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األميف العاـ لجعؿ األمـ المتحدة محايدة مناخيا، طبع عدد محدود مف لتقميؿ التأثيرات البيئية الناتجة عف عمميات األمانة، ولممساىمة في مبادرة  
 .ويرجى مف المندوبيف التكـر بإحضار نسخيـ إلى االجتماعات وعدـ طمب نسخ إضافية.  ىذه الوثيقة
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 تشغيل غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية وأنشطتها
 مذكرة مف األميف التنفيذي

 مقدمة- أوال 
مف بروتوكوؿ قرطاجنة بشأف السالمة األحيائية  02غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية بموجب المادة  أنشئت .1

تيسير تبادؿ المعمومات العممية والتقنية والبيئية ( أ)"كجزء مف آلية تبادؿ المعمومات في اتفاقية التنوع البيولوجي مف أجؿ 
األطراؼ عمى تنفيذ البروتوكوؿ مع األخذ في مساعدة ( 0)و والخبرات المتعمقة بيا الحية  المحورة والقانونية بشأف الكائنات

االعتبار االحتياجات الخاصة لألطراؼ مف البمداف النامية وخاصة أقؿ البمداف نموا والدوؿ النامية الجزرية الصغيرة بينيا 
ويمكف . "عف البمداف التي تمثؿ مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي والبمداف ذات االقتصادات التي تمر بمرحمة انتقاؿ فضال

 ./http://bch.cbd.intعمى  الكترونياالوصوؿ إلى غرفة تبادؿ المعمومات 
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وقدـ مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لألطراؼ في البروتوكوؿ خالؿ االجتماعات السابقة وثيقتيف توجيييتيف رئيسيتيف  .0
 1وتنفيذ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية ىما طرائؽ تشغيؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية تشغيؿبشأف 

 .2غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية وبرنامج العمؿ المتعدد السنوات بشأف تشغيؿ

أىمية تيسير وصوؿ جميع األطراؼ " BS-IV/2األطراؼ في البروتوكوؿ، خالؿ اجتماعيا الرابع في المقرر  توأكد .3
إلى غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية فضال عف ضرورة أف تتيح األطراؼ نتائج مقرراتيا لمجميور بوسائؿ مف  بسيولة
الحاجة إلى ضماف استدامة عممية بناء "وأكدت األطراؼ أيضا  ".مف خالؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةبينيا 

 ".القدرات لتمكيف البمداف النامية مف استخداـ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية بفعالية

توفير "ع الحكومات األخرى إلى وحثت األطراؼ في البروتوكوؿ أيضا، في نفس المقرر، األطراؼ، ودعت جمي .4
المعمومات ذات الصمة لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية بما في ذلؾ المعمومات المتعمقة بالمقررات الخاصة بإطالؽ أو 

ودعت جميع أصحاب المصمحة في غرفة  "قبؿ سرياف البروتوكوؿ التي أجريت  المحورة الحية وتقييـ المخاطر استيراد الكائنات
تبادؿ معمومات السالمة األحيائية إلى مواصمة إتاحة معمومات وموارد السالمة األحيائية ذات الصمة مف خالؿ مركز موارد 

 .معمومات السالمة األحيائية

 :وطمبت األطراؼ في البروتوكوؿ، في نفس المقرر، مف األميف التنفيذي أف .5

 لؾ مثال مف خالؿ زيادة استخداـ البيانات الوصفية وتبسيط إجراءات التسجيؿ وذ النماذج الموحدةيحسف ىيكؿ  (أ)

التي  غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةينفذ إجراءا ييدؼ إلى التحقؽ مف المعمومات في البوابة الرئيسية ل (ب)
 تضع نطاقا زمنيا لتأكيد أو تحديث المعمومات بواسطة األطراؼ؛

وتقوـ  البوابة الرئيسية بغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية التي ترتبط الوطنية ل العقديواصؿ مساعدة  (ج)
 ؛ plug- in BCH Ajax و Hermes عف طريؽ صيانة وتحسيف التطبيقيفبالتشغيؿ البينى فييا 

 :، يقـو بمايميوسعيا إلى تيسير الوصوؿ السيؿ إلى غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية (د)

 ؛(مثؿ مختمؼ خيارات الفرز)اإللكترونية المتاحة لتحميؿ نتائج البحث تحسيف األدوات  (1)

 إدراج وصالت إلكترونية في التقارير الوطنية في صفحات المالمح القطرية؛ (0)

إلجراء التحميؿ اإلحصائي وتمثيؿ البيانات  اإللكترونيةاالضطالع بأنشطة إضافية مثؿ إدخاؿ األدوات  (3)
 بالرسـو البيانية؛

 :تبادؿ معمومات السالمة األحيائية مف أجؿاء دراسة لممستعمميف والمستعمميف المحتمميف لغرفة التكميؼ بإجر  (ِ)

 دا؛مفي تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةف لغرفة و ف المحتممو تقييـ مايراه مستعممو المعمومات والمستعمم (1)

غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية حتى يمكف تركيز جيود األمانة ترتيب أولويات برنامج عمؿ  (0)
 .غرفة إلى أداة مفيدةالعمى تحويؿ 

مرفؽ البيئة العالمية عمى تمديد العمؿ في مشروع غرفة تبادؿ "وفي نفس المقرر، حثت األطراؼ في البروتوكوؿ أيضا  .6
بغرض ضماف  كمشروع عالمىاألمـ المتحدة لمبيئة في شكمو الحالي معمومات السالمة األحيائية المشترؾ بيف المرفؽ وبرنامج 

غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، وتوفير المزيد مف الدعـ لبناء القدرات مع توجيو اىتماـ خاص ألصحاب  عقداستدامة 
                                                      

1
 I/3-BS،انًرفق،في modalities-http://bch.cbd.int/about/operation 
2
 II/2-BS،انًرفق،في http://bch.cbd.int/about/mypow   

http://bch.cbd.int/about/operation-modalities
http://bch.cbd.int/about/operation-modalities
http://bch.cbd.int/about/mypow
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يذه األنشطة مف مصادر أخرى ولتوفير تمويؿ إضافي ل( مثؿ إدارات الجمارؾ ومفتشي الصحة النباتية)المصمحة المستيدفيف 
 ."غير إطار تخصيص الموارد مع مراعاة الطابع العالمي لممشروع

فإف الجزء الثاني مف ىذه الوثيقة يتضمف تقريرا مرحميا عف عناصر البرنامج المحددة في برنامج العمؿ  ،وعمى ذلؾ .7
ويقدـ الجزء الثالث تحميال لمدراسة المعنية بالمستعمميف والمستعمميف . 3المتعدد السنوات لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

ويتضمف . ويقدـ الجزء الرابع عناصر لمقرر يتخذ بشأف تشغيؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية. مغرفةلالمحتمميف 
 .0212مارس / المرفؽ بالوثيقة تفاصيؿ سجالت قدمت لمغرفة حتى آذار

 

 رحمي عن برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائيةتقرير م   ثانيا

 هيكل ووظائف البوابة الرئيسية : 1العنصر البرامجي  -ألف

غرفة تبادؿ معمومات السالمة سيولة اإلبالغ ومعمومات الوصوؿ في  تحسيف" اليدؼ مف ىذا العنصر البرامجي ىو  .8
 ."المحددة  اجات المستعمميفاألحيائية استجابة الحتي

 ومركز إدارة متجدد  جديدة موحدةنماذج 
وتتاح ىذه . عبارة عف استمارات موحدة لتقديـ المعمومات لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية الموحدةالنماذج  .9

مف خالؿ مركز إدارة غرفة  وذلؾ( لتقديـ المعموماتمثؿ ) أو نماذج إلكترونية( مثؿ جمع المعمومات)النماذج خارج الشبكة 
 .تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

واستجابة لطمب مباشر مف األطراؼ في البروتوكوؿ خالؿ اجتماعيا الرابع، جرى تحسيف وتبسيط ىيكؿ النماذج  .12
لبيانات وأضيفت بيانات وصفية إضافية لمختمؼ األشكاؿ بغية تبسيط البحث عف ا. لتقديـ المعمومات إلى الغرفة الموحدة 

 .وزيادة قدرة الوصالت المشتركة فيما بيف مختمؼ فئات البيانات

مستوى أدنى مف المعمومات في  توافرلضماف  الموحدةوجرى تحديد المجاالت اإللزامية بوضوح في جميع النماذج  .11
ا أدخؿ إجراء النطاؽ كم. صفحة االستعراض لتحديد جميع المعمومات الناقصة عمىجميع السجالت في الغرفة، وتتوافر مذكرة 

اآلف أو االختيار بحسب فئة  ةالزمني لمتحقؽ مف المعمومات ووضع موعد نيائي لتأكيد أو تحديث المعمومات المطموب
 .السجالت

( 1)في الغرفة وىما  بتسجيؿ المعمومات المتجددةفي القسـ الخاص  النماذج الموحدةوتتوافر اآلف مجموعتاف مف  .10
ويقتصر تقديـ السجالت الوطنية عمى جيات االتصاؿ الوطنية (. 1أنظر الجدوؿ )سجالت المرجعية ال( 0)السجالت الوطنية 

ويتعيف مراجعة جميع السجالت المقدمة مف ىؤالء (. NAUs)والمستعمميف الوطنييف المرخص ليـ  (BCH-NFPs)لمغرفة 
ويمكف أف تقدـ سجالت . تماليا قبؿ التحقؽ والنشرالمستعمميف الوطنييف مف جانب جيات االتصاؿ الوطنية لمتأكد مف دقتيا واك

المراجع بواسطة جميع المستعمميف المسجميف وتخضع لالستعراض لمتأكد مف دقتيا واكتماليا مف جانب األمانة قبؿ التحقؽ 
 .والنشر

تاحتيا مف خالؿ غرفة تبادؿ معم الموحدةوجميع نماذجيا تسجيؿ المعمومات وقد جرت ترجمة كؿ مف قسـ  .13 ومات وا 
جميع لغات األمـ بولذا فإف الغرفة بأكمميا أصبحت متاحة اآلف . السالمة األحيائية بجميع لغات األمـ المتحدة الرسمية الست

 .المتحدة الرسمية الست

                                                      
3

  http://bch.cbd.int/about/mypowفيII/2 -BSيرفق 
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 النيوض بتحميؿ نتائج البحث
. أضيفت خيارات التجميع والفرز بحسب المكونات الرئيسية لمسجالت وذلؾ كجزء مف مخرجات صفحات نتائج البحث .14

أو فرزىا بحسب /و األخرى واالتصاالتتجميع مخرجات نتائج البحث بشأف المقررات القطرية فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف اآلف 
وتتوافر مخرجات نتائج البحث، . ، والوضع التصنيفي، ونمط المقرر، والساللة الجديدةالحى المحور ، وبحسب الكائفالبمد

 MSمثؿ )القابؿ لمقراءة مع استخداـ أي لوحات جدولية  CSVألغراض التوسع في التحميؿ المفصؿ، لمتحميؿ عمى نموذج 

Excel) 

 

 في غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية الموحدةعرض عام لمنماذج : 1الجدول 

 السجلالفئة ونوع 
العدد األدنى لممجاالت 

 اإللزامية

اإلطار الزمني لمتأكيد أو 
 التحديث

 سجالت وطنية (أ)

 إلزامية لمدة عاـ 13 جيات االتصاؿ الوطنية

 إلزامية لمدة عاـ 4 مواقع الويب أو قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالسالمة األحيائية

 إلزامية لمدة عاـ 8 السمطات الوطنية المختصة

القوانيف والقواعد والخطط التوجييية والترتيبات اإلقميمية والدولية ذات 
 الصمة بالسالمة األحيائية

 اختيارية لمدة عاميف 6

 اختيارية لمدة عاميف 7 القطرية اإلتصاالتالمقررات أو 

 اختيارية لمدة عاميف 6 تقييـ المخاطر الناشئ عف عممية تنظيمية

 إلزامية لمدة عاـ 28 السالمة األحيائيةخبراء 

 ال موعد لالنتياء 9 تقارير عف مياـ خبراء السالمة األحيائية

 السجالت المرجعية( ب)

 إلزامي لمدة عاـ 6 تفاصيؿ العناويف

 إلزامي لمدة عاـ 11 أنشطة ومشاريع وفرص بناء القدرات

 عاـإلزامي لمدة  3 تقييـ االحتياجات مف بناء القدرات

 إلزامي لمدة عاـ 8 المنظمات المعنية بالسالمة األحيائية

 ال موعد لالنتياء 7 مركز موارد معمومات السالمة األحيائية

 ال موعد لالنتياء 3 نشرة أخبار غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

 عاميفاختياري لمدة  6 أو غير تنظيمية مستقمةتقييـ المخاطر الناشئ عف عممية 

 ال موعد لالنتياء 6 الحية الكائنات المحورة

 ال موعد لالنتياء 4 الجينات والحامض النووي تتابع 

 ال موعد لالنتياء 1 الكائنات
 

 قائمة الخبراء
جميع السجالت الحالية في  إزالة" إلى األميف التنفيذي  BS-IV/4 طمبت األطراؼ في بروتوكوؿ قرطاجنة، في المقرر  .15

عادة مؿء القائمة بأولئؾ الخبراء الذيف  ووافقت ”ترشيحيـ األطراؼ والحكومات تعيدرشحيـ أو تالقائمة في غضوف ثالثة أشير وا 

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11683
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جميع إشعارات الترشيح  مراجعت" األطراؼ، في نفس المقرر، عمى نموذج جديد لتقديـ ترشيحات الخبراء ورخصت لألمانة 
عادة أي استمارات ترشيح غير مستكممة و أو ال تستوفى المعايير والمتطمبات الدنيا إلى الحكومات التي /لمتأكد مف تكامميا وا 

 "قدمت الترشيحات

، ودعا األميف التنفيذي جميع جيات االتصاؿ 0228سبتمبر / ويات القائمة بالكامؿ في أيموؿوعمى ذلؾ، أزيمت محت .16
ويحتفظ اآلف بسجالت . 4الوطنية لبروتوكوؿ قرطاجنة إلى تقديـ ترشيحات جديدة لقائمة الخبراء وفقا لمخطوط التوجييية المحدثة

انتياء ىذه الفترة، تحذؼ مف القائمة إلى أف تعيد الحكومات  ند ، وعالخبراء في القائمة لفترة أربع سنوات مف آخر تحديث ليا 
 .ترشيحيـ

 الويب وقواعد البيانات األخرى مع مواقع لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية البينىقابمية التشغيؿ 

 البينى ر التشغيؿبتيسي الخاصة وتتوافر التعميمات  ،غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية عبارة عف نظاـ مفتوح .17
عددا قميال مف البمداف ىو الذي قرر إجراء التشغيؿ  أف غير  5لمواقع الويب وقواعد البيانات األخرى عمى الصفحات الخاصة بيا

مف خالؿ البوابة الرئيسية  اإللكترونيةلقواعد بياناتو مع غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، وظؿ تقديـ المعمومات  البنى
 .أكثر الخيارات استخداما بواسطة معظـ البمداف

األحيائية باالقتراف  بالسالمة المتعمقةوثمة إسياـ ىاـ صوب الوفاء باالحتياجات النوعية لألطراؼ في استخداـ بياناتيا  .18
ويتيح كال التطبيقيف المذيف طورتيما  .BCH Ajax plug-inو Hermes فمع المعمومات الوطنية األخرى ظؿ يقدمو التطبيقا

األمانة توافر البيانات الوطنية المقدمة لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية عمى الفور لمواقع الويب المحتفظ بيا عمى 
ضافة إلى ذلؾ أبدى واضعو عقد غرفة تبادؿ معمومات السالمة . المستوى الوطني دوف أف تنطوي عمى إجراءات بمورة وا 

اىتماما كبيرا بيذيف التطبيقيف بسبب مايتحمياف بو مف بساطة في االستخداـ دوف حاجة إلى أي تطوير آخر لبنية  األحيائية
قد يمكف بسيولة إتاحة طائفة عريضة مف البيانات القطرية لالستخداـ مف خالؿ أي مف . وعالوة عمى ذلؾ. أساسية إضافية

 .6يفيالتطبيق

 تمؼ فئات المعمومات المحتفظ بيا في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةاإلسناد الترافقي بيف مخ
لمالمح "بغية زيادة تيسير البحث فيما بيف السجالت ذات الصمة، أضيفت وصالت لإلسناد الترافقي إلى صفحة  .19

بوصالت لإلسناد الترافقي كما أف ىناؾ اآلف أيضا تصميمات سجالت (. جديدة إلى التقارير الوطنيةالوصمة المثؿ ) "القطرية
مع وصالتا الحية  بالكائنات المحورة  افيما يمي سجال خاص 1فعمى سبيؿ المثاؿ، يبيف الشكؿ . األقراص مف خالؿ استخداـ

فضال عف جميع سجالت  "الحية المعمومات الخاصة بالكائنات المحورة"توفر الوصوؿ إلى  التبويب الثالث الخاصة بيا
 .التي صدرت عف ىذه الكائنات "عمميات تقييـ المخاطر"و  "المقررات"

 
 التي توفر اإلسناد الترافقي فيما بين بيانات غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية‘‘ وصالت الخيارات’’: 1الشكل 
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 التطورات األخيرة التي لـ تنفذ حتى اآلف
وقت إصدار ىذه الوثيقة ‘‘ قيد اإلعداد’’ثمة إضافة ىامة إلى غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية كانت التزاؿ  .02

ففي أعقاب طمب محدد مف األطراؼ في البروتوكوؿ خالؿ اجتماعيا . 0212ومف المقرر إصدارىا في الربع الثالث مف عاـ 
، بدأت "لمتحميؿ اإلحصائي وتمثيؿ البيانات بالرسـو البيانية اإللكترونيةدوات األباالضطالع بأنشطة إضافية مثؿ إدخاؿ "الرابع 

التحميمية  المتعددة  لمرد عمى االستفسارات  اإللكترونيةالبيانات مف خالؿ المعالجة التحميمية  لمكشؼ عفاألمانة في تنفيذ أداة 
األحيائية مف عرض نتائج االستفسارات التي يحصموف عمييا وسوؼ يتمكف مستعممو غرفة تبادؿ معمومات السالمة . األبعاد

مف خالؿ ىذه األداة بطرؽ مختمفة وفقا الختياراتيـ مثؿ البيانات الخاـ، واإلحصاءات، والرسـو البيانية أو عمميات التمثيؿ 
لخامس لألطراؼ في ومف المقرر تنظيـ حدث جانبي خالؿ االجتماع ا(. مف خالؿ نظاـ المعمومات الجغرافية)الجغرافية 

 .البروتوكوؿ لتقديـ عرض عاـ ألحدث أداة في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

ويجري في الوقت الحاضر أيضا وضع مشروع صغير وقت إعداد ىذه الوثيقة بشأف تنفيذ الوصالت السريعة إلى  .01
وتبدو (. والمقررات القطرية وتقييـ المخاطر وغير ذلؾالتحديد ) الكائنات المحورة الحيةصفحات الغرفة التي توفر معمومات عف 

 الكائنات المحورة الحيةالوصالت السريعة في شكؿ صورة صغيرة قابمة لمتحميؿ مف الغرفة ونقميا إلى الوثائؽ التي تعّرؼ 
ت الصمة في الغرفة وتتضمف الصورة المعّرؼ الفريد لمكائف الحي المحور واالسـ التجاري والوصمة إلى الصفحة ذا(. 0الشكؿ )

وتقدـ الوصمة في المثاؿ التالي إلى الصفحة في الغرفة في شكؿ حروؼ . الكائنات المحورة الحيةحيث تتوافر المعمومات عف 
 .أعاله 1المبينة في الشكؿ  الكائنات المحورة الحيةأبجدية والشفرات الشريطية وتوفر الوصوؿ السريع والمباشر إلى معمومات 

إلى الصفحة في غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية التي توفر معمومات عن ‘‘ وصالت سريعة’’وع مشر / 2الشكل 
 كائنات حية محورة معينة
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 الكائنات عف المعمومات عمى لمحصوؿ اإلنترنت باحث في أعاله الوارد URL المتجانس المصدر مواضيع محدد طباعة أو لمقراءة الشريطية الشفرات
 0202 لعاـ البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة لدى األحيائية السالمة معمومات تبادؿ غرفة في الحية المحورة



دارتها: 2العنصر البرامجي  -باء  محتوى المعمومات وا 

كمية المعمومات التي يجري إبالغيا حاليا لغرفة تبادؿ معمومات السالمة  زيادة" اليدؼ مف ىذا العنصر البرامجي ىو  .00
 "األحيائية وضماف تقديميا بطريقة حسنة التوقيت

. خضعت غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، خالؿ فترة ما بيف الدورات، لعممية إعادة تنظيـ منيجية لسجالتيا .03
جديدة فضال عف تحديد السجالت غير الكاممة أو الفارغة  موحدةؿ إدخاؿ نماذج وقد تمت عممية إعادة التنظيـ ىذه مف خال

 :وفيما يمي التغييرات المحددة التي أجريت. وتحديثيا

إزالة جميع  ،7، إعماال لطمب مف األطراؼ في البروتوكوؿ0228أغسطس / كما أشير أعاله، تـ في آب (أ)
 الخبراء الذيف سبؽ تسجيميـ في القائمة؛

                                                      
 

7
 IV/4-BSفي ://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11683http  
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سجؿ غير  0222لتقديـ المعمومات، إزالة  الموحد، تـ في أعقاب مراجعة النموذج 0229سبتمبر / وفي أيموؿ (ب)
 عمميات تقييـ المخاطر؛ ىدؼالتي كانت  الكائنات المحورة الحيةكامؿ لتقييـ المخاطر نظرا ألنيا لـ تحدد 

السابؽ لتقديـ المعمومات  لموحدا، بعد تحديد بعض جوانب الغموض في النموذج 0229سبتمبر / وفي أيموؿ (ج)
، أدى إجراء عالجي اتخذتو األمانة أدى الكشؼ عف فئات المقررات التي قدمت في 1-11بشأف المقررات بمقتضى المادة 
 (.اإلدخاؿ في البيئة)واتفاؽ المعمومات المسبقة  11وقت سابؽ بموجب كؿ مف المادة 

في قواعد البيانات المتعمقة ببناء  معمومات السالمة األحيائيةغرفة تبادؿ وأجرى أيضا استعراض كامؿ لسجالت  .04
وأجرى . كما روجعت لمتحقؽ مما إذا كانت تتضمف أحدث المعمومات. واستعرضت السجالت لمتأكد مف دقتيا واكتماليا. القدرات

ة محدثة بالمؤسسات التي تقدـ وتتوافر اآلف قائم .استعراض واسع النطاؽ بشأف حالة قاعدة بيانات الدورة المعتمدة أكاديميا
 .الكائنات المحورة الحية/ دورات أو فرص بحثية بشأف تعميـ السالمة األحيائية والتدريب وتقييـ الكائنات المحورة وراثيا

الحامض  وتتابعلمحتوى سجالت  الكائنات المحورة الحية والكائنات والجينات كذلؾ، أجرى استعراض واسع النطاؽ  .05
ويالحظ أنو اعتبارا . يا مف خالؿ اإلسناد الترافقي بيف السجالت ولممقررات المتصمة بيا ووثائؽ تقييـ المخاطر، وتحسينالنووي

غرفة تبادؿ المدرجة في  الكائنات المحورة الحيةفي المائة مف  52لـ يتضمف سوى مايقرب مف  0212مارس / مف آذار
لمحصوؿ عمى المساعدة في ىذه المسألة إلى التحالؼ العالمي محدد  ولذا وجو طمب. معمومات السالمة األحيائية مّعرؼ فريد
 .، التحديد األفضؿ لمكائنات الحية المحورة المتداولة تجارياالمنتسبةلمصناعة لمترويج، فيما بيف الشركات 

التفاصيؿ وتعكس ىذه . 0212مارس / ويتضمف المرفؽ بيذه الوثيقة تفاصيؿ السجالت التي قدمت لمغرفة حتى آذار .06
غير أنو . بقدر أكبر مف  الدقة التفاصيؿ الحالية لمتقديمات المتمقاه بحسب البمداف وتتيح التحميؿ األكثر دقة لمبيانات المتاحة

لوحظ أنو لـ يتوافر سوى عدد محدود مف المقررات المتعمقة باإلدخاؿ المتعمد لمكائنات الحية المحورة في البيئة ونقص شديد في 
 :لموجزة المتعمقة بعمميات تقييـ مخاطرىا المتصمة بالمقررات المقدمة وعمى وجو الخصوصالتقارير ا

المتداولة تجاريا في أنحاء العالـ، لـ يقدـ سوى  322أنو لـ يقدـ بالنسبة لمكائنات الحية المحورة تزيد عمى  (أ)
 ؛(في المرفؽ 0أنظر الجدوؿ )بمدا  06مقررات قدمت مف جانب  725طرفا، وأف ما مجموعو  00مقررا لمغرفة بواسطة  489

في  54أي ) 066، لـ ترفؽ عمميات تقييـ لمخاطرىا إاّل لعدد 489مف بيف مجموعة مقررات األطراؼ البالغة  (ب)
 54التي قدمتيا بمداف غير أطراؼ، لـ ترفؽ عمميات تقييـ لممخاطر إاّل بعدد  016كذلؾ فإف مف بيف المقررات البالغة (. المائة

تبادؿ معمومات السالمة وقد أرسمت األمانة مذكرات مفصمة إلى جيات االتصاؿ الوطنية المعنية لغرفة (. ائةفي الم 05)
 .لتوجيو عنايتيا إلى ىذه المسألة األحيائية

ينبغي تقديـ تقرير تقييـ لممخاطر يتسؽ مع المرفؽ الثالث في البروتوكوؿ لمسمطات الوطنية المختصة في اخطارات  .07
غرفة تبادؿ معمومات وبصورة مباشرة إلى ( 12-7المواد )فاؽ المعمومات المسبقة لإلدخاؿ المتعمد في البيئة بشأف إجراء ات

لالستخداـ المباشر في األغذية أو اإلصالح أو لتجييزىا  الكائنات المحورة الحيةالسالمة األحيائية بشأف المقررات المتعمقة ب
كجزء مف االحتياجات مف المعمومات المحددة في المرفقيف الثاني والثالث مف ( 11المادة  -الكائنات المحورة الحيةمعمومات )

 .البروتوكوؿ عمى التوالي

وقد يكوف لمنيج الوطنية إزاء تفسير البروتوكوؿ تأثير عمى عدد مف المقررات التي اتخذتيا األطراؼ في الغرفة فيما  .08
جراء اتفاؽ المعمومات المسبقة بموجب بروتوكوؿ قرطاجنة عمى حركة واليسري إ. يتعمؽ بعمميات اإلدخاؿ المتعددة في البيئة

لالستخداـ  الكائنات المحورة الحيةد إحدى فبمجرد استيرا. العابرة لمحدود المحددة لالستخداـ المستمر الكائنات المحورة الحية
اليمثؿ حركة عابرة لمحدود ومف ثـ ال  المستمر، فإف أي طمب الحؽ لمموافقة عمى اإلدخاؿ المتعمد ليذه الكائنات في البيئة



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/3 

Page 9 

 

 /… 

تبادؿ ولذا فإف األطراؼ قد التنظر في الحاجة إلى أف تبمغ مقررا بيذا الشأف لغرفة . إجراء اتفاؽ المعمومات المسبقة يصدر
 .يصدربالنظر إلى أف ىذا اإلجراء لـ  معمومات السالمة األحيائية

مف البروتوكوؿ تنطبقاف ىنا وتتطمب أف يقدـ كؿ  02في المادة  3مف الفقرة ( د)و( ج)غير أف الفقرتيف الفرعيتيف  .09
فضال عف ممخصات لعمميات تقييـ المخاطر التي وضعتيا  الكائنات المحورة الحيةطرؼ لمغرفة مقررات نيائية تتعمؽ بإطالؽ 

تبادؿ اف الفرعيتاف عمى إتاحة جميع المقررات وعمميات تقييـ المخاطر لغرفة وتنص ىاتاف الفقرت. العمميات التنظيمية لديو
 .سواء أكانت قد أطمقتيا حركة عابرة لمحدود أو طمب داخمي معمومات السالمة األحيائية

المتعمقة  والخبراتتقاسم المعمومات عن الكائنات المحورة الحية : 3العنصر البرامجي - جيم
 بها

غرفة تبادؿ إتاحة طائفة عريضة مف معمومات السالمة األحيائية لمستعممي "ىو  3اليدؼ مف ىذا العنصر البرامجي  .32
  "معمومات السالمة األحيائية

 اإللكترونية والمؤتمرات في الوقت الحقيقي واالستقصاءات والبوابات التعاونية المنتديات

مساعدة األطراؼ عمى في  في كثير مف األحياف مف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية كجزء مف واليتيا يطمب .31
تنفيذ البروتوكوؿ، توفير أدوات لمترويج لتبادؿ األفكار فضال عف المعمومات العممية والتقنية بشأف القضايا ذات الصمة بالسالمة 

اإللكترونية والبوابات التعاونية واالستقصاءات  المنتدياتسابقة، صدر عدد مف وخالؿ فترة مابيف الدورات ال ،األحيائية
 .اإللكترونية قوبؿ بمستوى كبير مف التقدير مف جانب مختمؼ المستعمميف

، وأطمؽ في  BS-IV/11المعني بتقييـ المخاطر بموجب المقرر  وح العضوية اإللكترونيالخبراء مفت منتدىأنشئ  .30
وقد استضاؼ . 9خبيرا 008ما مجموعو  0212مارس / حتى آذار المنتدىوقد حضر ىذا . 8 0228بر نوفم/ تشريف الثاني

مؤتمرات إقميمية إلكترونية في الوقت الحقيقي بشأف  8مجموعة نقاش مختمفة و 18 الماضية، ، خالؿ الستة عشرة عاماالمنتدى
دارة المخاطر المتعمقة  مواضيع مختمفة بغرض تحديد القضايا الرئيسية ذات الصمة بالجوانب النوعية لتقييـ المخاطر وا 

دارة المخاطر عمى النحو المحدد في المقرر  -BSباختصاصات فريؽ الخبراء التقنييف المخصص المعني بتقييـ المخاطر وا 

IV/11. 

وأنشأت األمانة وحدة خاصة داخمية معنية بالمؤتمرات اإللكترونية في الوقت الحقيقي، وأتاحت إدارة االجتماعات  .33
لالتصاؿ البيني  شاشةوتقدـ لممستعمميف المسجميف . وتقدـ وجيا لوجو بجدوؿ أعماؿ محدد لالجتماعات اإللكترونية. اإللكترونية

وتتيح ىذه الوحدة . وضع مداخالتيـ المكتوبة( 3)طمب الكالـ و( 0)خالت المكتوبة متابعة تدفؽ المد( 1)يمكنيـ مف خالليا 
توافر رئيس مشارؾ أو أكثر إلدارة قائمة الطمبات لمكالـ ووضع المداخالت عمى الشاشة الرئيسية كما أف ىناؾ وظيفة مكتب 

 .لة وجود مشاكؿ تقنيةالمعاونة الذي يتيح لمنظـ المؤتمر االتصاؿ بالمشاركيف بصورة منفردة في حا

ويدعـ وحدة المؤتمرات في الوقت الحقيقي جميع النظـ العاممة الرئيسية وتديرىا بصورة كاممة وحدة الخدمة في غرفة  .34
واليتطمب ذلؾ سوى توافر قطعة بسيطة مف البرمجيات يمكف توافرىا بسيولة لمتحميؿ عمى . تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

وقد أسند اىتماـ خاص لعمؿ الوحدة بيسر حتى عندما يحدث . مع الغالبية العظمى مف المتصفحيف لإلنترنتاإلنترنت وتتوافؽ 
وقد أصبحت الوحدة اآلف جزءا أساسيا مف نظاـ غرفة تبادؿ معمومات السالمة . مع اإلنترنت اإلتصاالتتباطؤ أو انقطاع في 
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يجًىعتيٍانًراقبيٍبًافيرنكيًثهيٍيٍانقطاع47خبيرابىاسطت64خبيرابىاسطتانبهذاٌغيراألطرافو11طرفاو48خبيرابىاسطت153جريحرشيخ

انقائًتانًذذثتنهخبراءانًرشذيٍنهًُخذيعهًوحرد.انخاصوانًؤسساثاألكاديًيتوانًُظًاثغيرانذكىييتويؤسساثانبذىدوغيررنكيٍانًؤسساثانذكىييت
 

 ://bch.cbd.int/onlineconferences/participants_ra.shtmlhttp 

https://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra.shtml
https://bch.cbd.int/onlineconferences/participants_ra.shtml
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ويمكف بناء عمى (. Hermesمثاؿ )عمى المنصة التي وضعتيا األمانة  دةلمعتماألحيائية، كما أنيا تتاح لجميع العقد الوطنية ا
 .طمب إتاحتيا لألطراؼ لعقد المؤتمرات الوطنية أو اإلقميمية اإللكترونية المعنية بالسالمة األحيائية

 08-3)وتتضمف المنتديات األخرى التي عقدت خالؿ الفترة مابيف الدورات منتديات إلكترونية بشأف بناء القدرات  .35
عف المواصفات الخاصة  اإللكتروني المنتدى، و (0229فبراير / شباط 6 -يناير/ كانوف الثاني 19و 0228تشريف الثاني 

التالياف التحميؿ  3و 0ويتضمف الجدوالف (. 0229يونيو / حزيراف 5 –مايو / أيار 19)بشحنات الكائنات المحورة الحية 
 .0212مارس / شار إلييا أعاله والمؤتمرات في الوقت الحقيقي حتى آذارالم المنتدياتالمفصؿ لممشاركة في جميع 

 (2010-2002)المشاركة في المنتديات اإللكترونية : 2الجدول 

 المدة المنتدى
المشاركون 
 المسجمون

 مجموع عدد المداخالت عدد مجموعات النقاش

المنتدى مفتوح العضوية اإللكتروني بشأف تقييـ 
دارة   10المخاطرالمخاطر وا 

 315 18 228 شيرا 03

 88 8 117 أسابيع 7 المعني ببناء القدرات اإللكتروني المنتدى

المنتدى اإللكتروني المعني بالمواصفات الخاصة 
  الكائنات المحورة الحيةبشحنات 

 104 11 81 أسابيع 3

 507 37 426 - المجموع

 

دارة المخاطر: 3الجدول   مشاركة الخبراء في المؤتمرات اإلقميمية اإللكترونية في الوقت الحقيقي بشأن تقييم المخاطر وا 

 11المؤتمرات اإلقميمية

 عدد الخبراء في السمسمة الثانية من المؤتمرات عدد الخبراء في السمسمة األولى من المؤتمرات
عدد مجموع 

 األطراف المشاركين
من غير 
 األطراف

 األطراف المراقبون
من غير 
 األطراف

 المراقبون

 421 5 0 8 4 1 7 أفريقيا

 383 3 2 11 3 3 14 آسيا والمحيط اليادي

+ أوروبا الوسطى والشرقية 
 مجموعة غرب أوروبا وغيرىا

9 2 2 13 2 8 513 

 537 6 0 6 3 0 13 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 1854 22 4 38 12 6 43 المجموع

مجموع عدد الخبراء في كل 
 سمسمة

61 64 - 

 

مف االستقصاءات أيضا كمتابعة لممقررات الصادرة عف األطراؼ في البروتوكوؿ أو لتمقى معمومات وأجرى العديد  .36
وعمى وجو الخصوص أجريت االستقصاءات اإللكترونية التالية عمى غرفة تبادؿ معمومات . مسترجعة بشأف الخبرات السابقة

 :السالمة األحيائية خالؿ فترة مابيف الدورات

نوفمبر / تشريف الثاني)عمى المنتديات اإللكترونية لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية استرجاع المعمومات  (أ)
 ؛(0229فبراير / شباط – 0228

                                                      
10 
 .الحخضًٍانبياَاثانًشاركتفيانًؤحًراثفيانىقجانذقيقي
11 
يثماَضًاوبهذاٌانبذرانكاريبيانُاطقتباإلَجهيسيتانً)انًشاركيٍفيكثيريٍانذاالثانًشاركتفييؤحًراثإقهيًيتيخخهفتعٍيُشأهىانجغرافيعرضعهً

 .(انًؤحًراثانُاطقتباالَجهيسيت
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تطبيؽ استخداـ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في صنع القرار بشأف الكائنات المحورة الحية والخبرات  (ب)
 ؛(0229نوفمبر / ريف الثانيتش 13 –أكتوبر / تشريف األوؿ 14)المتعمقة بيا 

/ كانوف األوؿ 01)دراسة عف المستعمميف والمستعمميف المحتمميف لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية  (ج)
 (.0212فبراير / شباط 15 – 0229ديسمبر 

ي الوثائؽ وتتوافر نتائج ىذه االستقصاءات المشار إلييا أعاله مف خالؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية وف .37
 .12راؼ في البروتوكوؿذات الصمة الخاصة بمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لألط

بوابات وعالوة عمى مناقشات المنتديات، طمبت بعض المجموعات النوعية ألصحاب المصمحة مجاالت مخصصة أو  .38
. نسيؽ األنشطة وتقاسـ مواد العمؿعمى غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية لمناقشة بعض المواضيع المعنية وت تعاونية

فإف الوصوؿ إلى بعضيا  ،13وفي حيف أف جميع ىذه البوابات التعاونية مدرجة في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية
 :استخداـ البوابات التعاونية التالية 0212مارس / ويجري منذ آذار. يقتصر عمى أعضاء مجموعة معينة

  كاجتماع لألطراؼ في البروتوكوؿ؛مكتب األطراؼ العاممة 

 لجنة االمتثاؿ؛ 

 شبكة بناء القدرات؛ 

 المجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛ 

 دارة المخاطر؛  فريؽ الخبراء التقنييف المخصص المعني بتقييـ المخاطر وا 

 ائية المشتركة بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية؛المستشاروف اإلقميميوف لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحي 

 جامعة مينسوتا واتفاقية التنوع البيولوجي بشأف تقييـ المخاطر؛ 

  (.بما في ذلؾ البوابة التعاونية لموظفي الجمارؾ)مناولة الكائنات المحورة الحية ونقميا وتعبئتيا والتعرؼ عمييا 

 مركز موارد معمومات السالمة األحيائية
في المائة منذ االجتماع  41زيادة بنسبة )مف حيث الحجـ  بإطرادمركز موارد معمومات السالمة األحيائية في  يزداد .39

نتيجة لممساىمات مف جميع المستعمميف المسجميف في غرفة ( الرابع لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لألطراؼ في البروتوكوؿ
ويتمثؿ الغرض الرئيسي مف ىذا . مف أصحاب المصمحة في السالمة األحيائيةتبادؿ معمومات السالمة األحيائية وغيرىـ 

 .المركز في زيادة فرص الوصوؿ إلى المعمومات والموارد الخاصة بالسالمة األحيائية واستخداميا

 الوثائؽ التقنية
عا لتنظيـ جميع بدأت األمانة، بغرض الوفاء بطمب محدد مف جانب المجنة االستشارية غير الرسمية لمغرفة مشرو  .42

صدار مذكرات لمنيوض بعممية تتبع جميع التغييرات في النظاـ منذ إنشائو واليدؼ مف ىذا المشروع ىو تزويد . وثائؽ الغرفة وا 
 .الغرفة بمحفوظات تصؼ وتشرح جميع المدونات المستخدمة

                                                      
 

12
  http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3018 في

 
13

  http://bch.cbd.int/onlineconferences /في 

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3018
http://bch.cbd.int/onlineconferences
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مكانيةبناء القدرات : 4 البرامجىالعنصر - دال  الوصول دون استخدام اإلنترنت وا 

ضماف أف يكوف لدى جميع البمداف القدرات الالزمة لموصوؿ إلى البوابة "في  4يتمثؿ اليدؼ مف العنصر البرامجي  .41
الرئيسية باالعتماد عمى اإلنترنت، وأف تكوف قادرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة 

 ."األحيائية بطريقة حسنة التوقيت

 ؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةالمشروع المشتر 

عولجت مسألة بناء القدرات بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية بواسطة األطراؼ في البروتوكوؿ خالؿ  .40
تمديد المشروع المشترؾ بيف "ة عمى الذي حثت فيو األطراؼ مرفؽ البيئة العالمي BS-IV/2اجتماعيا الرابع بموجب المقرر 

ولـ  ".اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، في شكمو الحالي بوصفو مشروعا عالميا
شروع مف مرحمة وضع المشروع بيف اليونيب باعتباره الوكالة المنفذة والمرفؽ بشأف تمديد م 0212مايو / ينتو العمؿ حتى أيار

/ المشروع بواسطة مجمس المرفؽ في تشريف الثاني" مفيـو"وكاف قد ووفؽ عمى . غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية السابؽ
وجرى تمديد . بمدا 52ويتيح ىذا المفيـو تمديد المشروع لتغطية عدد مف البمداف المؤىمة بحد أقصى قدرة . 0229نوفمبر 

تي استكممت المشروع السابؽ أو بدأت مشروعات بشأف تنفيذ أطرىا الوطنية المعنية بالسالمة األىمية لتشمؿ تمؾ البمداف ال
، أبمغ اليونيب األمانة بأف وثيقة المشروع . األحيائية خالؿ مشروع المرفؽ السابؽ أو الجاري ومتابعة لمموافقة عمى المفيـو

س التنفيذي لمرفؽ البيئة العالمية، وأف مف المتوقع أف يبدأ المشروع الكاممة قيد اإلعداد وتخضع لمموافقة النيائية مف جانب الرئي
ولوحظ أف الدعـ الذي سيقدمو المرفؽ مازاؿ يتعيف توافره لمواصمة بناء القدرات بشأف غرفة تبادؿ  0212في النصؼ الثاني مف 

خصوص جيات االتصاؿ المعنية بالغرفة غير أنو سعيا إلى مساعدة مستعممي الغرفة وعمى وجو ال. معمومات السالمة األحيائية
 .في استعماليا اليومي لمغرفة، وضع العديد مف األدوات داخميا في حدود موارد األمانة المحدودة

 الوحدات التعميمية واألسئمة التي تتردد كثيرا

تبادؿ معمومات وضعت مجموعة مف خمس وحدات تعميمية بشأف استخداـ األجزاء الرئيسية مف البوابة الرئيسية لغرفة  .43
وفي العديد مف النماذج السمعية والبصرية في ( االنجميزية والفرنسية واألسبانية)وقد توافرت في ثالث لغات . السالمة األحيائية

15كما أتيحت شرائط الفيديو التعميمية عمى قناة الغرفة عمى موقع . 14الغرفة
 YouTube  إلتاحة الفرصة لممستعمميف لالستفادة

 :والوحدات التي وضعت حتى اآلف ىي كاآلتي. المتقدمة ليذه الشبكة لإلطالع بسيولة عمى ممفات الفيديو مف القدرات

الجوانب التي يمكف العثور عمييا في جميع صفحات ويب غرفة تبادؿ معمومات السالمة -الجوانب المشتركة  (أ)
 األحيائية؛

" لغرفة الرئيسية وفي األقساـ المتعمقة الجوانب التي يمكف العثور عمييا عمى صفحة ا -صفحات  النصوص (ب)
 ؛"البروتوكوؿ"’و "بغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

 كيفية البحث عف المعمومات مف خالؿ القسـ الخاص بالعثور عمى المعمومات؛ -العثور عمى المعمومات (ج)

 كيفية تسجيؿ المعمومات مف خالؿ مركز اإلدارة؛ -تسجيؿ المعمومات (د)

غرفة تبادؿ معمومات السالمة الجوانب المصممة لمساعدتؾ عمى النيوض باستعماؿ وفيـ  -الموارد (ِ)
 .األحيائية

                                                      
 14

  /http://bch.cbd.int/help/tutorials في

 
15
  http://www.youtube.com/user/bchcpb في

http://bch.cbd.int/help/tutorials/
http://www.youtube.com/user/bchcpb
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غرفة تبادؿ معمومات ونشرت في "ألسئمة التي تتردد كثيرا"ووضع بالتوازي مع الوحدات التعميمية مجموعة جديدة مف  .44
.السالمة األحيائية

16. 

 قسـ المعاونة

، وضعت أيضا وحدة لممعاونة غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةفي ‘‘ تسجيؿ المعمومات’’يد قسـ ومتابعة لتجد .45
في تسجيؿ المعمومات،وأتيحت في قسـ المعاونة في الغرفة جنبا إلى جنب مع الوحدات السابقة التي وضعت بالتعاوف مع 

ضا تحديث قسـ المعاونة بالكامؿ، وأصبح متاحا بمغات األمـ وجرى أي. المشروع المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية
 .17المتحدة الرسمية الست

 النسخ الخاصة بغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية خارج الشبكة

غرفة تبادؿ معمومات السالمة وواصمت األمانة، خالؿ الفترة بيف الدورات عممية الشحف الربع سنوي لمنسخ مف  .46
وىناؾ . خارج الشبكة إلى جيات االتصاؿ الوطنية في البمداف التي لدييا وصالت محدودة مع اإلنترنت DVDلنسخ  األحيائية

وكانت النسخ الخاصة بالغرفة خارج الشبكة التتوافر في السابؽ إاّل عمى أشرطة ممغنطة . بمدا بستفيد مف ىذه الخدمة 09اآلف 
 DVD، سوؼ تشحف النسخ مف خارج الشبكة في شكؿ أشرطة 0212يونيو / غير أنو بداية مف حزيراف. وبالمغة االنجميزية فقط

 .18وتتضمف نصوصا بجميع لغات األمـ المتحدة الرسمية الست

 األنشطة التدريبية

وشارؾ موظفو األمانة . نظـ العديد مف األنشطة التدريبية عمى المستوييف الوطني واإلقميمي خالؿ الفترة بيف الدورات .47
البمداف التالية ، أدرجت 0212مارس / وحتى آذار(. أي عندما كاف التمويؿ وقيود الوقت تسمح بذلؾ)في بعض ىذه األحداث 

 :التالية عمى نشرة أنباء الغرفة أنشطتيا التدريبية

 حمقات عمؿ وطنية بشأف بروتوكوؿ قرطاجنة وغرفة تبادؿ  -0228سبتمبر / أغسطس وأيموؿ/ بميز، آب
 معمومات السالمة األحيائية؛

 غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛أوؿ حمقة عمؿ وطنية بشأف : 0229مارس / آذار -بيوتاف 

  ،غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، وأوؿ وثاني خمس حمقات عمؿ وطنية عف  0229-0228كرواتيا
حمقة عمؿ ألعضاء فريؽ المياـ المعني بالغرفة، تطبيقات المناولة بشأف إطالؽ الكائنات المحورة وراثيا في 

 البيئة وتداوؿ ىذه الكائنات في األسواؽ؛

 المعنية بغرفة تبادؿ معمومات  حمقة العمؿ التدريبية: 0228ديسمبر / كانوف األوؿ: الجميورية الدومينيكية
 السالمة األحيائية؛

 أوؿ حمقة عمؿ وطنية بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛: 0228أغسطس / آب: مصر 

 أوؿ وثاني حمقة عمؿ وطنية؛: 0228سبتمبر / مايو وأيموؿ/ فيجي، أيار 

                                                      
 

16
 /http://bch.cbd.int/help/faq في

 
17
 help/topics/en/webframe.htmlhttp://bch.cbd.int/ في

 
18
  http://bch.cbd.int/resources/downloads/#offline حخىافرأيضاأدذدَسختنغرفتحبادليعهىياثانساليتاألديائيتخارجانشبكتانكخروَيانهخذًيمعهً

http://bch.cbd.int/help/faq/
http://bch.cbd.int/help/faq/
http://bch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html
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 ثالث حمقات عمؿ وطنية  – 0229ير فبرا/ وشباط 0228ديسمبر / كانوف األوؿ: جميورية إيراف اإلسالمية
 غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛بشأف 

 غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛ثاني حمقة عمؿ وطنية بشأف : 0228ديسمبر / كانوف األوؿ: كيريباتي 

 ة تبادؿ معمومات غرفحمقة عمؿ دوف إقميمية لبناء القدرات بشأف  0228ديسمبر / كانوف األوؿ: جميورية كوريا
 السالمة األحيائية وتقاسـ المعمومات؛

 حمقتا عمؿ تدريبيتاف بشأف : 0228ديسمبر / نوفمبر وكانوف األوؿ/ تشريف الثاني: الجماىيرية العربية الميبية
 غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية؛استخداـ وتحديث 

 حمقة عمؿ وطنية لممفتشيف وموظفي الجمارؾ؛ 0229 يونيو/ حزيراف: جميورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 

 حمقة عمؿ وطنية لممفتشيف؛: 0229يناير / كانوف الثاني: الجبؿ األسود 

 حمقات عمؿ تدريبية بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية لمصمحة : 0229مارس / سانت لوشيا، آذار
 .مدرسي المدارس الثانوية (3)أعضاء لجنة التنسيؽ الوطنية و( ب)المزارعيف ( أ)

 استعراض األنشطة: 5العنصر البرامجي  -هاء

 "غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية بفعاليةضماف أف يحقؽ برنامج العمؿ أىداؼ "ىو  5ىدؼ العنصر البرامجي  .48

 المجنة االستشارية غير الرسمية
دورية المساعدة مف لجنة استشارية غير رسمية مع التركيز عمى توفير  ، بصورةBS-I/3تطمب األمانة، وفقا لممقرر  .49

 .غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةاإلرشاد لتسوية القضايا التقنية المرتبطة بإقامة 

 وخالؿ الفترة بيف الدورات، عقدت المجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعيف في مونتلاير وناقشت ما أحرز مف تقدـ في .52
وتوفر القائمة التالية عرضا عاما . غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية وأجرت تقييما لما أحرز مف تقدـالعمؿ بشأف 

 :لمقضايا الرئيسية التي ناقشتيا المجنة خالؿ ىذيف االجتماعيف

 متعدد السنوات؛الحالة الراىنة لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية والتقدـ العاـ في برنامج العمؿ ال (أ)

 تقييـ واستعراض مركز اإلدارة الجديد وصفحات التسجيؿ الجديدة والنماذج الموحدة لمتسجيؿ خارج الشبكة؛ (ب)

 غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية وأنشطتيا وأدواتيا؛تقييـ واستعراض منتدى  (ج)

 ألحيائية؛غرفة تبادؿ معمومات السالمة االجديد في " المعاونة"تقييـ واستعراض قسـ  (د)

 تقييـ العقد الوطنية واإلقميمية؛ (ِ)

 الطمبات الوشيكة مف مقررات األطراؼ في البروتوكوؿ؛ (و)

غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية ومايتصؿ حالة تمديد مشروع  (ز)
 بو مف أنشطة تدريبية وتعاوف؛
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 األحيائية في مشروع الخطة اإلستراتيجية لبروتوكوؿ قرطاجنة؛غرفة تبادؿ معمومات السالمة مكوف  (ح)

 .التطورات والتحديات في المستقبؿ (ط)

الموجزة لالجتماعات بما في ذلؾ التقارير واالستنتاجات  النتائج 19غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةوتتوافر في  .51
 .غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةوالتوصيات المقدمة لألميف التنفيذي ألخذىا في االعتبار في تنفيذ برنامج العمؿ بشأف 

مواصمة العمؿ في وبغية . 0212ومف المقرر عقد االجتماع التالي لمجنة االستشارية غير الرسمية في نياية عاـ  .50
توفير المساعدة التقنية لألمانة، يتوقع أف تدعى المجنة إلى النظر في التنفيذ الجاري لبرنامج العمؿ فضال عف القضايا األخرى 

 .التي أثارىا االجتماع الخامس لألطراؼ

 تنفيذ توصيات المراجعة األمنية

، بمساىمة سخية مف حكومة سويسرا ،بمراجعة 0228مارس / في آذار BS-III/2اضطمعت األمانة، وفقا لممقرر  .53
 .نفذت توصيات المراجعة األمنية بالكامؿ خالؿ فترة مابيف الدورات وقد. 20أمنية خارجية لمبوابة الرئيسية وبنيتيا األساسية

 رصد نشاط غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية

ألحيائية داخميا لضماف الحد األقصى مف الموثوقية غرفة تبادؿ معمومات السالمة ايجري بصورة مستمرة رصد نشاط  .54
وجرى تحميؿ مايقرب ( ‘‘نقرة’’)مميوف طمب  32، تمقت وحدة الخدمة في شبكة الغرفة أكثر مف 0229وفي عاـ . في النظاـ

دمة أي الوقت الذي تكوف فيو وحدة الخ)وفي نفس العاـ، بمغت نسبة وقت الغرفة . ممؼ بواسطة المستعمميف 400,000مف 
 .في المائة 99.97( متاحة لمجميور

تخضع لرصد يومي مف جانب آلية خارجية  -غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية، كانت 0229يوليو / وفي تموز .55
فيما يمي  3ويوفر الشكؿ . التي وفرت نظرات متعمقة إلى الحركة في موقع الويب وفعالية الشبكة" ‘آلية تحميؿ جوجؿ"ىي 

 .0212مايو / أيار 14إلى  0229يوليو / تموز 7محركة المبمغة في الغرفة خالؿ الفترة مف عرضا عاما ل

 عرض عام لمحركة في غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية المقدمة من آلية تحميل جوجل -3الشكل 

 

 0212مايو / أيار 14 -0229يوليو / تموز 7    

                                                      
 

19
  /http://bch.cbd.int/about/iac في

20 فييخىافر األساسيت وبُيخها نهغرفت انرئيسيت نهبىابت انخارجيت األيُيت انًراجعت  http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-حقرير

 en.pdf-19-inf-04-04/information/mop 

http://bch.cbd.int/about/iac/
http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/information/mop-04-inf-19-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/information/mop-04-inf-19-en.pdf
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 المحتممين لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية دراسة عن المستعممين والمستعممين- ثالثا
عمى النحو الذي  21تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةأجريت دراسة عف المستعمميف والمستعمميف المحتمميف لغرفة  .56

 وقد صممت ىذه الدراسة لتحديد المجاالت التي وجد. أعاله 5وعمى النحو المبيف في الفقرة  ،BS-IV/2فوض بو المقرر 
والغرض مف ىذا االسترجاع . المستعمميف والمستعمميف المحتمموف لمغرفة أنيا مفيدة، وتجميع معمومات مسترجعة مف المستعمميف

تبادؿ معمومات لممعمومات ىو تمكيف اجتماع األطراؼ مف تركيز جيوده وترتيب أولويات برنامج عممو وتعظيـ فعالية غرفة 
 .السالمة األحيائية

االستشارية غير الرسمية لمغرفة خالؿ اجتماعيا الخامس بمورة عناصر الدراسة وتقديـ التوصيات  وواصمت المجنة .57
22الواردة في الوثيقة 

UNEP/CBD/BS/BCH-IAC/5/2. 

استقصاء ( 1: )باستخداـ ثالثة مصادر رئيسية لممعمومات ىي 0212وقد أجريت الدراسة في الربع األوؿ مف عاـ  .58
 .تحميؿ لممواد المتوافرة( 3)موجية شبة منظمة استعراضات ( 0)الكتروني 

وقد صمـ االستقصاء اإللكتروني لمراعاة مدى خبرات المجيبيف في استخداـ الغرفة فضال عف مشاركتيـ في المنتديات  .59
وقد أتيح االستقصاء مف خالؿ إخطار أرسؿ إلى جميع جيات االتصاؿ  -أو المؤتمرات في الوقت الحقيقي/اإللكترونية و

اصة بالغرفة، وبالبريد إلى المستعمميف المسجميف والمستشاريف اإلقميمييف فضال عف قائمة تتضمف المستعمميف المحتمميف الخ
 .لمغرفة أخذت مف  قوائـ المشاركيف في االجتماعات وحمقات العمؿ التدريبية التي نظمتيا األمانة والمنظمات األخرى

مع الميتميف مف عشريف مجموعة مف مجموعات أصحاب المصمحة مع وأجريت االستعراضات الموجية شبو المنظمة  .62
 .مراعاة التوازف الجغرافي

تقارير البعثات مف مشروع السالمة األحيائية المشترؾ بيف اليونيب ( 1)وكانت المواد المتوافرة التي جرى تحميميا تشمؿ  .61
في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية التابعة لبروتوكوؿ  بناء القدرات لتحقيؽ المشاركة الفعالة"ومرفؽ البيئة العالمية بشأف 

تقرير أكاديمي بعنواف ( 3)التقرير النيائي لمشروع السالمة األحيائية المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية ( 0" )قرطاجنة
 .23"‘المعوقات في توفير المعموماتخيارات المشاركة و : المشاركة الفعالة في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية"

وكشفت الدراسة عف أف معظـ المستعمميف أعربوا عف رضاىـ عف الغرفة وعمى وجو الخصوص بالتغييرات التي  .60
ليونيب ومرفؽ البيئة العالمية بشأف بناء القدرات لتحقيؽ أجريت مؤخرا في الغرفة كما كشفت عف أف المشروع المشترؾ بيف ا

قد أسيـ بفعالية في المستوى الحالي التابعة لبروتوكوؿ قرطاجنة  ي غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةالمشاركة الفعالة ف
 .غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةلمتوعية بطريقة عمؿ 

باألجراءات التي غير أف الدراسة حددت العديد مف القضايا الرئيسية التي تحد مف الوفاء الكامؿ بوالية الغرفة، وتوصي  .63
 .ينبغي اتخاذىا بواسطة مختمؼ أصحاب المصمحة لمتغمب عمى جوانب القصور ىذه

 :وأكدت الدراسة عمى وجو الخصوص عمى االحتياجات التالية .64

مواصمة مشاريع بناء القدرات مع توجيو اىتماـ خاص لغرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية في برنامج عمؿ  (أ)
 البروتوكوؿ؛

                                                      

 
 http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3018 يتوافر في21

 
22
  http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3303.يتوافر في

 
23

 ser-http://bch.cbd.int/about/reportsيخىافراالسخقصاءاإلنكخروَيواسخرجاعانًعهىياثوانًطبىعاثبشأٌغرفتحبادليعهىياثانساليتاألديائيتفي 

 ws/#feedbackrevie-and 

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3018
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3018
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3303
file:///C:/Users/acer38126kit/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7REDWFQZ/ser
http://bch.cbd.int/about/reports-and-reviews/#feedback
http://bch.cbd.int/about/reports-and-reviews/#feedback
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 التآزر وتجنب االزدواجية في األنشطة فيما بيف وكاالت ومنظمات األمـ المتحدة ذات الصمة؛تعزيز  (ب)

إجراء أنشطة بناء القدرات عمى المستويات العالمية واإلقميمية ودوف اإلقميمية وعدـ قصرىا عمى المستوى  (ج)
 الوطني فحسب؛

غرفة، والمتثاؿ اللتزامات تقاسـ المعمومات مواقع الويب التابعة لم/ ضماف االستدامة عمى المستوى الوطني لعقد (د)
 في إطار البروتوكوؿ، والتوعية فيما بيف أصحاب المصمحة والتزاـ الحكومات بمعالجة قضايا السالمة األحيائية اليامة؛

إدراج مكوف يكرس عمى وجو الخصوص إلجراء المزيد مف التحسينات في البوابة الرئيسية في برنامج عمؿ  (ِ)
 الغرفة؛

 .وافر الموارد البشرية والمالية الضروريةضماف ت (و)

الحاجة إلى الدعـ المالي في ( 1)كما قدمت توصيات محددة في الدراسة لمعالجة بعض الجوانب التي مف بينيا  .65
الحاجة إلى توفير المعمومات والتوجييات ( 3)الحاجة إلى مواد توجييية نوعية لمموظفيف الحكومييف ( 0)مشاريع بناء القدرات 

فعالية استخداـ الغرفة كمنصة لممنتديات والمؤتمرات اإللكترونية مع قائمة مف الموضوعات مرتبة حسب ( 4)ات متعددة بمغ
جدوى إشراؾ جيات ( 6)الحاجة إلى ترجمة وثائؽ مختارة إلى لغات أخرى غير لغات األمـ المتحدة الرسمية ( 5)أولوياتيا 

إمكانية تنظيـ اجتماعات إقميمية ودوف اإلقميمية لتبادؿ الخبرات والدروس ( 7)ة االتصاؿ بشأف الغرفة في تحسيف مستوى الغرف
 .الحاجة إلى استعراض دوري لمنماذج الموحدة( 8)المستفادة بشأف غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية و

 عناصر مشروع مقرر بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية -رابعا
األطراؼ في البروتوكوؿ، خالؿ اجتماعيا الخامس، إلى النظر في التشغيؿ العاـ لغرفة تبادؿ معمومات السالمة دعيت  .66

 .األحيائية، والتنفيذ الجاري لبرنامج عمميا لمواصمة تقديـ توجيياتيا بشأف أنشطة الغرفة في المستقبؿ

التقرير المرحمي عف تنفيذ ( 1)استنادا إلى قد  يرغب مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في البروتوكوؿ  .67
الدراسة عف المستعمميف والمستعمميف ( 0),برنامج العمؿ المتعدد السنوات لتشغيؿ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية 

 :المحتمميف لمغرفة، في أف يتخذ مقررا بشأف

األحيائية بوصفيا مرفقا رئيسيا لتقاسـ غرفة تبادؿ معمومات السالمة األنشطة التي تيدؼ إلى مواصمة تحسيف  (أ)
 المعمومات؛

قد ترغب األطراؼ في البروتوكوؿ أف تضع آلية لضماف أف تقدـ . تقديـ المعمومات ذات الصمة إلى الغرفة (ب)
ف األطراؼ معمومات مكتممة ذات صمة بالمقررات المتعمقة بالكائنات المحورة الحية ومايرتبط بيا مف عمميات تقييـ لممخاطر، وأ

 تدعو أيضا الحكومات إلى تقديـ نفس المعمومات؛

فقد ترغب األطراؼ في أف . غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةمعالجة الحاجة إلى بناء القدرات الستخداـ  (ج)
التي تطمب مف مرفؽ البيئة العالمية تمديد المشروع الجاري الخاص بمواصمة تعزيز القدرة عمى المشاركة الفعالة في الغرفة و 

 مشاركا لتشمؿ جميع األطراؼ المؤىمة؛ 52تقتصر اآلف عمى 
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قد ترغب األطراؼ في البروتوكوؿ أف . تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةضماف استدامة العقد الوطنية لغرفة  (د)
فة، وأف تطمب مف األطراؼ وأف تدعو الحكومات األخرى إلى أف تحدد بوضوح االحتياجات بشأف ىذا الموضوع مف خالؿ الغر 
 تطمب مف المشروع المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية واألمانة إلى أف يكثفا بناء عمى ذلؾ، مف دعميا المقدـ؛

نظرا ألف التغييرات المدخمة عمى النماذج . غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةإدخاؿ التغييرات عمى  (ِ)
جراءات التسجيؿ، وأدوات تحميؿ  نتائج البحث وتمثيؿ البيانات بالرسـو البيانية قد تتطمب بعض الوقت لتقييميا الموحدة، وا 

بالكامؿ مف جانب مستعممي الغرفة، قد ترغب األطراؼ في البروتوكوؿ في أف تطمب مف األمانة تقييـ جدوى التغييرات بالنسبة 
بالغ ذلؾ لالجتماع القادـ لألطراؼ؛  لمستعممي الغرفة وا 

قد ترغب . بسيولة عف المعمومات الشاممة في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائيةالحاجة إلى الحصوؿ  (و)
لتيسير التنسيؽ فيما بيف الوكاالت الوطنية ذات ( أعاله 01أنظر الفقرة " )الوصؿ السريع"األطراؼ في أف تنظر في فائدة أداة 

 .األحيائية الصمة بشأف اإلشارات إلى المعمومات في غرفة تبادؿ معمومات السالمة

 :وبغية مواصمة النظر في توصيات الدراسة الخاصة بالغرفة، قد ترغب األطراؼ فيمايمي .68

أف تدعو وكاالت األمـ المتحدة ذات الصمة والمنظمات الدولية إلى تعزيز التآزر وتجنب االزدواجية في  (أ)
 األنشطة المتعمقة بتوفير المعمومات بشأف الكائنات المحورة الحية؛

المشروع المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية إلى تعزيز أنشطة بناء القدرات عمى المستويات أف تدعو  (ب)
 العالمية واإلقميمية وعمى وجو الخصوص دوف اإلقميمية لزيادة تبادؿ الخبرات فيما بيف مختمؼ البمداف؛

ة إعداد المزيد مف التوجيو لمغرفة مع أف تطمب مف المشروع المشترؾ بيف اليونيب ومرفؽ البيئة العالمية واألمان (ج)
مثؿ الموظفيف الحكومييف والجميور العاـ وأعضاء منظمات المجتمع )إسناد اىتماـ خاص ألصحاب المصمحة المستيدفيف 

 ؛(المدني وغير ذلؾ

فيذ أف تطمب مف األمانة تنظيـ منتديات ومؤتمرات الكترونية بشأف المواضيع ذات الصمة بالسالمة األحيائية وتن (د)
 بروتوكوؿ قرطاجنة؛

أف تطمب مف األمانة استكشاؼ الطرؽ المبتكرة إلتاحة معمومات الغرفة بمغات أخرى غير لغات األمـ المتحدة  (ِ)
 .الرسمية
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 المرفؽ

 2010مارس / لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية حتى آذار تفاصيل السجالت المقدمة

 عدد السجالت المقدمة إلى الغرفة : 1الجدوؿ 

 فئة المعمومات
 الزيادة عدد سجالت الغرفة

 2010مارس  2002ديسمبر  (بالنسبة المئوية) 
       

 %0.5 188 187 جيات االتصاؿ الخاصة بالبروتوكوؿ

 0 191 191 الخاصة بالغرفةجيات االتصاؿ 

 %30 80 63 نقاط االتصاؿ 17المادة 

 %30 351 270 السمطات الوطنية المختصة

 %23 106 86 مواقع الويب وقواعد البيانات الوطنية الخاصة بالغرفة

24مجموع السجالت الخاصة باالتصاالت الوطنية
 797 799 0.2% 

      

 %31 578 441 القوانيف الوطنية

 %24- 38 50 االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراؼ واإلقميمية

 %26 617 491 مجموع السجالت الخاصة بالقوانيف والقواعد
      

25(لإلدخاؿ في البيئة)المقررات بموجب اتفاقات المعمومات المسبقة  
 6 309 N/A 

 %17 576 490 (معمومات الكائنات المحورة الحية) 1-11المقررات بموجب المادة 

 %213 144 46 المقررات واإلعالنات األخرى

 %43 778 542 مجموع السجالت الخاصة بالمقررات القطرية واالتصاالت األخرى
      

26مجموع السجالت الخاصة بتقارير تقييـ المخاطر
 1,274 416 -67% 

      

27قائمة األعضاء مف الخبراء
 584 75 -87% 

 0 0 0 تقارير عف مياـ الخبراء

 %87- 75 584 مجموع السجالت الخاصة بقائمة الخبراء
      

 27- 2,685 3,688 مجموع السجالت المقدمة مف البمداف
      

 %97 337 171 سجؿ الكائنات المحورة وراثيا

 %310 234 57 سجؿ البيانات

 %23 142 115 سجؿ الكائف السمؼ

 %108 713 343 مجموع السجالت الخاصة بالسجالت
      

 %48 121 82 فرص بناء القدرات

                                                      
24

يرجع الفرؽ بيف كمية السجالت المدرجة في كؿ فئة والعدد اإلجمالي لمسجالت إلى احتماؿ أف يتضمف السجؿ الواحد أكثر مف فئة مف فئات  
 .التفاصيؿوفي ىذه الحالة يدرج نفس السجؿ مرتيف أو ثالث مرات في ( مثؿ أف جية االتصاؿ قد تضطمع بأكثر مف دور واحد)المعمومات 

 1-11، بعد تبديد إحدى نقاط الغموض في النموذج الموحد السابؽ لتقديـ المعمومات بشأف المقررات بموجب المادة 0229سبتمبر / أيموؿ في 25
مف المادة  ، اتخذت األمانة إجراءا عالجيا كشؼ عف فئات المقررات التي كانت قد قدمت في السابؽ بموجب كؿ(معمومات الكائنات المحورة الحية)

 (.لإلدخاؿ في البيئة)واتفاؽ المعمومات المسبقة  11-1

26
سجؿ لتقييـ المخاطر لعدـ تحديدىا الكائف الحي  0222، عقب مراجعة النموذج الموحد لتقديـ المعمومات، أزيؿ أكثر مف 0229سبتمبر / أيموؿ في 

 .المحور الذي كاف موضع تقييـ المخاطر

 .، أزيؿ جميع الخبراء الذيف كانوا قد سجموا في القائمةBS-IV/4ورد في المقرر  مبط، عقب0228أغسطس / آب في27
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 فئة المعمومات
 الزيادة عدد سجالت الغرفة

 2010مارس  2002ديسمبر  (بالنسبة المئوية) 
       

 %20 161 134 مشاريع بناء القدرات

 %15 60 52 احتياجات وأولويات القدرات

 %21 40 33 برامج التدريب والتعميـ المتصمة بالغرفة

 %27 382 301 مجموع سجالت أنشطة بناء القدرات
      

 %48 210 142 مجموع السجالت الخاصة بالمنظمات الدولية
      

 %11 7,783 7,017 مجموع سجالت قاعدة بيانات المراجع العممية
      

 %41 1,043 740 مجموع سجالت مركز موارد معمومات السالمة األحيائية
      

 %4.8 12,816 12,231 مجموع عدد السجالت في غرفة تبادؿ معمومات السالمة األحيائية
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المقػػػررات المقدمػػػة إلػػػى غرفػػػة تبػػػادؿ معمومػػػات السػػػالمة األحيائيػػػة بشػػػأف اتفػػػاؽ المعمومػػػات : 0الجػػػدوؿ 
وعمميػػات ( 11المػػادة )أو معمومػػات الكائنػػات المحػػورة الحيػػة ( 12-7المػػواد )المسػػبقة 

 تقييـ المخاطر المتصمة بيا

 البمد
اتفاق المعمومات 
 المسبقة فقط

 فقط 11المادة 
اتفاق المعمومات 

 11والمادة المسبقة 
 عمميات تقييم المخاطر المرفقة المجموع

      

 األطراؼ
      

 1 1 0 1 0 بمجيكا

 19 19 12 7 0 البرازيؿ

 0 22 2 20 0 الصيف

 11 36 1 22 13 كولومبيا

 6 6 0 0 6 كوستا ريكا

 0 9 0 0 9 كوبا

 0 3 0 3 0 جميورية التشيؾ

 1 1 0 1 0 السمفادور

 5 80 19 43 18 األوروبياالتحاد 

 11 11 0 1 10 ألمانيا

 1 1 0 0 1 اندونيسيا

 89 94 5 39 50 الياباف

 5 47 0 35 12 المكسيؾ

 2 2 0 2 0 ىولندا

 0 23 0 23 0 نيوزيمند

 0 1 0 0 1 النرويج

 46 50 0 46 4 الفمبيف

 68 69 0 69 0 جميورية كوريا

 1 2 0 0 2 رومانيا

 0 3 0 0 3 جنوب أفريقيا

 0 1 0 1 0 أسبانيا

 0 8 0 8 0 سويسرا

 (%54) 266 (%100) 489 (%8) 39 (%66) 321 (%26) 129 المجموع الفرعي لألطراؼ
      

 غير األطراؼ البمداف
      

 0 11 2 9 0 األرجنتيف

 0 29 5 24 0 استراليا

 54 57 44 12 1 كندا

 0 119 89 30 0 الواليات المتحدة األمريكية

 (%25) 54 216 (%65) 140 (%35) 75 (%0) 1 المجموع الفرعي لغير األطراؼ
      

 (%45) 320 (%100) 705 (%25) 179 (%56) 396 (%18) 130 المجموع

------ 


