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مؤتمر األطراف في االتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
االجتماع التاسع

شرم الشيخ ،مصر 29-17 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018
البند  10من جدول األعمال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 -5/9الرصد واإلبالغ (المادة )33

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
طلييه فيييا إلييا األمينيية التنعي ييية نن تعييد شييرال منرنييا للترييا ير الوطنييية ال ار عيية
إذ يشييير إلييا المريير  ،CP-VIII/14الي ط ب
بهييدف اييمان النصييول علييا معلوميياق كامليية و قيريية والسييعي إلييا اييمان قابلييية تابي ي معلوميياق د ي األسييا  ،المنييد فييي
المرر ،BS-VI/15
وإذ يرحه استعراض الهيئة العرعية للتنعي في اجتماعها الثاني لمشيروع الشيرل المينرل للترريير اليوطني ال ار يع ،الصييةة
1
التي اقترحتها األمينة التنعي ية،
وإذ يييد نهمييية تنسييين موابميية ان ييالج الييوطني موجييه االتعاقييية ووروتوكوليهييا وتعفيييف نوجييا الت ي بييين االتعاقييياق
المتعلريية ييالتنوع البيولييوجي واتعاقييياق يييو وكي لة دايية التنمييية المسييتدامة لعييام  22030ون واق ان ييالج المتعلريية فهييداف التنمييية
المستدامة ،وإذ يالحظ التردم المنر حتا اآلن في ه ا الصد ،
-1

يرحه الترا ير الوطنيية الثالثية انايافية المردمية ،ويني

اآلن علا الريام ب لة في نقرب وقت ممرن؛

3

األطيراف التيي ليق تريدم ترريرهيا اليوطني الثالي

حتيا

يعتميد شيرل الترريير المرفي بهي ا المرير وياليه إلييا األطيراف اسيتهداما فيي الترريير اليوطني ال ار يع عين تنعيي
-2
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

 1انظر  ،CBD/SBI/2/22الرسق نوال ،التوصية .13/2
 2ق ار الجمعية العامة  1/70المؤ خ  25سبتمبر/نيلول .2015
 3ننةوال ونذ ويجان وويليف وكابو فير ط وجيبيوتي واأل ن وليبييا والجبيل األسيو ونياو و وويابوا اينييا الجدييد وقاير والمملةية العرويية السيعو ية
وصرويا وسيشيل و ولة فلساين والجمهو ية العروية السو ية.
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ي ييدعو األطي يراف إل ييا إع ييدا ترا يره ييا م يين د ييالل عملي يية تش يياو ية تو ييق جمي ييع نص ييناب المص ييلنة ال ييوطنيين
-3
المعنيين ،ما في ذلة الشعوب األصلية والمجتمعاق المنلية ،حسه االقتواب؛
يشييجع األط يراف علييا اليير علييا جميييع األسييئلة فييي شييرل التررييير ،ويشييد علييا نهمييية ترييديق الترييا ير الوطنييية
-4
ال ار ع يية ف ييي الوق ييت المناس ييه م يين نج ييل تيس ييير التري يييق واالس ييتعراض ال ار ييع لععالي يية بروتوك ييول قرطاجن يية والتري يييق النه ييائي للها يية
4
االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للعتر 2020-2011؛
يالييه إلييا األط يراف ويييدعو النروميياق األدييرل إلييا نن ترييدم إلييا األمانيية ترريرهييا الييوطني ال ار ييع عيين تنعي ي
-5
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:
(ن)

بلةة سمية من لةاق األمق المتند ؛

قبل اثني عشر شه ار من االجتماع العاشر لمؤتمر األطيراف العاميل كاجتمياع لألطيراف فيي البروتوكيول ،الي ط
(ب)
سينظر في التررير؛
يعو ييل عب يير اننترن ييت م يين د ييالل ارف يية تب ييا ل معلوم يياق الس ييالمة األحيائي يية ،نو ع يين طريي ي اي يير اننترن ييت
(ج)
استهدام الشرل المناسه ال ط ستتينا األمانة له ا الةرض ،وتوقع عليا عليا الننيو الواجيه نراية االتصيال الوطنيية لبروتوكيول
قرطاجنة؛
يالييه إلييا األمينيية التنعي ييية نن تواصييل إتاحيية ديييا اسييتعراض وادتيييا انجا يياق اليوا
-6
الساب ال ط قدما الارف المعني ،في ن ا ان الج علا اننترنت؛
-7

فييي التررييير الييوطني

ياله نيوا إلا األمينة التنعي ية نن تواصل تيسير ترديق الترا ير الوطنية ون االتصال اننترنت؛

يوصيي ميؤتمر األطيراف ،ليدل اعتمييا ا ان شيا إلييا اآلليية الماليية ،ييفن ييدعو مرفي البيئية العالمييية إليا إتاحيية
-8
الموا المالية في الوقت المناسه لألطراف المؤهلة لتيسير إعدا وترديق ترا يرها الوطنية ال ار عة موجه البروتوكول؛
يربل عو مؤتمر األطراف في االتعاقية ،الوا
-9
متفامنة تبدن في عام .2023

4

المرر  ،BS-V/16المرف األول.

فيي المرير  27/14ويرير نن تةيون هنيا

و إ يالج وطنيية
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المرف

مشروع الشكل المنقح للتقرير الوطني الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
منشأ التقرير

 -1البلد:

يرجى إدخال نصك هنا

موظف االتصال المسؤول عن ترديق التررير
-2

االسق:

يرجى إدخال نصك هنا

-3

الوظيعة:

يرجى إدخال نصك هنا

-4

المنظمة:

يرجى إدخال نصك هنا

-5

عنوان المراسلة:

يرجى إدخال نصك هنا

-6

الهاتف:

يرجى إدخال نصك هنا

-7

العاكس:

يرجى إدخال نصك هنا

-8

البريد انلةتروني:

يرجى إدخال نصك هنا

-9

المنظماق/نصناب المصلنة ال ين تق استشا تهق نو
اشتركوا في إعدا ه ا التررير:

يرجى إدخال نصك هنا

الترديق
اليوم  /الشهر  /السنة

 -10تا يخ الترديق:

من ] الشهر/السنة[ إلى

 -11العتر المشمولة به ا التررير:
توقيع الموظف المسؤول عن ان الج

5

] الشهر/السنة[

________________________________________

 5تتيياه هي ا الوثيريية فييي نمييوذج ال يمريين تعديلييا فييي شييرل برنييام  MS Wordلمواصييلة تجهيييف المعلوميياق اليوا فيييا ميين قبييل نمانيية اتعاقييية
التنوع البيولوجي .وال يمرن تعيديل سيول ميددالق النصيوط ونطير العالمياق .ووعيد ميلب هي ا الوثيرية ،يرجيا تهفينهيا وطباعية هي ا الصيعنة
األولييا للتوقيييع عليهييا .كمييا ييير ه ي ا النمييوذج علييا الموقييع الشييبري لةرفيية تبييا ل معلوميياق السييالمة األحيائييية نكمالييا إلةترونيييا علييا العنييوان
التالي :ب[يواف ال ار ]
هام :من أجل تيسير تحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير ،يرجى أن ترسل األطراف التقرير إلى األمانة عبر اإلنترنت من خالل غرفة
تبادل معلومات السالمة األحيائية أو كمرفق في شكل  MS Wordمع صورة ممسوحة ضوئيا من الصفحة األولى التي تم التوقيع عليها،
إلى األمانة عن طريق البريد اإللكتروني هذا.secretariat@cbd.int :
برجاء عدم إرسال هذا التقرير عن طريق الفاكس أو البريد العادي أو في أشكال إلكترونية بخالف .MS Word
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 -12إذا لق يرن بلد نحد األطراف في بروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية؟ هل هنا عملية
وطنية قائمة كي يصبل البلد طرفا فيا؟

نعق
ال

 -13يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل:
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 2أحكام عامة

ترتوي الما  2من كل طرف اتهاذ التدابير الرانونية وان ا ية وايرها من التدابير الال مة والمناسبة لتنعي التفاماتا موجه
البروتوكول
توجد تدابير وطنية كاملة
 -14هل ن دل بلد التدابير الوطنية الورو ية لتنعي
البروتوكول؟

توجد تدابير وطنية جفئية
لق تواع إال تدابير مؤقتة فر
ال يوجد إال مشروع تدابير
لق تته تدابير عد
ق ي ي ييانون وطن ي ي ييي واح ي ي ييد نو نكث ي ي يير ش ي ي ييفن الس ي ي ييالمة
األحيائية

 -15ما هي األ واق الرائمة لتنعي التدابير الوطنية
للسالمة األحيائية؟

الئني ي يية وطنيي ي يية واحي ي ييد نو نكثي ي يير شي ي ييفن السي ي ييالمة
األحيائية
مجموع يية واحيييد نو نكثي يير م يين المبيييا
شفن السالمة األحيائية

التوجيهيي يية

الري يوانين نو اللي يوائل نو المب ييا التوجيهي يية األد ييرل
التي تاب علا السالمة األحيائية عليا ننيو ايير
مباشر
ال توجد ن واق قائمة
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نعق[ :يرجا التنديد]

 -16هل ااالع بلد مبا اق لتعميق السالمة
األحيائية في االستراتيجياق ودا العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي ،نو السياساق نو
التشريعاق األدرل؟

ال
ندرل[ :يرجا التنديد]

نعق

 -17هل ننشف بلد آلية لتهصيص نموال من الميفانية
لتععيل تدابيرا الوطنية للسالمة األحيائية؟

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق

 -18هل لدل بلد موظعون ائمون ن ا الوظائف
المتعلرة مباشر السالمة األحيائية؟
 -19إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،18ما هو
عد الموظعين الدائمين ال ين تتعل وظائعهق
صو مباشر السالمة األحيائية؟

ال
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

هل ه ا العد كاف:

نعق

ال

 -20يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  2في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  – 5المستحضرات الصيدالنية
نعق

 -21هل ينظق بلد النركة العابر للندو للةائناق
النية المنو ومناولتها نو استهدامها والتي
تعتبر مستنوراق صيدالنية للبشر؟

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

 -22يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  5في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  -6المرور العابر واالستخدام المعزول
 -23ه ييل ي يينظق بل ييد الم ييرو الع ييابر للةائن يياق الني يية
المنو ؟
 -24هي ييل يي يينظق بلي ييد االسي ييتهدام المعي ييفول للةائني يياق
النية المنو ؟

نعق

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]

ال
نعق
ال
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نعق

 -25هل اته بلد ق ار ا شفن استي ار الةائناق النية
المنو لالستهدام المعفول؟

ال

 -26يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  6في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المواد  7إلى  - 10االتفاق المسبق عن علم وإدخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة
 -27هل واع بلد متالباق قانونية للمصد ين
موجه واليتا الروائية إ الج السلاة الوطنية
المهتصة لارف االستي ار قبل النركة العابر
للندو عن عمد للةائناق النية المنو التي ترع
في إطا إجراب االتعاق المسب عن علق؟

نعق

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]

ال
نعق

 -28عند قيام بلد العمل كارف التصدير ،هل
واع متالباق قانونية شفن قة المعلوماق
المصد ؟
الوا في انداا المردم من ب

 -29في العتر النالية المشمولة التررير ،هل استلق
بلد إداا ا يتعل النركة العابر للندو عن
عمد للةائناق النية المنو ن دالها عن عمد
في البيئة؟
 -30إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،29هل
اشتمل انداا (انداا اق) علا معلوماق
كاملة (كند ن نا المعلوماق المند في المرف

األول ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية)؟

 -31إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،29هل نقر
بلد للمهار استالم انداا (انداا اق)
دالل تسعين يوما من االستالم؟

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
ال يناب (الارف ال يريوم حالييا بتصيدير الةائنياق
النية المنو )

نعق
ال

نعق ،ائما

في عض الناالق فر

ال
نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال
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 -32إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،29هل نبلغ بلد ق ار ا (ق ار اتا) إلا:
نعق ،ائما
في عض الناالق فر

ن .المهار

ال
نعق ،ائما

ب .ارفة تبا ل معلوماق السالمة األحيائية

في عض الناالق فر
ال

 -33في العتر النالية المشمولة التررير ،هل اته
بلد ق ار ا استجا ة نداا (إداا اق) فيما
يتعل النركة العابر للندو عن عمد للةائناق
النية المنو ن دالها عن عمد في البيئة؟

نعق
ال
ال يوجد

 -34إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،33كق عد
الةائناق النية المنو التي واف بلد علا
استي ار ها ن دالها عن عمد في البيئة؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

 -35إذا كانت إجابتة علا السؤال  34ننا تمت
الموافرة علا كائناق حية منو ،هل تق الععل

نعق ،ائما
في عض الناالق فر

استي ار كل ه ا الةائناق النية المنو إلا
بلد ؟

 -36إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،33ما هي
النسبة المئوية من ق ار اق بلد التي ترع في
العئاق التالية؟

ال
][ %

الموافرة علا استي ار /استهدام الةائناق النية
المنو بدون شروط

][ %

الموافرة علا استي ار /استهدام الةائناق النية
المنو شروط

][ %

حظر استي ار /استهدام الةائناق النية المنو

][ %

طله معلوماق إاافية

][ %

إ الج المهار فنا تق تمديد فتر إ سال الر ار
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 -37إذا كانت إجابتة علا السؤال  36نن بلد اته
ق ار ا الموافرة علا االستي ار شروط نو حظر
االستي ار  ،هل قدمت األسباب؟

نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال

 -38يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الموا من  7إلا  10في بلد  ،ما في ذلة التدابير في حالة عدم
وجو يرين علمي شفن اآلثا الوا المنتملة للةائناق النية المنو ن دالها عن عمد في البيئة:
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 11إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز
 -39هل لدل بلد قانونا (قوانين) نو الئنة (لوائل)
نو تدابير إ ا ية لصنع الر ار المتعل االستهدام
المنلي للةائناق النية المنو الم ار استهدامها
مباشر كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف ،ما في
ذلة طرحها في األسواق؟
 -40هل واع بلد متالباق قانونية شفن قة
المعلوماق التي يتعين نن يردمها الااله فيما
يتعل االستهدام المنلي للةائناق النية المنو
التي قد تهوع للنركة العابر للندو والم ار
استهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو
للتجهيف ،ما في ذلة طرحها في األسواق؟

 -41في العتر النالية المشمولة التررير ،ما هو عد
الر ار اق التي اته ها بلد فيما يتعل االستهدام
المنلي للةائناق النية المنو التي قد تهوع
للنركة العابر للندو والم ار استهدامها مباشر
كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف ،ما في ذلة
طرحها في األسواق؟
 -42هل لدل بلد قانونا (قوانين) نو الئنة (لوائل)
نو تدابير إ ا ية لصنع الر ار المتعل استي ار
الةائناق النية المنو الم ار استهدامها مباشر
كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف؟

نعق
ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

ال يوجد
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

نعق
ال
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ال يوجد

 -43في العتر النالية المشمولة التررير ،ما هو عد
الر ار اق التي اته ها بلد فيما يتعل استي ار
الةائناق النية المنو الم ار استهدامها مباشر
كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

 -44يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  11في بلد  ،ما في ذلة التدابير في حالة عدم وجو
يرين علمي شفن اآلثا الوا المنتملة للةائناق النية المنو التي قد تةون عراة للنركة العابر للندو
الستهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف:
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 12استعراض القرار
 -45هل ننشف بلد آلية الستعراض وتةيير نط ق ار
يتعل النركة العابر للندو عن عمد للةائناق
النية المنو ؟
 -46في العتر النالية المشمولة التررير ،هل سب نن
استعرض/اير بلد ق ار ا يتعل النركة العابر
للندو عن عمد للةائناق النية المنو ؟
 -47إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،46ما هو
عد الر ار اق التي تق استعراها و/نو ايرها؟
 -48إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،46هل
كانت نط من االستعراااق ناتجة عن طله من
طرف التصدير نو المهار؟
 -49إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،48هل قدم
ا في اوون تسعين يوما موانا
بلد
نسباب الر ار ؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
ال
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر
نعق
ال
نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال
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 -50إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،46هل بدن
نط من االستعراااق بلد بوصعا طرف
االستي ار ؟

نعق
ال

 -51إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،50هل نوال بلد  ،في اوون ثالثين يوما ،نسباب الر ار وندبر:
نعق ،ائما
في عض الناالق فر

ن .المهار

ال
نعق ،ائما

ب .ارفة تبا ل معلوماق السالمة األحيائية

في عض الناالق فر
ال

 -52يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  12في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 13اإلجراء المبسط
 -53هل ننشف بلد آلية لتابي انجراب المبس فيما
يتعل النركة العابر للندو عن عمد للةائناق
النية المنو ؟
 -54في العتر النالية المشمولة التررير ،هل طب
بلد انجراب المبس ؟
 -55إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،54كق عد
الةائناق النية المنو التي طب عليها بلد
انجراب المبس ؟
 -56إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،54هل نبلغ
بلد األطراف من دالل ارفة تبا ل معلوماق
طب فيها
السالمة األحيائية الناالق التي ب
انجراب المبس ؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
ال
ال يوجد
 1إلا 5
 5نو نكثر
نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال
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 -57يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  13في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 14االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف
 -58كق عد االتعاقاق نو الترتيباق الثنائية نو
انقليمية نو المتعد األطراف المتعلرة السالمة
األحيائية التي ابرمها بلد مع األطراف
األدرل/اير األطراف؟

ال يوجد
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

 -59إذا كانت إجابتة علا السؤال  59نن تق إبرام اتعاقاق نو ترتيباق ،يرجا ترديق وصف مهتصر عن نااقها
وهدفها:
يرجا إ دال نصة هنا
 -60يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  14في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادتان  15و - 16تقييم المخاطر وإدارة المخاطر
 -61هل يتاله انطا التنظيمي الدادلي لبلد
إجراب ترييماق مهاطر للةائناق النية المنو ؟

نعق
ال
للوا اق من الةائناق النية المنو الم ار إ دالها
عن عمد في البيئة
للوا اق من الةائناق النية المنو الم ار
استهدامها كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف

 -62إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،61ما هي
الةائناق النية المنو التي تناب عليها
المتالباق (ادتر كل ما يناب )؟

للر ار اق المتعلرة االستهدام المنلي للةائناق
النية المنو الم ار استهدامها مباشر كفا ية نو
كفعالف نو للتجهيف ،ما في ذلة طرحها في
األسواق
للوا اق من الةائناق النية المنو لالستهدام
المعفول
ندرل[ :يرجا التنديد]
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 -63هل ننشف بلد آلية نجراب ترييماق المهاطر قبل
اتهاذ ق ار اق تتعل الةائناق النية المنو ؟
 -64إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،63هل
تتومن اآللية إجراباق لتنديد و/نو تد يه
الهبراب الوطنيين نجراب ترييماق المهاطر؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
ال

بناب الرد اق في مجال ترييق المهاطر نو إ ا المهاطر
 -65ما هو عد األشهاط في بلد ال ين تق تد يبهق علا ترييق مهاطر الةائناق النية المنو وإ ا تها و صدها؟
ال يوجد
 1إلا 9
ن .ترييق المهاطر:

 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:

نعق

ال

ال يوجد
 1إلا 9
ب .إ ا المهاطر:

 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:

نعق

ال
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ال يوجد
 1إلا 9
ج .الرصد:

 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:
 -66هل يستهدم بلد موا تد يبية و/نو إ شا اق

ترنية للتد يه علا ترييق مهاطر وإ ا مهاطر
الةائناق النية المنو ؟

 -67إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،66هل
يستهدم بلد " ليل ترييق مهاطر الةائناق النية
المنو " (ال ط نعدتا نمانة اتعاقية التنوع
البيولوجي) للتد يه علا ترييق المهاطر؟
 -68إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،66هل
يستهدم بلد " ليل ترييق مهاطر الةائناق النية
المنو " (ال ط نعدا المنتدل انلةتروني وفري
الهبراب الترنيين المهصص لترييق المهاطر وإ ا
المهاطر) للتد يه علا ترييق المهاطر؟

 -69هل لدل بلد احتياجاق داصة لمفيد من
ان شا شفن مواوعاق مند لترييق مهاطر
الةائناق النية المنو ؟

نعق

ال

نعق
ال

نعق
ال

نعق
ال

نعق[ :يرجا التنديد]
ال

 -70هل لدل بلد الرد علا كشف وتنديد وترييق مهاطر و/نو صد الةائناق النية المنو نو السماق المند
التي قد يرون لها آثا اا علا حعظ التنوع البيولوجي واستهداما المستدام ،مع األد في االعتبا المهاطر
علا الصنة البشرية؟
ن.

الةشف:

ب.

التنديد:

نعق
ال
نعق
ال
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ج.

.

ترييق المهاطر:

الرصد:

نعق
ال
نعق
ال

إجراب ترييق المهاطر نو إ ا المهاطر
 -71هل اعتمد بلد نو استهدم نط وثائ إ شا ية لةرض إجراب ترييق المهاطر نو إ ا المهاطر ،نو لترييق ترا ير
ترييق المهاطر المردمة من المهارين؟
ن.

ترييق المهاطر:

ب.

إ ا المهاطر:

 -72إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،71هل
يستهدم بلد "ان شا شفن ترييق مهاطر
الةائناق النية المنو " (ال ط نعدا المنتدل
انلةتروني وفري الهبراب الترنيين المهصص
لترييق المهاطر وإ ا المهاطر) نجراب ترييق
المهاطر نو إ ا المهاطر ،نو لترييق ترا ير
ترييق المهاطر المردمة من المهارين؟
 -73هل اعتمد بلد بنهجا نو منهجياق مشتركة لترييق
المهاطر التنسي مع ول ندرل؟
 -74هل تعاون بلد مع نطراف ندرل ةية تنديد
الةائناق النية المنو نو السماق المند التي
يمرن نن تةون لها آثا اا علا حعظ التنوع
البيولوجي واستهداما المستدام؟

نعق
ال
نعق
ال

نعق
ال

نعق
ال
نعق
ال
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 -75في العتر النالية المشمولة التررير ،هل نجرل
بلد نط نوع من ننواع ترييق مهاطر الةائناق النية
المنو  ،ما في ذلة لالستهدام المعفول ،نو التجا ب
الميدانية ،نو األاراض التجا ية ،نو االستهدام المباشر
كفا ية نو كفعالف نو للتجهيف؟

نعق
ال

 1إلا 9
 -76إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،75كق عد
ترييماق المهاطر التي نجريت؟

 10إلا 49
 50إلا 99
نكثر من 100
الةائناق النية المنو لالستهدام المعفول (وفرا
للما )3
الةائناق النية المنو الم ار إ دالها عن عمد في
البيئة لالدتبا التجريبي نو التجا ب الميدانية

 -77إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،75يرجا
انشا إلا نااق ترييماق المهاطر (ادتر كل
ما يناب )

الةائناق النية المنو الم ار إ دالها عن عمد في
البيئة لألاراض التجا ية
الةائناق النية المنو الم ار استهدامها مباشر

كفا ية

الةائناق النية المنو الم ار استهدامها مباشر
كفعالف
الةائناق النية المنو الم ار استهدامها مباشر
للتجهيف
ندرل[ :يرجا التنديد]
 -78إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،75هل
نجريت ترييماق المهاطر لجميع الر ار اق المته
شفن الةائناق النية المنو لإل دال عن عمد
في البيئة نو شفن االستهدام المنلي للةائناق
النية المنو التي قد تهوع لنركة عابر
للندو الستهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف
نو للتجهيف ؟

نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال
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 -79هل واع بلد آلياق وتدابير واستراتيجياق
مناسبة لتنظيق وإ ا المهاطر المند في
ترييماق مهاطر الةائناق النية المنو ؟
 -80هل اته بلد تدابير مناسبة لمنع النركاق
العابر للندو عن اير عمد للةائناق النية
المنو  ،ما في ذلة تدابير مثل اشتراط إجراب
ترييق للمهاطر قبل نول إطالق لةائن حي
منو ؟
 -81هل اته بلد تدابير لومان نن يهوع نط
كائن حي منو  ،سواب كان مستو ا نو ماو ا
منليا ،إلا فتر مالحظة مالئمة تتناسه مع و
حياتا نو فتر إنتاجا قبل بدب استهداما المنشو ؟
 -82هل ننشف بلد آلية لرصد اآلثا المنتملة
للةائناق النية المنو التي تال في البيئة؟
 -83هل لدل بلد البنية التنتية (مثل مراف
المهتبراق) الال مة لرصد نو إ ا الةائناق
النية المنو ؟

نعق
ال

نعق
ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
ال

 -84يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما تين  15و 16في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
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المادة  - 17الحركات العابرة للحدود عن غير عمد 6وتدابير الطوارئ
 -85هل واع بلد تدابير نداا الدول المتفثر نو
المنتمل نن تةون متفثر  ،وارفة تبا ل معلوماق
السالمة األحيائية ،وعند االقتواب ،المنظماق
الدولية ذاق الصلة في حالة إطالق في واليتها
الروائية يؤ ط إلا ،نو قد يؤ ط إلا ،حركة
عابر للندو عن اير عمد؟
 -86في العتر النالية المشمولة التررير ،كق عد
إطالقاق الةائناق النية المنو التي حدثت في
الوالية الروائية لبلد والتي ن ق ،نو قد تةون
قد ن ق ،إلا حركة عابر للندو عن اير عمد؟
 -87إذا كانت إجابتة علا السؤال قق  86هي نن
انطالق حدث ،هل ندار بلد الدول المتفثر
نو المنتمل نن تةون متفثر  ،وارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية ،والمنظماق الدولية
ذاق الصلة ،عند االقتواب؟
 -88هل لدل بلد الرد علا اتهاذ تدابير االستجا ة
المناسبة للنركاق العابر للندو عن اير عمد؟

 -89في العتر النالية المشمولة التررير ،كق عد
المراق التي نصبل فيها بلد علا علق نركة
عابر للندو عن اير عمد في ن اايا؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

ال يوجد
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر
نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال
نعق
ال
ال يوجد
 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

 -90يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  17في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
 6وفرا للتعريف التشةيلي المعتمد في المرر  CP-VIII/16فإن " ،النرل اير المرصيو عبير النيدو " هيو نريل عبير النيدو لةيائن حيي منيو
عبيير النييدو الوطنييية لاييرف مييا ون قصييد ،حي ي تييق إطييالق الةييائن النييي المنييو  ،وال تناب ي متالبيياق المييا  17ميين البروتوكييول علييا
عمليياق النريل عبير النييدو هي ا إال إذا كيان الةيائن النييي المنيو المعنيي بينتميل نن تةييون ليا آثيا ايا كبييير عليا حعيظ التنيوع البيولييوجي
واستهداما المستدام ،مع مراعا نيوا المهاطر علا صنة اننسان ،وذلة في الدول المتور نو التي ينتمل نن تتور ".
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المادة  - 18المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
 -91هل اته بلد تدابير تشترط مناولة وتعبئة ونرل

الةائناق النية المنو الهااعة للنركة العابر
للندو موجه شروط السالمة مع مراعا الرواعد
والمعايير الدولية ذاق الصلة؟

 -92هل اته بلد تدابير تشترط نن تشير بواوه
الوثائ المصاحبة للةائناق النية المنو الم ار
استهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو
للتجهيف ،في الناالق التي تةون فيها هوية
الةائناق النية المنو اير معروفة ،ننها قد
تنتوط علا كائناق حية منو وهي اير معد
لإل دال عن عمد في البيئة ،فوال عن نراة
اتصال للنصول علا المفيد من المعلوماق؟
 -93هل اته بلد تدابير تشترط نن تشير بواوه
الوثائ المصاحبة للةائناق النية المنو الم ار
استهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو
للتجهيف ،ننا في الناالق التي تةون فيها هوية
الةائناق النية المنو معروفة ،ننها تنتوط
علا كائناق حية منو وهي اير معد لإل دال
عن عمد في البيئة ،فوال عن نراة اتصال
للنصول علا المفيد من المعلوماق؟
 -94إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال (األسئلة) 91
و/نو  92و/نو  ،93ما هو نوع الوثائ التي
يرتويها بلد لمصاحبة الةائناق النية المنو
؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

وثيرة داصة الةائناق النية المنو
كجفب من وثيرة ندرل (اير مهصصة للةائناق
النية المنو )
ندرل[ :يرجا التنديد]
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 -95هل اته بلد تدابير تشترط نن تشير الوثائ
المصاحبة للةائناق النية المنو المعد
لالستهدام المعفول بواوه إلا ننها كائناق حية
منو وتند نط شروط لسالمة المناولة
والتهفين والنرل واالستهدام ونراة االتصال
للنصول علا المفيد من المعلوماق ،ما في
ذلة اسق وعنوان الشهص نو المؤسسة التي
ستشنن إليها الةائناق النية المنو ؟
 -96إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،95ما نوع
الوثائ التي يرتويها بلد لتنديد الةائناق
النية المنو الموجهة لالستهدام المعفول؟

 -97هل اته بلد تدابير تشترط نن تشير الوثائ
المصاحبة للةائناق النية المنو الم ار إ دالها
عن عمد في بيئة طرف االستي ار بواوه إلا
ننها كائناق حية منو  ،وتند هويتها والسماق
و/نو الهصائص ذاق الصلة ،ونط متالباق
شفن سالمة المناولة والتهفين والنرل
واالستهدام ،ونراة االتصال للنصول علا
المفيد من المعلوماق ،وحسه االقتواب اسق
وعنوان المستو والمصد ؛ وتنتوط علا إعالن
يعيد فن النركة تتواف مع متالباق ه ا
البروتوكول النسبة للمصد ؟
 -98إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،97ما نوع
الوثائ التي يرتويها بلد لتنديد الةائناق
النية المنو الم ار إ دالها عن عمد في البيئة؟
 -99هل يتوافر لدل بلد نط إ شا لةرض امان
سالمة مناولة الةائناق النية المنو ونرلها
وتعبئتها؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

وثيرة داصة الةائناق النية المنو
كجفب من وثيرة ندرل (اير مهصصة للةائناق
النية المنو )
ندرل[ :يرجا التنديد]

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

وثيرة داصة الةائناق النية المنو
كجفب من وثيرة ندرل (اير مهصصة للةائناق
النية المنو )
ندرل[ :يرجا التنديد]
نعق
ال
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 -100هل لدل بلد الرد علا إنعاذ متالباق تنديد
الةائناق النية المنو وتوثيرها؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
ال يوجد
 1إلا 9

 -101كق عد موظعي الجما في بلد ال ين حصلوا
علا تد يه علا تنديد الةائناق النية المنو ؟

 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:
 -102هل واع بلد إجراباق ألد عيناق من
الةائناق النية المنو والةشف عنها؟

نعق

ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
ال يوجد

 -103كق عد ندصائيي المهتبراق في بلد ال ين
حصلوا علا تد يه علا الةشف عن الةائناق
النية المنو ؟

 1إلا 9
 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:
 -104هل لدل بلد إمرانية الوصول شرل موثوق إلا
مراف مهتبراق الةشف عن الةائناق النية
المنو ؟

نعق
ال
ال يوجد

 -105كق عد المهتبراق المعتمد في بلد للةشف
عن الةائناق النية المنو ؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10إلا 49
 50نو نكثر

نعق

ال
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ال يوجد
 -106إذا كانت إجابتة علا السؤال  105هي وجو
مهتبراق معتمد في بلد  ،ما هو عد
المهتبراق التي تعمل حاليا للةشف عن الةائناق
النية المنو ؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10إلا 49
 50نو نكثر

 -107يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  18في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 19السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية
 -108في حالة ما إذا كان بلد عين نكثر من سلاة
وطنية مهتصة ،هل ننشف بلد آلية لتنسي
ننشاتها قبل اتهاذ ق ار اق تتعل الةائناق النية
المنو ؟
 -109هل واع بلد قد اق مؤسسية مناسبة لتمرين
السلاة/السلااق الوطنية المهتصة من ن اب
الوظائف ان ا ية المالووة موجه بروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية؟
 -110هل ااالع بلد مبا اق لتعفيف التعاون بين
نراط االتصال الوطنية والسلاة (السلااق)
الوطنية المهتصة والمؤسساق األدرل شفن
المسائل المتعلرة السالمة األحيائية؟

نعق
ال
ال يناب (لق يتق تعيين سلاة وطنية مهتصة)
ال يناب (لق يتق تعيين سول سلاة وطنية
مهتصة واحد )
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق[ :يرجا التنديد]
ال

 -111يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  19في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 20تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 -112يرجا ترديق نظر عامة علا حالة المعلوماق انلفامية التي قدمها بلد إلا ارفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية عن طري تنديد لةل فئة من المعلوماق ما إذا كانت متاحة وما إذا كانت بقدمت إلا ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية.
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ن)

التشريعاق واللوائل والمبا التوجيهية الرائمة
لتنعي البروتوكول ،فوال عن المعلوماق
المالووة من قبل األطراف نجراب االتعاق
المسب عن علق (العرر (3ن) من الما )20

ب)

التشييريعاق والل يوائل والمبييا التوجيهييية المابر يية
عل ي ييا اس ي ييتي ار الةائن ي يياق الني ي يية المن ي ييو المي ي ي ار
اس ي ي ي ييتهدامها مباش ي ي ي يير كفا ي ي ي ي يية نو ك ي ي ي ييفعالف نو
للتجهيف (العرر  5من الما )11

ج)

االتعاقيياق والترتيبيياق الثنائييية والمتعييد األطييراف
وانقليميية (العرير  2مين الميا  14والعريير (3ب)
من الما )20

)

بيان ي يياق االتص ي ييال الهاص ي يية الس ي ييلااق الوطني ي يية
المهتص ي ي يية (العررت ي ي ييان  2و 3م ي ي يين الم ي ي ييا ،)19
ونري يياط االتصي ييال الوطني ي يية (العررتي ييان  1و 3م ي يين
الم ي ي ييا  ،)19وجه ي ي يياق االتص ي ي ييال ف ي ي ييي ح ي ي يياالق
الاوا (العرر (3ه) من الما )17

المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة

CBD/CP/MOP/DEC/9/5
Page 23

المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
ه)

الر ي ي ار اق التي ييي تته ي ي ها األط ي يراف شي ييفن المي ييرو
العي ييابر للةائني يياق النيي يية المني ييو (العري يير  1مي يين
الما )6

و)

الر ي ي ار اق التي ييي تته ي ي ها األط ي يراف شي ييفن اسي ييتي ار
الةائني ي يياق النيي ي يية المني ي ييو لالسي ي ييتهدام المعي ي ييفول
(العرر  2من الما )6

)

إداا اق فيما يتعل انطالق في إطا الوالية
الروائية لبلد تؤ ط ،نو من الممرن نن تؤ ط،
إلا حركاق عابر للندو عن اير عمد لةائن
حي منو ومن المرجل نن يرون لها آثا اا
كبير علا التنوع البيولوجي (العرر  1من الما
)17

ه)

معلوماق عن حاالق النركاق العابر للندو
اير المشروعة للةائناق النية المنو (العرر 3
من الما )25

المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
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المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
ط)

الر ار اق المتعلرة استي ار الةائناق النية المنو
ن دالها عن عمد في البيئة (العرر  3من الما
)10

ط)

معلوماق عن تابي اللوائل المنلية علا
وا اق معينة من الةائناق النية المنو (العرر
 4من الما )14

)

الر ار اق المتعلرة االستهدام المنلي للةائناق
النية المنو التي قد تهوع لنركة عابر
للندو الستهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف
نو للتجهيف (العرر  1من الما )11

ل)

الر ار اق المتعلرة استي ار الةائناق النية المنو

المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة

الم ار استهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو
للتجهيف المته موجه األطر التنظيمية
المنلية (العرر  4من الما  )11نو وفرا للمرف
الثال البروتوكول (العرر  6من الما )11

المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
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م)

انعالناق المتعلرة انطا ال ط يتعين
استهداما للةائناق النية المنو الم ار
استهدامها مباشر كفا ية نو كفعالف نو
للتجهيف (العرر  6من الما )11

ن)

استعراض وتةيير الر ار اق المتعلرة النركاق
العابر للندو عن عمد للةائناق النية المنو
(العرر  1من الما )12

المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية

)

الناالق التي قد تتق فيها النركة العابر للندو
للةائناق النية المنو في نعس وقت إداا
طرف االستي ار (العرر (1ن) من الما )13

المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية

ع)

الةائناق النية المنو التي بمننت صعة انععاب
من كل طرف (العرر (1ب) من الما )13

المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة
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ف)

موجفاق عن ترييماق المهاطر نو االستعراااق
البيئية للةائناق النية المنو الناشئة عن
العملياق التنظيمية والمعلوماق ذاق الصلة
الهاصة بنواتجها (العرر (3ج) من الما )20

المعلوماق متوفر ومتاحة في ارفة تبا ل
معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن اير متاحة في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق متوفر ولةن متاحة جفئيا فر في ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية
المعلوماق اير متاحة

 -113يرجا ترديق شره موجف إذا كانت إجابتة هي نن المعلوماق متاحة ولةن ليس في ارفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية نو متاحة جفئيا فر في ارفة تبا ل معلوماق السالمة األحيائية ألط بند تنت السؤال :112
يرجا إ دال نصة هنا
 -114هل ننشف بلد آلية لتعفيف قد اق نراة االتصال
الوطنية التا عة لةرفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية للريام بوظائعها ان ا ية؟
 -115هل ننشف بلد آلية للتنسي بين نراة االتصال
الوطنية التا عة لةرفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية ونراة االتصال التا عة لبروتوكول
قرطاجنة والسلاة (السلااق) الوطنية المهتصة
نتاحة المعلوماق لةرفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية؟
 -116هييل يسييتهدم بلييد المعلوميياق المتاحيية فييي ارفيية
تبييا ل معلوميياق السييالمة األحيائييية ف ييي عملييياق
صنع الر ار اق شفن الةائناق النية المنو ؟

 -117هل واجا بلد صعوواق في الوصول إلا ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية نو استهدامها؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال

نعق ،ائما
نعق ،في عض الناالق
ال
ال يناب (لق تته ق ار اق)
نعق[ :يرجا التنديد]
ال

CBD/CP/MOP/DEC/9/5
Page 27

ال يوجد
 -118في العتر النالية المشمولة التررير ،كق عد
األحداث المتصلة السالمة األحيائية (مثل
النلراق الد اسية وحلراق العمل والمؤتمراق
الصنعية واألحداث التعليمية) التي نظمها بلد ؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10إلا 24
 25نو نكثر
ال يوجد

 -119في العتر النالية المشمولة التررير ،كق عد

المابوعاق المتعلرة السالمة األحيائية التي
نشرها بلد ؟

 1إلا 9
 10إلا 49
 50إلا 99
 100نو نكثر

 -120يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  20في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا

المادة  - 21المعلومات السرية
نعق

 -121هيل وايع بلييد إجيراباق لنماييية المعلومياق السيرية
المستلمة موجه البروتوكول؟

نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق ،ائما

 -122هل يسمل بلد للمهار بتنديد المعلوماق التي
يتعين تناولها كمعلوماق سرية؟

في عض الناالق فر
ال

 -123يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  21في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
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المادة  - 22بناء القدرات
 -124هل لدل بلد تمويل يمرن التنبؤ ا وموثوق لبناب
الرد اق من نجل التنعي الععال للبروتوكول؟
 -125هل حصل بلد علا عق دا جي نو استعا من
األنشاة التعاونية مع األطراف األدرل في تنمية
و/نو تعفيف الموا البشرية والرد اق المؤسسية في
مجال السالمة األحيائية؟
 -126إذا كاني ييت إجابتي يية نعي ييق علي ييا الس ي يؤال  ،125كيي ييف
نتينت ه ا الموا ؟

 -127ه ييل ق ييدم بل ييد عم ييا إل ييا األطي يراف األد ييرل لتنمي يية
و/نو تعفيييف الم يوا البش يرية والرييد اق المؤسسييية فييي
مجال السالمة األحيائية؟

 -128إذا كاني ييت إجابتي يية نعي ييق علي ييا الس ي يؤال  ،127كيي ييف
نتينت ه ا الموا ؟
 -129في العتر المشمولة التررير ،هل شرع بلد في
عملية للنصول علا نموال من مرف البيئة العالمية
لبناب الرد اق في مجال السالمة األحيائية؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
قنواق ثنائية
قنواق إقليمية
قنواق متعد األطراف
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
قنواق ثنائية
قنواق إقليمية
قنواق متعد األطراف
نعق[ :يرجا التنديد]
ال
سهلة جدا

 -130إذا كاني ييت إجابتي يية نعي ييق علي ييا الس ي يؤال  ،129كيي ييف
تصف ه ا العملية؟

سهلة
متوساة الصعووة
صعبة
صعبة جدا
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 -131دالل المرحلة النالية المشمولة التررير ،هل
ااالع بلد فنشاة لتنمية و/نو تعفيف الموا
البشرية والرد اق المؤسسية في مجال السالمة
األحيائية؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
الرد اق المؤسسية والموا البشرية
إ ماج السالمة األحيائية في التشريعاق
والسياساق والمؤسساق متعد الرااعاق
والرااعية (تعميق السالمة األحيائية)
ترييق المهاطر والهبراق العلمية والترنية األدرل
إ ا المهاطر
التوعية العامة والمشا كة والتعليق في مجال
السالمة األحيائية
تبا ل المعلوماق وإ ا البياناق ما في ذلة
المشا كة في ارفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية

 -132إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،131في نط
مجال من المجاالق التالية ااالع فيها به ا
األنشاة (ادتر كل ما يناب )؟

التعاون العلمي والترني والمؤسسي علا الصعيد
ون انقليمي وانقليمي والدولي
نرل التةنولوجيا
تنديد الةائناق النية المنو ما في ذلة
الةشف عنها
االعتبا اق االجتماعية واالقتصا ية
تنعي متالباق التوثي
البروتوكول

موجه الما  2-18من

تناول المعلوماق السرية
تدابير لمعالجة النركاق العابر للندو عن اير
عمد و/نو اير المشروعة للةائناق النية
المنو
البنوث العلمية في مجال السالمة األحيائية
المتعلرة الةائناق النية المنو
مراعا المهاطر علا الصنة البشرية
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المسؤولية والجبر التعويوي
ندرل[ :يرجا التنديد]
 -133في العتر النالية المشمولة التررير ،هل نجرل بلد
ترييما شفن االحتياجاق من حي بناب الرد اق؟
 -134هل ما ال لدل بلد احتياجاق من حي
الرد اق؟

بناب

نعق
ال
نعق
ال
الرد اق المؤسسية والموا البشرية
إ ماج السالمة األحيائية في التشريعاق
والسياساق والمؤسساق متعد الرااعاق
والرااعية (تعميق السالمة األحيائية)
ترييق المهاطر والهبراق العلمية والترنية األدرل
إ ا المهاطر
التوعية العامة والمشا كة والتعليق في مجال
السالمة األحيائية

 -135إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،134في نط
مجال من المجاالق التالية ال تفال هنا حاجة إلا
بناب الرد اق (ادتر كل ما يناب )؟

تبا ل المعلوماق وإ ا البياناق ما في ذلة
المشا كة في ارفة تبا ل معلوماق السالمة
األحيائية
التعاون العلمي والترني والمؤسسي علا الصعيد
ون انقليمي وانقليمي والدولي
نرل التةنولوجيا
تنديد الةائناق النية المنو ما في ذلة
الةشف عنها
االعتبا اق االجتماعية واالقتصا ية
تنعي متالباق التوثي
البروتوكول

موجه الما  2-18من

مناولة المعلوماق السرية
تدابير لمعالجة النركاق العابر للندو عن اير
عمد و/نو اير المشروعة للةائناق النية
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المنو
البنوث العلمية في مجال السالمة األحيائية
المتعلرة الةائناق النية المنو
مراعا المهاطر علا الصنة البشرية
المسؤولية والجبر التعويوي
ندرل[ :يرجا التنديد]
 -136ه ي ييل نع ي ييد بل ي ييد اس ي ييتراتيجية نو دا ي يية عم ي ييل لبن ي يياب
الرد اق؟
 -137هييل لييدل بلييد آلييية وطنييية عامليية لتنسييي مبييا اق
بناب الرد في مجال السالمة األحيائية؟

نعق
ال
نعق
ال

 -138يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  22في بلد  ،ما في ذلة المفيد من التعاصيل عن تجروة
النصول علا نموال من مرف البيئة العالمية:
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  – 23التوعية العامة والمشاركة
 -139هل تتناول التشريعاق نو السياساق في بلد
التوعية العامة و/نو التعليق و/نو المشا كة فيما
يتعل السالمة األحيائية؟
 -140في العتر النالية المشمولة التررير ،هل تعاون بلد
مع ول وهيئاق ولية ندرل فيما يتعل التوعية
العامة والتعليق والمشا كة؟
 -141هل ننشف بلد آلية لومان إمرانية حصول عامة
الجمهو علا معلوماق شفن الةائناق النية
المنو ؟
 -142هل لدل بلد استراتيجية اتصال وطنية شفن
السالمة األحيائية؟

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق[ :يرجا التنديد]
ال

CBD/CP/MOP/DEC/9/5
Page 32

 -143هل لدل بلد نط برام توعية وتروي
السالمة األحيائية؟

شفن

 -144هل لدل بلد حاليا موقعا وطنيا علا اننترنت
شفن السالمة األحيائية؟

نعق[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
ال
ال يوجد

 -145كق عد المؤسساق األكا يمية في بلد التي تردم
و اق وورامجا في مجال السالمة األحيائية؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

هل ه ا العد كاف:

نعق

ال

ال يوجد
 1إلا 4
 -146كق عد الموا التعليمية و/نو الوحداق الرائمة علا
اننترنت شفن السالمة األحيائية المتاحة ويمرن
للجمهو الوصول إليها في بلد ؟

 5إلا 9
 10إلا 24
 25إلا 99
 100نو نكثر

هل ه ا العد كاف:
 -147هل ننشف بلد آلية الستشا الجمهو في عملية
صنع الر ار شفن الةائناق النية المنو ؟

 -148هل نبلغ بلد الجمهو الارائ النالية للمشا كة
العامة في عملية صنع الر ار المتعل الةائناق
النية المنو ؟

نعق

ال

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
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مواقع اننترنت الوطنية
الصنف
المنتدياق

 -149إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،148يرجا
بيان الارائ المستهدمة ن الج الجمهو :

الروائق البريدية
الجلساق العلنية
وسائل التواصل االجتماعي
ندرل[ :يرجا التنديد]
ال يوجد (الر ار اق اته ق بدون استشا )

 -150في العتر النالية المشمولة التررير ،كق عد المراق
التي استشا فيها بلد الجمهو في عملية صنع
الر ار المتعل الةائناق النية المنو ؟

 1إلا 4
 5نو نكثر
ال يناب ( لق تته ق ار اق)
نعق

 -151هل نبلغ بلد الجمهو بوسائل الوصول إلا ارفة
تبا ل معلوماق السالمة األحيائية؟

ال

 -152يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  23في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  - 24غير األطراف
 -153هل دل بلد في ترتيه ثنائي نو إقليمي نو متعد
األطراف مع بلد من اير األطراف فيما يتعل
النركاق العابر للندو للةائناق النية المنو ؟
 -154في العتر النالية المشمولة التررير ،هل استو
بلد كائناق حية منو من بلد من اير األطراف؟
 -155في العتر النالية المشمولة التررير ،هل صد بلد
كائناق حية منو إلا بلد من اير األطراف؟

نعق
ال
نعق
ال
نعق
ال
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 -156إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  154و/نو
 ،155هل كانت النركاق العابر للندو للةائناق
النية المنو متسرة مع هدف بروتوكول قرطاجنة
السالمة األحيائية؟

نعق ،ائما
في عض الناالق فر
ال

 -157يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  24في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا
المادة  – 25الحركات العابرة للحدود غير المشروعة
 -158هل اعتمد بلد تدابير منلية تهدف إلا منع
النركاق العابر للندو للةائناق النية المنو
الموالع بها ما يتعا ض مع تدابير البلد المنلية
المتعلرة بتنعي بروتوكول قرطاجنة و/نو معاقبة
المسؤولين عنها؟

7

نعق
نعق ،إلا حد ما[ :يرجا التنديد]
ال
ال يوجد

 -159في العتر المشمولة التررير ،كق عد حاالق
النركاق العابر للندو اير المشروعة للةائناق
النية المنو ال ط نصبل بلد علا علق بها؟

 1إلا 4
 5إلا 9
 10نو نكثر

 -160إذا كانت إجابتة علا السؤال  159هي نن بلد
نصبل علا علق النركاق العابر للندو اير
المشروعة ،هل تق تنديد منشف الةائناق النية

نعق
نعق ،في عض الناالق
نعق

المنو ؟

 -161يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  25في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا

 7وفريا للتعريييف التشيةيلي المعتمييد فيي المريير  ،CP-VIII/16فيإن"" ،النرييل ايير المشييروع عبير النييدو " هيو نرييل عبير النييدو للةائنياق النييية
المنو يتق المهالعة للتدابير المنلية لتنعي البروتوكول التي اعتمدها الارف المعني ".
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المادة  – 26االعتبارات االجتماعية واالقتصادية
 -162هل لدل بلد نط بنه نو متالباق مند تيسر
كيعية ند االعتبا اق االجتماعية واالقتصا ية في
االعتبا في عملية صنع الر ار شفن الةائناق
النية المنو ؟

نعق
ال
نعق ،ائما

 -163في العتر النالية المشمولة التررير ،هل تق ند
االعتبا اق االجتماعية واالقتصا ية الناشئة عن نثر
الةائناق النية المنو في االعتبا عند اتهاذ
الر ار ؟

في عض الناالق فر
ال
ال يناب (لق تته ق ار اق)
ال يوجد
 1إلا 4

 -164كق عد الموا المنشو التي دوعت الستعراض
النظراب التي استهدمها بلد لةرض واع نو تنديد
انجراباق الوطنية فيما يتعل االعتبا اق
االجتماعية واالقتصا ية؟

 5إلا 9
 10إلا 49
 50نو نكثر

هل ه ا العد كاف:
 -165هل تعاون بلد مع نطراف ندرل شفن البنوث
وتبا ل المعلوماق المتعلرة فط آثا اجتماعية
واقتصا ية للةائناق النية المنو ؟

نعق
ال

 -166يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن تنعي الما  26في بلد :
يرجا إ دال نصة هنا

نعق

ال
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المادة  -28اآللية المالية والموارد المالية
ال يوجد
 -167في العتر المشمولة التررير ،ما حجق التمويل ( ما
يعا ل الدوال اق األمريرية) ال ط حشدا بلد لدعق
تنعي بروتوكول قرطاجنة ما يتجاو مهصصاق
الميفانية الوطنية العا ية؟

 1إلا  4 999وال ا نمريريا
 5 000إلا  49 999وال ا نمريريا
 50 000إلا  99 999وال ا نمريريا
 100 000إلا  499 000وال نمريري
 500 000وال نمريري نو نكثر

المادة  - 33الرصد وإعداد التقارير

تروي الميا  33مين األطيراف نن ترصيد تنعيي التفاماتهيا موجيه بروتوكيول قرطاجنية وتريديق ترريير إليا ميؤتمر األطيراف العاميل
كاجتماع لألطراف في البروتوكول شفن التدابير المته لتنعي بروتوكول قرطاجنة
 -168ه ييل ل ييدل بل ييد نظ ييام لرص ييد وإنع يياذ تنعيي ي بروتوك ييول
قرطاجنة؟

نعق
ال

بروتوكول ناغويا  -كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

تدعا األطراف في بروتوكول قرطاجنة نيوا التي لق تصبل عد نطرافا في البروتوكول التةميلي إلا انجا ة علا
األسئلة الوا ن ناا
 -169هل بلد طرف في بروتوكول نااويا-كوااللمبو
التةميلي شفن المسؤولية والجبر التعويوي؟
 -170إذا كانت إجابتة ال علا السؤال  ،169هل هنا نط
عملية وطنية لةي يصبل طرفا في البروتوكول
التةميلي؟

نعق
ال
نعق
ال
توجد تدابير وطنية كاملة

 -171هل ن دل بلد التدابير الوطنية الورو ية لتنعي
البروتوكول التةميلي؟

توجد تدابير وطنية جفئية
لق تواع إال تدابير مؤقتة فر
ال يوجد إال مشروع تدابير
لق تته تدابير عد
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قانون وطني واحد نو نكثر[ :يرجا التنديد]
الئنة وطنية واحد نو نكثر[ :يرجا التنديد]
 -172ما هي األ واق الرائمة لتنعي البروتوكول التةميلي؟

مجموعة واحد نو نكثر من المبا
[يرجا التنديد]

التوجيهية:

ال توجد ن واق قائمة
 -173هل لدل بلد ن واق إ ا ية نو قانونية ترتوي اتهاذ تدابير استجا ة:
ن -في حالة األا ار الناجمة عن الةائناق
النية المنو ؟
ب -في حالة ما إذا كان من المنتمل بد جة
كافية نن يرون هنا ار إذا لق تبته
تدابير االستجا ة؟

نعق
ال
نعق
ال
نعق ،علا المشةل نن يبلغ السلاة المهتصة
الور

 -174إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال 173ن ،هل تعرض
ه ا األ واق متالباق علا المشةل (ادتر كل ما
يناب )؟

يريق الور
نعق ،علا المشةل نن ّ

نعق ،علا المشةل نن يته تدابير استجا ة

نعق ،متالباق ندرل[ :يرجا التنديد]
ال

 -175إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال 173ن ،هل ترتوي
ه ا األ واق نن يته المشةل تدابير استجا ة لتجنه
الور ؟
 -176إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال 173ن نو 173ب،
هل توفر ه ا األ واق تعريعا لةلمة "المشةل"؟

نعق
ال
نعق
ال
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النائف علا تصريل
شهص طره الةائن الني المنو في السوق
ماو
منت
 -177إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،176نط مما يلي
يمرن نن يرون "مشةل" (ادتر كل ما يناب )؟

مهار
مصد
مستو
ناقل
مو
ندرل[ :يرجا التنديد]

 -178هل تق تنديد سلاة مهتصة للريام الوظائف
المنصوط عليها في البروتوكول التةميلي؟

نعق[ :يرجا التنديد]
ال
تنديد المشةل ال ط تسبه في الور
ترييق الور

 -179إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،178ما هي
التدابير التي يمرن نن تته ها السلاة المهتصة
(ادتر كل ما يناب )؟

تنديد تدابير االستجا ة التي يتعين نن يته ها
المشةل
تنعي تدابير االستجا ة
استر ا تةاليف ونعراق ترييق الور وتنعي
تدابير االستجا ة من المشةل
ندرل[ :يرجا التنديد]

 -180هل لدل بلد تدابير لتوفير األمن المالي للور
النات عن الةائناق النية المنو ؟

نعق
ال
متالباق بتوفير ن لة علا مصد تمويل آمن

 -181إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،180ما نوع
تدابير األمن المالي الموجو (ادتر كل ما يناب )؟

تفمين إلفامي
دا حرومية ،ما في ذلة صنا ي
ندرل[ :يرجا التنديد]
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نعق ،في ن ا عن المسؤولية المدنية

 -182هل لدل بلد قواعد وإجراباق متعلرة المسؤولية
المدنية التي تتناول الور النات عن الةائناق النية
المنو نو إذا كان قد تق انق ار فا ار من ه ا
الربيل في نحرام المناكق (ادتر كل ما يناب )؟

نعق ،في نحرام المناكق
نعق ،في ن واق ندرل[ :يرجا التنديد]
ال
نعق[ :يرجا التنديد]

 -183هل حدثت نط نا ار ناتجة عن الةائناق النية
المنو في بلد ؟

ال
نعق[ :يرجا التنديد]

 -184إذا كانت إجابتة نعق علا السؤال  ،183هل اتبه ق
تدابير استجا ة؟

ال

 -185يمرن نن تردم هنا المفيد من التعاصيل عن نط ننشاة ااالع بها في بلد من نجل تنعي بروتوكول نااويا-
كوااللمبو التةميلي شفن المسؤولية والجبر التعويوي:
يرجا إ دال نصة هنا
معلومات أخرى
 -186يرجا استهدام ه ا الهانية لتريديق نط معلومياق نديرل شيفن المسيائل المتعلرية بتنعيي بروتوكيول قرطاجنية والبروتوكيول
التةميلي علا الصعيد الوطني ،ما في ذلة نط عوائ نو عرباق ووجهت.
يرجا إ دال نصة هنا
تعليقات على نموذج التقرير
 -187يرجا استهدام ه ا انطا لترديق نط معلوماق ندرل شفن الصعوواق التي واجهتها في ملب ه ا التررير.
يرجا إ دال نصة هنا
______

