةيسة/الةيسات الوسنية المخت ة من نداب 

االدارية المسيوبة بموج  بروتوكول  الو اا 
 قرساجنة ليةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 

بيد  بمبادرات لتازيز التااون بين  اضسي مل  -111
نقاس االت ال الوسنية والةيسة )الةيسات  
الوسنية المخت ة والمؤةةات األخرى بش ن 

 المةاال المتايقة بالةتمة األأليااية؟

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

 ري بيد : 39التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -111
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية - 11المادة 

ألالة المايومات االلزامية التي قدم ا بيد  إلف شررة تبادل مايومات الةتمة  عيفعامة  ن رةيرجف تقديم  -111
إلف شررة تبادل  ت ق دمتمن المايومات ما إذا كانت متاألة وما إذا كان راةاألأليااية عن سري  تألديد لكل 

 مايومات الةتمة األأليااية.

التشرياات واليواال والمباد  التوجي ية القاامة   ن 
عن المايومات المسيوبة لتنفيذ البروتوكول، رضت 

من قبل األسرا  الجراب االتفا  المةب  عن عيم 
  81)ن  من المادة 1)الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

شررييية المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 
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والمباد  التوجي ية المسبقة  واليواالالتشرياات     
عيف اةتيراد الكاانات الألية المألورة المراد 

ليتج يز  ك شذية نو ك عت  نواةتخدام ا مباشرة 
  33من المادة  3)الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

ايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي الم 
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 

االتفاقات والترتيبات الثنااية والمتاددة األسرا    ج 
)   1والفقرة  34من المادة  8 واالقييمية )الفقرة

  81من المادة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 الةتمة األأليااية تبادل مايومات

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 ايومات شير متاألةالم 

ج ة االت ال ليةيسات الوسنية بيانات عن   د 
 ، ونقاس 39من المادة  1و 8المخت ة )الفقرتان 

 ، 39من المادة  1و 3االت ال الوسنية )الفقرتان 
  ه)1وج ات االت ال ري ألاالت السوار  )الفقرة 

  32من المادة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 الةتمة األأليااية تبادل مايومات

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 ايومات شير متاألةالم 

القرارات التي تتخذما األسرا  بش ن المرور الاابر   ه 
  6من المادة  3)الفقرة ليكاانات الألية المألورة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 الةتمة األأليااية تبادل مايومات

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 

القرارات التي تتخذما األسرا  بش ن اةتيراد   و 
  6من المادة  8)الفقرة الكاانات الألية المألورة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

جزاييييا رقيييس رييييي المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 
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إخسارات ريما يتاي  باالست  ري إسار الوالية   ز 
القضااية لبيد  تؤدل، نو من الممكن نن تؤدل، 

د عن شير عمد لكاان إلف ألركات عابرة ليألدو 
ألور ومن المرجل نن يكون ل ا آثار ضارة مألي 

من المادة  3)الفقرة كبيرة عيف التنوع البيولوجي 
32  

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

زاييييا رقيييس رييييي المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية ج 
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 

مايومات عن ألاالت الألركات الاابرة ليألدود شير   ح 
من  1)الفقرة المشروعة ليكاانات الألية المألورة 

  83المادة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

القرارات المتايقة باةتيراد الكاانات الألية المألورة   س 
من المادة  1)الفقرة الدخال ا عن عمد ري البياة 

31  

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

مايومات عن تسبي  اليواال المأليية عيف واردات   ل 
من  4المألورة )الفقرة ماينة من الكاانات الألية 

  34المادة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

القرارات المتايقة باالةتخدام المأليي ليكاانات     
الألية المألورة التي قد تخض  لألركة عابرة ليألدود 

 ك عت  نوك شذية نو الةتخدام ا مباشرة 
  33من المادة  3ليتج يز )الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 



CBD/SBI/2/13 
Page 27 

 

القرارات المتايقة باةتيراد الكاانات الألية المألورة   ل 
 ك شذية نو ك عت  نوالمراد اةتخدام ا مباشرة 

المأليية ليتج يز المتخذة بموج  األسر التن يمية 
  نو ورقا ليمرر  الثال  33من المادة  4)الفقرة 
  33من المادة  6)الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 يةمايومات الةتمة األألياا

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

المتايقة باالسار الذل يتاين اةتخدامه االعتنات   م 
ليكاانات الألية المألورة المراد اةتخدام ا مباشرة 

من  6ليتج يز )الفقرة  ك شذية نو ك عت  نو
  33المادة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

القرارات المتايقة بالألركات اةتارا  وت يير   ن 
الاابرة ليألدود عن عمد ليكاانات الألية المألورة 

  38من المادة  3)الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 

م ري ا الألركة الاابرة ليألدود الألاالت التي قد تت  و 
الألية المألورة ري نفو وقت إخسار ليكاانات 

  31)ن  من المادة 3سر  االةتيراد )الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 

ألورة التي م نألت  فة االعفاب الألية المالكاانات   ع 
  31)   من المادة 3من كل سر  )الفقرة 

المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية تبيييييييادل  
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 شررة تبادل مايومات الةتمة األأليااية

 المايومات شير متاألة 
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المخاسر نو االةتاراضات موجزات عن تقييمات     
البياية ليكاانات الألية المألورة الناشاة عن 
الامييات التن يمية والمايومات ذات ال ية 

  81)ج  من المادة 1بنواتج ا )الفقرة الخا ة 

تبيييييييادل  المايومييييييات متييييييوررة ومتاألييييييية رييييييي شرريييييية 
 مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين شيييير متاألييية ريييي شررييية  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية

المايوميييات متيييوررة ولكييين متاألييية جزاييييا رقيييس رييييي  
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية شررة

 المايومات شير متاألة 

لكن ليو ري شررة تبادل مايومات نن المايومات متاألة وكانت إجابت  مي يرجف تقديم شرح موجز إذا  -113
 :111ألل بند تألت الةؤال  س ري شررة تبادل مايومات الةتمة األألياايةالةتمة األأليااية نو متاألة جزايا رق

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

مل ننش  بيد  آلية لتازيز قدرات نقسة االت ال  -114
الوسنية التاباة ل ررة تبادل مايومات الةتمة 

 األأليااية ليقيام بو ااف ا االدارية؟

 نام 

 ال 

مل ننش  بيد  آلية ليتنةي  بين نقسة االت ال  -115
الوسنية التاباة ل ررة تبادل مايومات الةتمة 
األأليااية ونقسة االت ال التاباة لبروتوكول 

قرساجنة والةيسة )الةيسات  الوسنية المخت ة 
ألة المايومات ل ررة تبادل مايومات الةتمة التا

 األأليااية؟

 نام 

 ال 

مل يةتخدم بيد  المايومات المتاألة ري شررة  -111
تبادل مايومات الةتمة األأليااية ري عمييات 

 الألية المألورة؟  ن  القرارات بش ن الكاانات

 ، داامانام 

 ، ري با  الألاالتنام 

 ال 

 قرارات  ال ينسب  )لم تتخذ 

مل واجه بيد   اوبات ري الو ول إلف شررة  -111
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية نو اةتخدام ا؟

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

الفترة المشمولة بالتقرير، ما عدد األألدا   ري -111
المت ية بالةتمة األأليااية )مثل الأليقات 

الدراةية وأليقات الامل والمؤتمرات ال ألفية 
 واألألدا  التاييمية  التي ن م ا بيد ؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 
 84إلف  31 

 نو نكثر 83 



CBD/SBI/2/13 
Page 29 

 

الفترة المشمولة بالتقرير، ما عدد المسبوعات  ري -111
 المتايقة بالةتمة األأليااية التي نشرما بيد ؟

 ال يوجد 
 9إلف  3 

 49إلف  31 
 99إلف  31 

 نو نكثر 311 

 ري بيد : 81التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -111
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 
 

 المعلومات السرية - 12المادة 

مل وض  بيد  إجرابات لألماية المايومات الةرية  -383
 المةتيمة بموج  البروتوكول؟

 نام 

 ال 

مل يةمل بيد  ليمخسر بتألديد المايومات التي  -111
 يتاين تناول ا كمايومات ةرية؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

 ري بيد : 83التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -113
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 بناء القدرات - 11المادة 

لبناب  وموثو مل لدى بيد  تمويل يمكن التنبؤ به  -114
 القدرات من نجل التنفيذ الفاال ليبروتوكول؟

 نام 

 ال 

مل أل ل بيد  عيف دعم خارجي نو اةتفاد من  -115
األنشسة التااونية م  األسرا  األخرى ري تنمية 

البشرية والقدرات المؤةةية ري و/نو تازيز الموارد 
 مجال الةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 

كي   ،383 عيف الةؤال نامإذا كانت إجابت   -621
 نتيألت مذه الموارد؟

 قنوات ثنااية 

 قنوات إقييمية 

 قنوات متاددة األسرا  
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مل قدم بيد  دعما إلف األسرا  األخرى لتنمية  -382
و/نو تازيز الموارد البشرية والقدرات المؤةةية ري 

 مجال الةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 

كي   ،382 عيف الةؤال نامإذا كانت إجابت   -621
 نتيألت مذه الموارد؟

 قنوات ثنااية 

 قنوات إقييمية 

 األسرا قنوات متاددة  

مل شرع بيد  ري ري الفترة المشمولة بالتقرير،  -111
عميية ليأل ول عيف نموال من مرر  البياة 

 الاالمية لبناب القدرات ري مجال الةتمة األأليااية؟

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

، كي  389عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -131
 ت   مذه الاميية؟

 ة ية جدا 
 ة ية  

 متوةسة ال اوبة 

  ابة 
  ابة جدا 

ختل المرألية الألالية المشمولة بالتقرير، مل  -131
اضسي  بيد  ب نشسة لتنمية و/نو تازيز الموارد 
البشرية والقدرات المؤةةية ري مجال الةتمة 

 األأليااية؟

 نام 

 ال 
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، ري نل 313الةؤال عيف  نامإذا كانت إجابت   -131
من المجاالت التالية اضسي  ري ا ب ذه  مجال

 ؟األنشسة )اختر كل ما ينسب  

 القدرات المؤةةية والموارد البشرية 

إدماج الةتمة األأليااية ري التشرياات والةياةيات  
والمؤةةيييات متاييييددة القساعيييات والقساعييييية )تاميييييم 

 األأليااية الةتمة 
 تقييم المخاسر والخبرات الايمية والتقنية األخرى 

 إدارة المخاسر 

التوعيييييييية الاامييييييية والمشييييييياركة والتايييييييييم ريييييييي مجيييييييال  
 الةتمة األأليااية

دارة البيانييييييات بمييييييا رييييييي ذلييييييي    تبييييييادل المايومييييييات وا 
المشيييييياركة ريييييييي شررييييييية تبييييييادل مايوميييييييات الةيييييييتمة 

 األأليااية

يد التاييياون الايمييييي والتقنيييي والمؤةةييييي عييييف ال ييييا 
 دون االقييمي واالقييمي والدولي

 نقل التكنولوجيا 

تألدييد الكاانيات الأليية المأليورة بميا ريي ذلي  الكشيي   
 عن ا

 االعتبارات االجتماعية واالقت ادية 

مييين  8-32تنفيييذ متسيبيييات التوثيييي  بموجيي  الميييادة  
 البروتوكول

  المايومات الةرية تناول 

تييدابير لماالجييية الألركييات الايييابرة ليألييدود عييين شيييير  
 عمد و/نو شير المشروعة ليكاانات الألية المألورة

البألييييييو  الايمييييييية ريييييييي مجييييييال الةييييييتمة األألياايييييييية  
 المتايقة بالكاانات الألية المألورة

 مراعاة المخاسر عيف ال ألة البشرية 

 المةؤولية والجبر التاويضي 
       ]يرجف التألديد[  نخرى  

ري الفترة الألالية المشمولة بالتقرير، مل نجرى  -133
 بيد  تقييما بش ن االألتياجات من ألي  بناب

 القدرات؟

 نام 

 ال 

مل ما زال لدى بيد  األتياجات من ألي  بناب  -134
 القدرات؟

 نام 

 ال 
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، ري نل 314الةؤال عيف  نامإذا كانت إجابت   -135
من المجاالت التالية اضسي  ري ا ب ذه  مجال

 األنشسة )اختر كل ما ينسب  ؟

 القدرات المؤةةية والموارد البشرية 

إدماج الةتمة األأليااية ري التشرياات والةياةيات  
والمؤةةيييات متاييييددة القساعيييات والقساعييييية )تاميييييم 

 األأليااية الةتمة 
 تقييم المخاسر والخبرات الايمية والتقنية األخرى 

 إدارة المخاسر 

التوعيييييييية الاامييييييية والمشييييييياركة والتايييييييييم ريييييييي مجيييييييال  
 الةتمة األأليااية

دارة البيانييييييات بمييييييا رييييييي ذلييييييي    تبييييييادل المايومييييييات وا 
المشيييييياركة ريييييييي شررييييييية تبييييييادل مايوميييييييات الةيييييييتمة 

 األأليااية

التاييياون الايمييييي والتقنيييي والمؤةةييييي عييييف ال ييييايد  
 دون االقييمي واالقييمي والدولي

 نقل التكنولوجيا 

تألدييد الكاانيات الأليية المأليورة بميا ريي ذلي  الكشيي   
 عن ا

 االعتبارات االجتماعية واالقت ادية 

مييين  8-32تنفيييذ متسيبيييات التوثيييي  بموجيي  الميييادة  
 البروتوكول

  مناولة المايومات الةرية 

تييدابير لماالجييية الألركييات الايييابرة ليألييدود عييين شيييير  
 عمد و/نو شير المشروعة ليكاانات الألية المألورة

البألييييييو  الايمييييييية ريييييييي مجييييييال الةييييييتمة األألياايييييييية  
 المتايقة بالكاانات الألية المألورة

 مراعاة المخاسر عيف ال ألة البشرية 

 المةؤولية والجبر التاويضي 
       ]يرجف التألديد[  نخرى  

مل نعد بيد  اةتراتيجية نو خسة عمل لبناب  -316
 القدرات؟

 نام 

 ال 

لتنةي  مبادرات  عاميةمل لدى بيد  آلية وسنية  -131
 بناب القدرة ري مجال الةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 
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ري بيد ، بما ري ذل  المزيد من التفا يل عن تجربة  33التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -131
 عيف نموال من مرر  البياة الاالمية: الأل ول

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 التوعية العامة والمشاركة – 13المادة 

التشرياات نو الةياةات ري بيد  تناول ت يتممل  -131
ما نو المشاركة ري/التاييم و/نو و ةالاامالتوعية 
 ؟األألياايةالةتمة يتاي  ب

 نام 

 ال 

المشمولة بالتقرير، مل تااون الألالية الفترة  ري -141
بيد  م  دول ومياات دولية نخرى ريما يتاي  

 والمشاركة؟ والتاييمبالتوعية الاامة 

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

مل ننش  بيد  آلية لضمان إمكانية أل ول عامة  -141
الجم ور عيف مايومات بش ن الكاانات الألية 

 المألورة؟

 نام 

 ال 

مل لدى بيد  اةتراتيجية ات ال وسنية بش ن  -141
 ؟األألياايةالةتمة 

 نام 

 ال 

مل لدى بيد  نل برامج توعية وترويج بش ن  -143
 ؟األألياايةالةتمة 

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

مل لدى بيد  ألاليا موقاا وسنيا عيف االنترنت  -144
 ؟األألياايةالةتمة بش ن 

 نام 

 ال 

عدد المؤةةات األكاديمية ري بيد  التي تقدم  ما -145
 ري مجال الةتمة األأليااية؟ ادورات وبرامج

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر 31 
 ال  مل مذا الادد كا : نام 
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 القاامة عيفنو الوألدات /عدد المواد التاييمية و ما -141
متاألة ويمكن الالةتمة األأليااية بش ن االنترنت 

 ليجم ور الو ول إلي ا ري بيد ؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 
 84إلف  31 

 99إلف  83 

 نو نكثر 311 
 ال  مل مذا الادد كا : نام 

 مل ننش  بيد  آلية الةتشارة الجم ور ري عميية  -141
 نام 

 ال 

السراا  الألالية ليمشاركة ببيد  الجم ور  نبيغ مل -141
تاي  بالكاانات المالاامة ري عميية  ن  القرار 

 الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

، يرجف 141 عيف الةؤال نامإذا كانت إجابت   -141
 بيان السراا  المةتخدمة البتع الجم ور:

 مواق  االنترنت الوسنية 

 ال أل  

 تالمنتديا 
 القواام البريدية 

 الجيةات الاينية 

 ]يرجف التألديد[نخرى  

المشمولة بالتقرير، كم عدد المرات  الألاليةري الفترة  -151
التي اةتشار ري ا بيد  الجم ور ري عميية  ن  

 تاي  بالكاانات الألية المألورة؟المالقرار 

 ال يوجد )القرارات اتخذت بدون اةتشارة  

 4إلف  3 

 نو نكثر 3 

 رات ال ينسب  ) لم تتخ قرا 

وةاال الو ول إلف شررة بمل نبيغ بيد  الجم ور  -151
 تبادل مايومات الةتمة األأليااية؟

 نام 

 ال 

 ري بيد : 81التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -151
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 غير األطراف - 11المادة 

متادد مل دخل بيد  ري ترتي  ثنااي نو إقييمي نو  -153
األسرا  م  بيد من شير األسرا  ريما يتاي  

 بالألركات الاابرة ليألدود ليكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 
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ري الفترة المشمولة بالتقرير، مل اةتورد بيد   -154
 كاانات ألية مألورة من بيد من شير األسرا ؟

 نام 

 ال 

ري الفترة المشمولة بالتقرير، مل  در بيد   -155
 كاانات ألية مألورة إلف بيد من شير األسرا ؟

 نام 

 ال 

و/نو  334 عيف الةؤال نامإذا كانت إجابت   -151
، مل كانت الألركات الاابرة ليألدود ليكاانات 333

مد  بروتوكول قرساجنة الألية المألورة متةقة م  
 الةتمة األأليااية؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 

 ري بيد : 84التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -151
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 14الحركات العابرة للحدود غير المشروعة – 22المادة 

مل اعتمد بيد  تدابير مأليية ت د  إلف من   -151
الألركات الاابرة ليألدود ليكاانات الألية المألورة 

المضسي  ب ا بما يتاار  م  تدابير البيد المأليية 
المتايقة بتنفيذ البروتوكول و/نو مااقبة المةؤولين 

 عن ا؟

 نام 

 ال 

ري الفترة المشمولة بالتقرير، كم عدد ألاالت  -151
الألركات الاابرة ليألدود شير المشروعة ليكاانات 
 الألية المألورة الذل ن بل بيد  عيف عيم ب ا؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 نو نكثر  31 

نن بيد   مي 151الةؤال  عيفكانت إجابت  إذا  -111
بالألركات الاابرة ليألدود شير ن بل عيف عيم 

الكاانات الألية  تألديد منش ، مل تم المشروعة
 المألورة؟

 نام 
 ، ري با  الألاالتنام 
 نام 

 ري بيد : 83التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -111
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

                                                                 
الألدود ليكاانات الألية عبر  مو نقل "دعبر الألدو  لمشروعاشير  النقل"، رإن، "CP-VIII/16ورقا ليتاري  التش ييي الماتمد ري المقرر  14

 ". المألورة يتم بالمخالفة ليتدابير المأليية لتنفيذ البروتوكول التي اعتمدما السر  الماني
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 االجتماعية واالقتصادية االعتبارات – 22المادة 

 تيةرنو متسيبات مألددة  ن  جمل لدى بيد  نل  -111
االقت ادية ري و  كيفية نخذ االعتبارات االجتماعية

االعتبار ري عميية  ن  القرار بش ن الكاانات 
 ؟المألورةالألية 

 نام 

 ال 

المشمولة بالتقرير، مل تم نخذ االعتبارات  الفترةري  -113
الكاانات  نثراالجتماعية واالقت ادية الناشاة عن 

 الألية المألورة ري االعتبار عند اتخاذ القرار؟

 ، داامانام 
 ري با  الألاالت رقس 
 ال 
 ت ارار ال ينسب  )لم تتخذ ق 

ةتارا  التي خضات الالمواد المنشورة  عدد ما -114
نو  وض التي اةتخدم ا بيد  ل ر   الن راب

تألديد االجرابات الوسنية ريما يتاي  باالعتبارات 
 االجتماعية واالقت ادية؟

 ال يوجد 
 4إلف  3 

 9إلف  3 

 49إلف  31 

 نو نكثر 31 
 ال  مل مذا الادد كا : نام 

تااون بيد  م  نسرا  نخرى بش ن البألو  مل  -115
وتبادل المايومات المتايقة ب ل آثار اجتماعية 

 واقت ادية ليكاانات الألية المألورة؟

 نام 

 ال 

 ري بيد : 86التفا يل عن تنفيذ المادة يمكن نن تقدم منا المزيد من  -111
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 والجبر التعويضي المسؤولية – 17المادة 

-مل بيد  سر  ري البروتوكول التكمييي ناشويا -111
 كوااللمبور بش ن المةؤولية والجبر التاويضي؟

 نام 

 ال 

، مل منا  111لةؤال ا عيف الكانت إجابت   إذا -111
  بل سررا؟ي لكينل عميية وسنية 

 نام 

 ال 

 اتخاذ تدابير اةتجابة: تقتضيإدارية نو قانونية  ندواتمل يوجد لدى بيد   -111

ري ألالة األضرار الناجمة عن الكاانات  -ن 
 الألية المألورة؟

 نام 

 ال 
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ري ألالة ما إذا كانت من المألتمل بدرجة  -  
نن يكون منا  ضرر إذا لم ت تخذ  كارية

 تدابير االةتجابة؟

 نام 

 ال 

ن، مل تفر  111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -111
كل ما  اخترمذه األدوات متسيبات عيف المش ل )

 ينسب  ؟

، عييييييف المشييييي ل نن يبيييييغ الةييييييسة المخت ييييية ناييييم 
 بالضرر

 ، عيف المش ل نن يقّيم الضررنام 

 ، عيف المش ل نن يتخذ تدابير اةتجابةنام 

 ]يرجف التألديد[، متسيبات نخرى: نام 

 ال 

، مل  111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -111
تدابير اةتجابة المش ل  نن يتخذمذه األدوات  تقتضي

 ؟لتجن  الضرر

 نام 

 ال 

،  111نو  ن111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -111
 ؟تاريفا لكيمة "المش ل"مذه األدوات  توررمل 

 نام 

 ال 

، نل مما 111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -113
 كل ما ينسب  ؟ اختر" )مش لييي يمكن نن يكون "

 الألااز عيف ت ريل 

 شخص سرح الكاان الألي المألور ري الةو  

 مسور 

 منتج 

 مخسر 

 م در 
 مةتورد 

 ناقل 

 مورد 
 نام 

 ]يرجف التألديد[نخرى:  

مل تم تألديد ةيسة مخت ة ليقيام بالو اا   -114
 المن وص عيي ا ري البروتوكول التكمييي؟

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 



CBD/SBI/2/13 
Page 38 

 

ما مي ، 114عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -115
 التدابير التي يمكن نن تتخذما الةيسة المخت ة

 كل ما ينسب  ؟ اختر)

 تألديد المش ل الذل تةب  ري الضرر 
 تقييم الضرر 
تألدييييد تيييدابير االةييييتجابة التيييي يتايييين نن يتخييييذما  

 المش ل
 تنفيذ تدابير االةتجابة 
اةيييييترداد تكيييييالي  ونفقيييييات تقيييييييم الضيييييرر وتنفييييييذ  

 تدابير االةتجابة من المش ل
 ]يرجف التألديد[نخرى:  

مل لدى بيد  تدابير لتورير األمن المالي ليضرر  -111
 ؟المألورةالناتج عن الكاانات الألية 

 نام 

 ال 

، ما نوع 111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -111
 كل ما ينسب  ؟ اخترتدابير األمن المالي الموجودة )

 متسيبات بتورير ندلة عيف م در تمويل آمن 

 ت مين إلزامي 

 خسس ألكومية، بما ري ذل  نموال 

 ]يرجف التألديد[نخرى:  

 مل ينص بيد  عيف القواعد واالجرابات المتايقة -111
ولية المدنية التي تتناول الضرر الناتج عن ؤ بالمة

تم االقرار كان قد الكاانات الألية المألورة نو إذا 
كل  اخترب ضرار من مذا القبيل ري نألكام المألاكم )

 ما ينسب  ؟

 المدنية نام، ري نداة عن المةؤولية 

 نام، ري نألكام المألاكم 
 ]يرجف التألديد[نام، ري ندوات نخرى:  

 ال 

الكاانات الألية مل ألدثت نل نضرار ناتجة عن  -111
 ري بيد ؟ المألورة

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

، مل ات خذت 111عيف الةؤال  نامإذا كانت إجابت   -111
 تدابير اةتجابة

 ]يرجف التألديد[ نام 

 ال 

-ري بيد  من نجل تنفيذ بروتوكول ناشويا اضسي  ب اتقدم منا المزيد من التفا يل عن نل ننشسة  يمكن نن -111
 كوااللمبور التكمييي بش ن المةؤولية والجبر التاويضي:

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              
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 اآللية المالية والموارد المالية -11المادة 

التقرير، ما ألجم التمويل )بما المشمولة بفترة الري  -111
  الذل ألشده بيد  لدعم ات األمريكيةدوالر الياادل 

قرساجنة بما يتجاوز مخ  ات تنفيذ بروتوكول 
 الميزانية الوسنية الاادية؟

 ال يوجد 
 دوالرا نمريكيا 4 999إلف  3 
 دوالرا نمريكيا 49 999إلف  3 111 
 دوالرا نمريكيا 99 999إلف  31 111 
 دوالر نمريكي 499 111إلف  311 111 
 دوالر نمريكي نو نكثر 311 111 

عداد التقارير - 33المادة   الرصد وا 
ا بموج  بروتوكول قرساجنة وتقديم تقرير إلف مؤتمر األسرا  الاامل تنفيذ التزامات ر د نن تمن األسرا   33تقضي المادة 

 لتنفيذ بروتوكول قرساجنةكاجتماع لوسرا  ري البروتوكول بش ن التدابير المتخذة 

نفاذ تنفيذ بروتوكول  بيد مل لدى  -113 ن ام لر د وا 
 قرساجنة؟

 نام 

 ال 

 معلومات أخرى

يرجف اةتخدام مذا االسار لتقديم نل مايومات نخرى بش ن القضايا المتايقة بتنفيذ البروتوكول عيف ال ايد  -324
 الوسني، بما ري ذل  نل عواا  نو عقبات ووج ت.

                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 تعليقات على نموذج التقرير

 يرجف اةتخدام مذا االسار لتقديم نل مايومات نخرى بش ن ال اوبات التي واج ت ا ري ملب مذا التقرير. -115
                   ]منا ن   إدخال يرجف[              

 
 

__________ 

 


