
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
  9102أكتوبر/تشرين األول  3 -ول سبتمبر/أيل 92، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ

 **من جدول األعمال المؤقت 02البند 
  

عداد التقاريرالرصد   (33)المادة  وا 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
العامل كاجتماع ، على فترات يحددها مؤتمر األطراف تقريرا كل طرفأن يقدم من البروتوكول  33المادة  تقتضي -0

مؤتمر  طلب ،التدابير التي اتخذها لتنفيذ البروتوكول. وفي هذا الصدد عنل قرطاجنة للسالمة األحيائية، بروتوكو  لألطراف في
، أن تقدم BS-I/9مقرره  بموجبفي اجتماعه األول، بروتوكول قرطاجنة األطراف  العامل كاجتماع لألطراف فياألطراف 
رير. وحتى نظر في التقايس الذياع األطراف في البروتوكول تقاريرها كل أربع سنوات واثني عشر شهرا قبل اجتماألطراف 

تقاريرها: )أ( تقرير وطني مؤقت بحلول  أن تقدمفي المناسبات الثالث التالية، ، في البروتوكول ُطلب إلى األطراف، اآلن
 /أيلولسبتمبربحلول اني )ج( التقرير الوطني الث ؛9112 /أيلولسبتمبر بحلولالتقرير الوطني األول  ؛ )ب(9112 /أيلولسبتمبر
9100 . 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف  طلبفي اجتماعه الخامس، و  -9
، النظر في تعديل شكل التقارير الوطنية الثالثة والتقارير الالحقة، إلى األمين التنفيذي BS-V/14 مقرره )أ( من8 في الفقرة

تاحة الشك بغية ربط التقارير الوطنية باألولويات االستراتيجية للبروتوكول وذلك  ل لالجتماع المناسب لألطراف في البروتوكول،وا 
األسئلة المتعلقة بمجاالت األولوية  (ب( األسئلة التي تتطلب تحديثا منتظما؛ و)أيقتصر اإلبالغ الالحق على ما يلي: ) بأن

في الخطة االستراتيجية وفي برنامج العمل وحسبما يقررها مؤتمر األطراف العامل  المطبقة على فترة اإلبالغ حسبما ترد
 . كاجتماع لألطراف في البروتوكول

في  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف  طلبفي اجتماعه السادس، و  -3
 تحليل التقارير الوطنية الثانية لتقارير، مع مراعاة الخبرات المكتسبة منا شكلتحديث ، إلى األمين التنفيذي BS-VI/14 مقرره

                                                 
 .9102أغسطس/آب  8أعيد إصدارها ألسباب فنية في  *
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، المنقحالشكل ب إلى األمين التنفيذي أن يقدم ، طلُ هنفس . وفي المقرروتوصيات لجنة االمتثال والتعليقات الواردة من األطراف
 . نظر فيهفي البروتوكول كي ي افإلى االجتماع السابع لألطر ، BS-V/14من المقرر  )أ(8وفقا للفقرة  المعّدل

، في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف طلب عالوة على ذلك، و  -2
في الخطة الواردة المؤشرات ب متعلقةلجمع معلومات إجراء استقصاء مخصص إلى األمين التنفيذي  BS-VI/15 مقرره

، واستعراض األخرى اآلليات القائمة خالل ن الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أو منالتي ال يمكو االستراتيجية 
تاحة النتائج إلى األطراف قبل اجتماعه االستقصاءالمعلومات التي تم جمعها من خالل    1السابع. اوا 

، مع األخذ بعين BS-VI/15وBS-VI/14 و BS-V/14المقررات منقح في سياق  شكلمشروع األمانة  أعدتولذلك  -2
واالستقصاء الذي التقرير الوطني الثاني إعداد تحسين شكل التقارير الواردة من األطراف أثناء عملية  بشأناالعتبار التعليقات 

 توصيات لجنة االمتثال.  فضال عنفي الخطة االستراتيجية الواردة مؤشرات متعلقة بالجمع معلومات يهدف إلى 

 تهاوفعالي هاوتشغيلالنظم الوطنية للسالمة األحيائية تنفيذ  نجمع بيانات ذات صلة ع هوشكل من هذا ال والغرض -6
لخطة لفعالية البروتوكول فضال عن قياس التقدم المحرز في تقييم منتصف المدة لالثالث ستعراض االو عملية التقييم  لتيسير

 االستراتيجية. 

 مبادئ العامة التالية: شكل التقرير الوطني الثالث، تم تطبيق ال وعند إعداد -2

)مثل  بانتظامذات الصلة من شكل التقرير الوطني الثاني التي تتطلب التحديث  األسئلةاإلبقاء على جميع  )أ(
قابلة للقياس التي قد تتغير بين فترات إعداد التقارير(، على النحو المطلوب المؤشرات الأو /األسئلة التي تشير إلى المعلومات و

منخفض من األطراف التي لديها إطار تنظيمي داخلي ال. وبالنظر إلى العدد الحالي BS-V/14من المقرر  (1)()أ8في الفقرة 
التقدم المحرز في تنفيذ ها ردودتقيس جميع األسئلة التي اعتُبرت ، كما ورد في التقارير الوطنية الثانية(، في المائة 32"كامل" )

 تتطلب التحديث؛  أحكام بروتوكول قرطاجنة من بين تلك التي

في الخطة االستراتيجية" الواردة لمؤشرات متعلقة باجمع معلومات استقصاء " الواردة فيإدخال جميع األسئلة  )ب(
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/10 لضمان رصد التقدم المحرز في التنفيذ من خالل استخدام المؤشرات على النحو )

  .BS-V/14من المقرر  (2)أ()8الفقرة لوب في والمطالمحدد في الخطة االستراتيجية، 

متاحة لألمانة من خالل ها ردود تكونالتي و شكل التقرير الوطني الثاني  الواردة فيحذف جميع األسئلة  )ج(
ل عين بلدك نقطة اتصال وطنية لبروتوكول قرطاجنة تكون هغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية )على سبيل المثال: "

 ؛ "(؟ن االتصال باألمانةمسؤولة ع

تناول نفس القضايا، في شكل التقرير الوطني الثاني وفي تدمج جميع األسئلة التي كانت مشابهة، أو  )د(
 ". في الخطة االستراتيجيةالواردة المؤشرات ب متعلقةلجمع معلومات مخصص الستقصاء اال"

العامل كاجتماع مؤتمر األطراف لينظر فيه في المرفق  قترح مشروع شكل التقرير الوطني الثالث على النحو الوارديُ و  -8
 ها فينجاحباعتباره أداة ضرورية لمساعدة األطراف في استعراض مدى  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لألطراف في

بروتوكول  في العامل كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف ن تساعد أالردود على االستبيان  ومن شأنتنفيذ أحكام البروتوكول. 
لتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك قياس التقدم المحرز في استعراضه للخطة  ةالعامالحالة في تقييم قرطاجنة للسالمة األحيائية 
 االستراتيجية للبروتوكول. 

                                                 
( وترد أيضا في غرفة /http://bch.cbd.int/protocol/notificationsالمتاح في ) 120-9102أتيحت نتائج االستقصاء من خالل اإلخطار  1

 ..cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtmlhttps://bchتبادل معلومات السالمة األحيائية في 

http://bch.cbd.int/protocol/notifications/
https://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml
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ترح اعتماد الشكل المق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف قد يرغب و  -2
كل من استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  لتيسيرللتقرير الوطني الثالث بهدف جمع المعلومات ذات الصلة 

 الثامن.  البروتوكول من قبل في اجتماعهلالثالث ستعراض االو لبروتوكول قرطاجنة والتقييم 

إما من شكل التقرير الوطني الثاني، أو من إلى أصل األسئلة ) إشارات مرجعيةويتضمن مشروع الشكل المقترح  -01
( للمساعدة في فهم التقرير الوطني الثالثشكل مباشرة في مشروع أو بوصفها مدرجة مؤشرات ال بشأنمخصص االستقصاء ال

س فهم األسا علىلمساعدة إلى ا يةالمرجعاإلشارات في حين تهدف هذه و األساس المنطقي والمبرر إلدراجها في الشكل الحالي. 
االجتماع السابع  سيعتمدهي ذفي شكل التقارير ال يةالمرجعاإلشارات األمانة هذه تحذف قترح أن ، يُ سؤالالمنطقي وراء كل 

 . بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف ل

 عناصر مشروع مقرر  -ثانيا

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في النظر في  طراف فيالعامل كاجتماع لألمؤتمر األطراف  رغبيقد  -00
استعراض منتصف المدة ها المقصود من حيث إجراء كل من الثالث ودور الوطني  التقريرالمعلومات المطلوبة بموجب شكل 

 : قعن طريلبروتوكول لالثالث ستعراض االو التقييم عن  فضاللتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 

تنفيذ  عناستخدامه للتقرير الوطني الثالث باألطراف  ومطالبة بهذه الوثيقة اإلبالغ المرفق شكلاعتماد  )أ(
  ؛بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

التوصية بأن تقوم األطراف بإعداد تقاريرها من خالل عملية تشاورية تشمل جميع أصحاب المصلحة  )ب(
 القتضاء؛ ، حسب االمعنيين ينالوطني

رصد التقدم المحرز  تيسيرمن أجل  شكل التقريرفي الواردة لرد على جميع األسئلة على اتشجيع األطراف  )ج(
  ؛بروتوكول قرطاجنةلالثالث ستعراض االو المساهمة في التقييم  فضال عننحو تنفيذ األهداف المحددة في الخطة االستراتيجية، 

تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة  عنالوطني الثالث  تقريرهامانة األطراف أن تقدم إلى األمطالبة  )د(
 األحيائية: 

البروتوكول،  العامل كاجتماع لألطراف فياثني عشر شهرا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  (0)
 الذي سينظر في التقرير؛ 

 ألمم المتحدة؛ لرسمية بإحدى اللغات ال (9)

 ل إلكتروني. في شكل نسخة مطبوعة وشك (3)

دراكا و  -09 ونظرا تقديم التقارير الوطنية بموجب البروتوكول، ها بلقيود التي قد تواجهها بعض األطراف في الوفاء بالتزاملا 
مؤتمر ، قد يرغب التقرير الوطني الثانيإعداد رفق البيئة العالمية أثناء عملية لممالي الدعم المساهمة  المكتسبة منلخبرة ل

موارد لى توفير عحث مرفق البيئة العالمية أن يألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لاجتماع العامل ك األطراف
 إعداد تقاريرها الوطنية. من مالية بهدف تمكين األطراف المؤهلة 
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 رالتقريمبادئ توجيهية الستعمال شكل 
من بروتوكول  33تنفيذ للتقرير الوطني الثالث على النحو المطلوب بموجب المادة ال عناإلبالغ التالي لجمع بيانات شكل  أعد

 أسئلةمن األسئلة المعدة على أساس مقتضيات البروتوكول فضال عن  مجموعةف من قرطاجنة للسالمة األحيائية. وهو يتأل
 الخطة االستراتيجية. الواردة في مؤشرات التتعلق ب

تحسين  بشأن، مع األخذ بعين االعتبار التعليقات BS-VI/15وBS-VI/14 و BS-V/14المقررات سياق شكل في وأعد هذا ال
متعلقة جمع معلومات واالستقصاء الذي يهدف إلى التقرير الوطني الثاني إعداد أثناء عملية  شكل التقارير الواردة من األطراف

 . توصيات لجنة االمتثال فضال عنفي الخطة االستراتيجية الواردة لمؤشرات با

من شكل التقرير  ئلةاألساإلبقاء على جميع أ(  : المبادئ العامة التي تم تطبيقها في تطوير التقرير الوطني الثالث هي كما يليو 
قابلة للقياس التي قد المؤشرات الأو /)مثل األسئلة التي تشير إلى المعلومات و بانتظامالوطني الثاني التي تتطلب التحديث 

إدخال جميع األسئلة  ب(؛ BS-V/14( من المقرر 0)أ()8تتغير بين فترات إعداد التقارير(، على النحو المطلوب في الفقرة 
ها ردود تكونشكل التقرير الوطني الثاني التي  الواردة فيحذف جميع األسئلة  ج( ت؛مؤشراالمتعلق بالستقصاء الا الواردة في

تناول تدمج جميع األسئلة التي كانت مشابهة، أو  )د( ؛من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةبالفعل متاحة لألمانة 
  .المؤشراتب المتعلق المخصص االستقصاءاني وفي نفس القضايا، في شكل التقرير الوطني الث

كما أحكام البروتوكول. نجحت في تنفيذ مدى إلى أي استعراض في تساعد األطراف  أناإلجابات على هذه األسئلة من شأن و 
لتنفيذ  ةالعامالحالة بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في تقييم  العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف تساعد أنها س

  البروتوكول، بما في ذلك قياس التقدم المحرز في استعراضه للخطة االستراتيجية للبروتوكول.

 وأ وكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةأحكام بروتتستند صراحة إلى باللون الرمادي قد ال  مظللةخلفية  التي بهاسئلة األو 
غير إلزامية، للمساعدة في  بوصفهاوأدرجت، رات األطراف في البروتوكول الخطة االستراتيجية أو مقر الواردة في مؤشرات ال

 . 32تقييم واستعراض البروتوكول في سياق المادة 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  الثامنقبل االجتماع على األقل شهرا  09 هو الوطني الثالثوالموعد النهائي لتقديم التقرير 
)أو دخول  الثانيتقديم التقرير الوطني تاريخ ف منه هو تغطية األنشطة المضطلع بها بين لألطراف في البروتوكول. والهد

سبتمبر/أيلول  00 أو انضمت إليه بعدالبروتوكول التي صدقت على و  هاالبروتوكول حيز النفاذ لألطراف التي تقدم تقرير 
 .تقديم التقرير الوطني الثالث( وتاريخ 9112

يغة المواد ذات الصلة من البروتوكول بقدر اإلمكان. ويستند استخدام المصطلحات في هذه وتتبع صيغة األسئلة نفس ص
 من البروتوكول. 3األسئلة إلى المعاني المنصوص عليها بموجب المادة 

من  9 المعتمد بموجب الفقرةخط األساس مقارنة بتقرير في قياس التقدم المحرز الجميع األسئلة المدرجة في شكل وتسهم 
 . BS-VI/15قرر الم

هو خفض أعباء اإلبالغ على األطراف إلى الحد األدنى وفي الوقت نفسه الحصول على معلومات  الشكلوالهدف من هذا 
 . وترد خانات للنصوصأو أكثر إطارمهمة بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول. وال تتطلب معظم األسئلة سوى وضع عالمة في 

. وبالرغم من عدم وجود حد أقصى لطول النص، يرجى من مختلف الموادشأن تنفيذ سمح بتقديم المزيد من التفاصيل بت
المستجيبين ضمان أن تكون الردود ذات صلة وقصيرة بقدر اإلمكان من أجل المساعدة في عملية استعراض وتجميع 

 المعلومات الواردة في التقارير.
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ألسئلة والصعوبات التي تواجه إكمال هذه األسئلة وأي توصيات ويرحب األمين التنفيذي بأي تعليقات بشأن مدى مالئمة هذه ا
 أخرى بشأن كيفية تحسين المبادئ التوجيهية المتعلقة باإلبالغ. ويرد مكان لمثل هذه التعليقات في نهاية التقرير. 

ركي وشفاف ويوصى بأن تشرك األطراف جميع أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير من أجل ضمان وجود نهج تشا
 في إعداده ودقة المعلومات المطلوبة.

نترنت على العنوان التالي: لسالمة األحيائية إلكماله على اإلأيضا على الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات ا الشكلويرد هذا 
d.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtmlhttp://bch.cb 

 

 

 

 

 مشروع التقرير  شكلالواردة في  يةالمرجع بشأن اإلشاراتمالحظة 

العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف  ته من قبلمناقش لتيسيرمشروع التقرير شكل التالية في  تستخدم اإلشارات المرجعية
 اإلبالغ النهائي. شكل  حذفها قبل اعتمادويوصى بواحتمال اعتماده.  مة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسال في

 ؛التقرير الوطني الثانيفي شكل  ا  إلزامي بوصفه السؤال اأدرج هذ (0)

 ؛التقرير الوطني الثانيغير إلزامي في شكل  بوصفه السؤال اأدرج هذ (9)

 ؛االستقصاءفي  اإلزامي بوصفه السؤال اأدرج هذ (3)

 .التقرير الوطني الثالثهذا السؤال في شكل  أدخل (2)

 

 

 

 

http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml
http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml


UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Page 8 

 

 التقرير الوطني الثالث عن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 منشأ التقرير

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     البلد: .1

  موظف االتصال المسؤول عن التقرير

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     موظف االتصال:اسم  .9

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     عنوان وظيفة موظف االتصال: .3

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     :المنظمة .2

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     عنوان المراسلة: .2

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     الهاتف: .6

                      ]صك هنايرجى إدخال ن[                     :الفاكس .2

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     البريد اإللكتروني: .8

المنظمات/أصحاب المصلحة الذين تم استشارتهم أو  .2
 :اشتركوا في إعداد هذا التقرير

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                    

  التقديم

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                      :تاريخ التقديم .01

                      ]يرجى إدخال نصك هنا[                     الفترة المشمولة بهذا التقرير: .00

 
 

 ________________________________________   2عن اإلبالغتوقيع الموظف المسؤول 

                                                 
لمواصلة تجهيز المعلومات الواردة فيه من قبل أمانة اتفاقية  MS Wordتتاح هذه الوثيقة في نموذج ال يمكن تعديله في شكل برنامج  2

الصفحة هذه ثيقة، يرجى تخزينها وطباعة التنوع البيولوجي. وال يمكن تعديل سوى مدخالت النصوص وأطر العالمات. وبعد ملء هذه الو 
لعنوان األولى فقط للتوقيع عليها. كما يرد هذا النموذج على الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلكماله إلكترونيا على ا

 http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml التالي:

يوصى بأن تقديم األطراف هذا التقرير عن طريق اإلنترنت من خالل غرفة تبادل من أجل تيسير تحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير، هام: 
إلى  مع صورة من الصفحة األولى التي تم التوقيع عليها MS Wordشكل في وني برسالة بالبريد اإللكتر فق معلومات السالمة األحيائية أو كمر 

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

http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/CPBnationalreport3.shtml
mailto:secretariat@cbd.int
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بلدك ليس طرفا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  إذا كان .09
هناك عملية وطنية قائمة كي يصبح البلد  هلاألحيائي، 
 طرفا فيه؟

 إذا كان البلد طرفا، يرجى اختيار "ال ينطبق"
 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

 : التفاصيليمكن أن تقدم هنا المزيد من  .03
                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 أحكام عامة - 2المادة 

هل أدخل بلدك التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من  .02
 وتوكول؟التدابير الالزمة لتنفيذ البر 

 9-0-9و 0-0-9و 0-0-0بالمؤشرات  يتصل هذا السؤال
 من الخطة االستراتيجية 9-0-3و

 (0اإلشارة المرجعية: )

 يوجد إطار تنظيمي محلي كامل 

 غير كامليوجد إطار تنظيمي محلي  

 لم توضع إال تدابير مؤقتة فقط 

 ال يوجد إال مشروع إطار 

 لم تتخذ تدابير بعد 

للسالمة األحيائية في  اوطني اإذا أشرت إلى أن هناك إطار  .02
 السؤال أعاله، متى بدأ تشغيله؟

إذا أشرت إلى أنه ال يوجد إطار وطني للسالمة األحيائية 
 في السؤال أعاله، يرجى اختيار "ال ينطبق"

الخطة من  0-0-0بالمؤشر لسؤال يتصل هذا ا
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

  أو قبل؛ 9110 

 9119  9113 

 9112  9112 

 9116  9112 

 9118  9118 
 9101  9100 

 9109  9103 

 ال ينطبق  9102 
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ما هي األدوات القائمة لتنفيذ اإلطار الوطني للسالمة  .06
 ؟األحيائية في بلدك

 (9اإلشارة المرجعية: )

قانون وطني واحد أو أكثر بشأن  
 السالمة األحيائية

الئحة وطنية واحدة أو أكثر بشأن  
 السالمة األحيائية

مجموعة واحدة أو أكثر من المبادئ  
 التوجيهية بشأن السالمة األحيائية

أو المبادئ القوانين أو اللوائح  
التوجيهية األخرى التي تطبق على 
السالمة األحيائية على نحو غير 

 مباشر

 ال توجد أدوات قائمة 

هل أنشأ بلدك آلية لتخصيص أموال من الميزانية لتشغيل  .02
 اإلطار الوطني للسالمة األحيائية؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل لدى بلدك موظفون دائمون إلدارة المهام المتعلقة  .08
 مباشرة باإلطار الوطني للسالمة األحيائية؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هو عدد  ، ما08سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .02
باشرة الموظفين الدائمين الذين تتعلق مهامهم بصورة م

 باإلطار الوطني للسالمة األحيائية؟

، يرجى اختيار "ال 08سؤال الإذا كانت إجابتك ال على 
 ينطبق"

 (9اإلشارة المرجعية: )

 واحد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 ال ينطبق 

قدمت األطر/القوانين/اللوائح/المبادئ توجيهية الخاصة  هل .91
 ببلدك إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

  جزئيا 

 ال 

 في بلدك:  9يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .90

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 المستحضرات الصيدالنية – 5المادة 

هل ينظم بلدك الحركة العابرة للحدود للكائنات الحية  .99
المحورة ومناولتها واستخدامها التي تعتبر من 

 المستحضرات الصيدالنية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 إلى حد مانعم،  

 ال 

هذه  ، هل قدمت99 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  .93
 المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

اختيار "ال ، يرجى 99سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 جزئيا 

 ال 

 ال ينطبق 

 في بلدك:  2يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .92

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 عزولالمرور العابر واالستخدام الم -6المادة 

 هل ينظم بلدك المرور العابر للكائنات الحية المحورة؟ .92

الخطة من  0-8-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 هل ينظم بلدك االستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة؟ .96

من  9-8-0و 9-0-0بالمؤشرين يتصل هذا السؤال 
 الخطة االستراتيجية
 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل قدمت  ،96أو  92على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  .92
هذه المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؟

ر يرجى اختيا ،96و 92 ينعلى السؤال إذا كانت إجابتك ال
 "ال ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 جزئيا 

 ال 

 ال ينطبق 
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 في بلدك:  6يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .98

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

دخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة - 11إلى  7المواد   االتفاق المسبق عن علم وا 

هل اعتمد بلدك قانونا )قوانين(/لوائح/تدابير إدارية  .92
إطارا  أو لتفعيل االتفاق المسبق عن علم للبروتوكول

تنظيميا محليا يتماشى مع البروتوكول فيما يتعلق 
للحدود للكائنات الحية المحورة  بالحركة العابرة

 ؟إلدخالها عن عمد في البيئة

 2-0-3و 9-0-0بالمؤشرين يتصل هذا السؤال 
 من الخطة االستراتيجية

 (2اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية التخاذ قرارات تتعلق بالحركات  .31
عمد للكائنات الحية  األولى العابرة للحدود عن

 المحورة إلدخالها عن عمد في البيئة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

تنطبق  هل 31سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .30
اآللية أيضا على الكائنات الحية المحورة التي لم 

ن عمد التي ُتدخل عتخضع إلى حركة عابرة للحدود 
 في البيئة؟

اختيار ، يرجى 31سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 "ال ينطبق"

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 
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هل وضع بلدك متطلبات قانونية بموجب واليته  .39
القضائية تشترط على المصدرين إبالغ السلطة 

صة لطرف االستيراد خطيا قبل الوطنية المخت
الحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية 
المحورة التي تقع في إطار إجراء االتفاق المسبق 

 عن علم؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل وضع بلدك متطلبات قانونية بشأن دقة  .33
 ؟المعلومات الواردة في اإلخطار

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل سبق أن تلقى بلدك طلبا/إخطارا بشأن الحركات  .32
العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة 

 إلدخالها عن عمد في البيئة؟

من الخطة  2-0-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل سبق أن اتخذ بلدك قرارا بشأن طلب/إخطار  .32
يتعلق بالحركات العابرة للحدود عن عمد للكائنات 

 الحية المحورة إلدخالها عن عمد في البيئة؟

الخطة من  2-0-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هو عدد  ، ما32سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .36
الكائنات الحية المحورة التي وافق عليها بلدك حتى 
اليوم الستيرادها من أجل إدخالها عن عمد في 

 البيئة؟

اختيار ، يرجى 32سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 "ال ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 ال ينطبق 
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هو عدد  ، ما32سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .32
الكائنات الحية المحورة، غير المستوردة، التي وافق 

 إلدخالها عن عمد في البيئة؟عليها بلدك حتى اليوم 

اختيار  ، يرجى32سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 "ال ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 ال ينطبق 

حالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد في الفترة ال .38
الطلبات/اإلخطارات التي استلمها بلدك فيما يتعلق 
بالحركات العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية 

 المحورة إلدخالها عن عمد في البيئة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد  .32
القرارات التي اتخذها بلدك فيما يتعلق بالحركات 
العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة 

 إلدخالها عن عمد في البيئة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 26، يرجى االنتقال إلى السؤال 32على السؤال  ال يوجدإذا كانت إجابتك 

باإلشارة إلى القرارات المتخذة بشأن الحركات العابرة للحدود  .21
 عن عمد للكائنات الحية المحورة إلدخالها عن عمد في
البيئة، هل استلم بلدك إخطارا من طرف )أطراف( 
التصدير أو من المصدر )المصدرين( قبل الحركة العابرة 

 للحدود؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 
 ينطبق ال 

ارات على معلومات كاملة )كحد أدنى هل اشتملت اإلخط .20
المعلومات المحددة في المرفق األول ببروتوكول قرطاجنة 

 للسالمة األحيائية(؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 
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مخطر باستالم اإلخطارات خالل تسعين هل أقر بلدك لل .29
 يوما من االستالم؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

هل أبلغ بلدك المخطر )المخطرين( وغرفة تبادل  .23
 ه(؟المعلومات بقراره )قرارات

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 في بعض الحاالت فقط، المخطر 

في بعض الحاالت فقط، غرفة تبادل  
 حيائيةمعلومات السالمة األ

 ال 

 ال ينطبق 

ما هي النسبة المئوية من قرارات بلدك التي تقع في الفئات  .22
 التالية؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 الموافقة على االستيراد بدون شروط [%  ]
 الموافقة على االستيراد بشروط [%  ]
 حظر االستيراد [%  ]
 طلب معلومات إضافية [%  ]
 تمديد فترة إرسال القرار [%  ]

 ال ينطبق 

في الحاالت التي وافق فيها بلدك على االستيراد بشروط أو  .22
حظر االستيراد هل قدم األسباب التي تستند إليها قراراته 

 فة تبادل معلومات السالمة األحيائية؟إلى المخطر وغر 

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 في بعض الحاالت فقط إلى المخطر 

فقط إلى غرفة  في بعض الحاالت 
  تبادل معلومات السالمة األحيائية

 ال 

 ال ينطبق 

في بلدك، بما في ذلك التدابير في حالة  01-2يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المواد  .26
 محورة لإلدخال عن عمد في البيئة: غياب اليقين العلمي بشأن اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية ال

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز - 11المادة 
هل اعتمد بلدك قانونا )قوانين( أو الئحة )لوائح( لصنع  .22

ار المتعلق باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة القر 
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، 

 بما في ذلك طرحها في األسواق؟

الخطة من  9-0-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

ضع بلدك شروطا قانونية بشأن دقة المعلومات التي هل و  .28
 يتعين أن يقدمها الطالب؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية لضمان إرسال القرارات المتعلقة  .22
الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو 

يز التي قد تخضع لحركة عابرة للحدود كأعالف أو للتجه
إلى األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؟

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

د الكائنات هل أنشأ بلدك آلية التخاذ القرارات بشأن استيرا .21
الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف 

 أو للتجهيز؟

الخطة من  9-0-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل حدد بلدك احتياجاته من المساعدة المالية والتقنية  .20
درات فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة المراد وبناء الق

 استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

الخطة من  0-9-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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ة المحورة هل سبق لبلدك أن اتخذ قرارا بشأن الكائنات الحي .29
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 

 )سواء بشأن االستيراد أو االستخدام المحلي(؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 28، يرجى االنتقال إلى السؤال 29على السؤال  الإذا كانت إجابتك 

ية المحورة المراد استخدامها هو عدد الكائنات الح ما .23
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز التي وافق عليها 

 بلدك حتى اليوم؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  
التقرير، ما هو عدد القرارات في الفترة الحالية المشمولة ب .22

التي اتخذها بلدك فيما يتعلق باستيراد الكائنات الحية 
المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 

 للتجهيز؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد القرارات  .22
التي اتخذها بلدك فيما يتعلق باالستخدام المحلي للكائنات 
الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف 

 أو للتجهيز، بما في ذلك طرحها في األسواق؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 28، يرجى االنتقال إلى السؤال 22و 22على السؤالين  ال يوجدإذا كانت إجابتك 

هل أبلغ بلدك األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات  .26
( فيما يتعلق باستيراد السالمة األحيائية بقراره )قراراته

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو 
 كأعالف أو للتجهيز؟

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

هل أبلغ بلدك األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات  .22
السالمة األحيائية بقراره )قراراته( فيما يتعلق باالستخدام 
المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة 
كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، بما في ذلك طرحها في 

 ؟يوما 02األسواق وذلك خالل 

 (0) اإلشارة المرجعية:

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
ولكن مع تأخير )أي أكثر من نعم،  

 يوما( 02
 ال 

في بلدك، بما في ذلك التدابير في حالة غياب  00يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .28
العلمي بشأن اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو  اليقين

 كأعالف أو للتجهيز: 

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 استعراض القرار - 12المادة 

 هل أنشأ بلدك آلية الستعراض وتغيير أي قرار يتعلق .22
 بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 هل سبق أن استلم بلدك طلبا الستعراض أحد القرارات؟ .61

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

بلدك قرارا يتعلق بالحركة  هل سبق أن استعرض/غير .60
 العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، استعراض القرار 

 نعم، استعراض القرار وتغيره 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد القرارات  .69
لتي استعرضت و/أو تغيرت فيما يتعلق بالحركة العابرة ا

 للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 2أكثر من  

 66، يرجى االنتقال إلى السؤال 69على السؤال  ال يوجدإذا كانت إجابتك 

هل أبلغ بلدك المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة  .63
 األحيائية باستعراض و/أو تغيير القرار؟

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

  لحاالت فقط، المخطرفي بعض ا 

 في بعض الحاالت فقط، غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

 ال 

هل أبلغ بلدك المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة  .62
 األحيائية باستعراض وتغيير القرار خالل ثالثين يوما؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
ولكن مع تأخير )أي أكثر من نعم،  

 يوما( 31
 ال 
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هل قدم بلدك إلى المخطر وغرفة تبادل معلومات السالمة  .62
 األحيائية أسباب استعراض و/أو تغيير القرار؟

لخطة امن  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

  في بعض الحاالت فقط، المخطر 

 في بعض الحاالت فقط، غرفة تبادل 

  معلومات السالمة األحيائية

 ال 

 في بلدك:  09ن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة يمكن أ .66

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 اإلجراء المبسط - 13المادة 

هل وضع بلدك نظاما لتطبيق اإلجراء المبسط فيما يتعلق  .62
 حورة؟بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية الم

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 هل سبق أن طبق بلدك اإلجراء المبسط؟ .68

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

أبلغ بلدك  ، هل68سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .62
السالمة األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات 

 األحيائية بالحاالت التي ينطبق فيها اإلجراء المبسط؟

اختيار "ال ، يرجى 68سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 ينطبق"

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عددا الكائنات  .21
 الحية المحورة التي طبق عليها بلدك اإلجراء المبسط؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 2أقل من  

 2 أكثر من 

 في بلدك:  03يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .20

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف - 11المادة 

قليمية أو هل أبرم بلدك اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إ .29
 متعددة األطراف؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

، ما هو عدد 29السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  .23
الترتيبات الثنائية/المتعددة األطراف المتعلقة بالكائنات 
الحية المحورة التي أجراها بلدك مع األطراف/غير 

 األطراف اآلخرين؟

اختيار "ال ، يرجى 29سؤال على الذا كانت إجابتك ال إ
 ينطبق"

الخطة من  8-9-0بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ديوج ال 

  واحد أو أكثر 
 أو أكثر 3 

 أو أكثر 2 

 أو أكثر 01 

 ال ينطبق 

أبلغ بلدك  ، هل29السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  .22
األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية بهذه االتفاقات والترتيبات؟

اختيار "ال ، يرجى 29سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 ينطبق"

الخطة من  2-0-3بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

تقديم وصف مختصر عن نطاق وهدف االتفاقات أو الترتيبات  ، يرجى29 إذا كانت إجابتك نعم على السؤال .22
 لمبرمة:ا

 في بلدك:  02يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .26

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

دارة المخاطر تقييم المخاطر - 16و 15 تانالماد  وا 

إلجراء تقييمات المخاطر قبل  إطارا وطنياهل أنشأ بلدك  .22
 تتعلق بالكائنات الحية المحورة؟ اتخاذ قرارات

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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 اشتمل هذي، هل 22سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .28
وطنيين خبراء و/أو تدريب على إجراءات لتحديد  اإلطار

 إلجراء تقييمات المخاطر؟

اختيار "ال جى ، ير 22سؤال على الإذا كانت إجابتك ال 
 ينطبق"

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
 ال ينطبق 

دارة المخاطر  بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وا 
ها تدريبهم في مجال تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ورصد جرىما هو عدد األشخاص في بلدك الذين  .22

دارتها ومراقبتها؟  وا 
 الخطة االستراتيجيةمن  3-9-9بالمؤشر يتصل هذا السؤال 
 (3اإلشارة المرجعية: )

 :تقييم المخاطر -0

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 
 رأو أكث 011 

 :اإلدارة/المراقبة -9

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 
 أو أكثر 011 

 رصد:ال -3

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 كثرأو أ 01 

 أو أكثر 21 
 أو أكثر 011 
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للتدريب  إرشادات تقنيةأو /وية مواد تدريب بلدكيستخدم هل  .81
دارة مخاطر مجال في  لكائنات الحية اتقييم مخاطر وا 

 المحورة؟

من الخطة  2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

لكائنات الحية اتقييم مخاطر "دليل  بلدكيستخدم هل  .80
" )الذي أعدته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي( المحورة

 ؟للتدريب في مجال تقييم المخاطر
من الخطة  2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 

 االستراتيجية
 (2اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

لكائنات الحية اتقييم مخاطر "دليل  بلدكيستخدم هل  .89
" )الذي أعده منتدى اإلنترنت وفريق الخبراء المحورة

دارة  التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وا 
 ؟المخاطر( للتدريب في مجال تقييم المخاطر

من الخطة  2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 ستراتيجيةاال

 (2اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

بشأن  اإلرشادات التقنيةأو ية تدريبالمواد ترى أن الهل  .83
دارة مخاطر   ؟كافية لكائنات الحية المحورةاتقييم مخاطر وا 

من الخطة  6-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
 ال ينطبق 

الكائنات الحية المحورة أو السمات ة أو مراقب/تقييم و/أو تحديد و/أو هل لدى بلدك القدرة على كشف و .82
المخاطر  ، مع مراعاةه المستداماستخدامو المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي 

 ؟على صحة اإلنسان
 من الخطة االستراتيجية 3-6-0و 9-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشرين 

 (3اإلشارة المرجعية: )

 :الكشف -0
 نعم 

 ال 
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 :التحديد -9
 نعم 

 ال 

 :التقييم -3
 نعم 

 ال 

 :المراقبة -2
 نعم 

 ال 

 القيام بتقييم المخاطر أو إدارة المخاطر
لمخاطر، أو لتقييم تقارير للمخاطر أو إدارة للغرض إجراء تقييم  إرشاديةهل اعتمد بلدك أو استخدم أي وثائق  .82

 المخطرين؟تقييم المخاطر المقدمة من 

 من الخطة االستراتيجية 0-3-0بالمؤشر  يتصل هذا السؤال
 (3اإلشارة المرجعية: )

 تقييم المخاطر: -1
 نعم 

 ال 

 إدارة المخاطر: -2
 نعم 

 ال 

لكائنات الحية اتقييم مخاطر "دليل  بلدكيستخدم هل  .86
ترنت وفريق الخبراء " )الذي أعده منتدى اإلنالمحورة

دارة  التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وا 
المخاطر( إلجراء تقييم للمخاطر أو إدارة للمخاطر أو 

 لتقييم تقارير تقييم المخاطر المقدمة من المخطرين؟

من الخطة  2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (2اإلشارة المرجعية: )

 عمن 

 ال 

هج مشتركة مع بلدان أخرى لتقييم هل اعتمد بلد أي نُ  .82
 المخاطر؟

من الخطة  9-3-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بغية تحديد الكائنات  .88
لمحورة أو السمات المحددة التي يمكن أن تكون لها الحية ا

آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
 المستدام؟

من الخطة  0-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

د الكائنات هل سبق أن أجرى بلدك تقييما لمخاطر أح .82
الحية المحورة بما في ذلك أي نوع من أنواع تقييمات 
مخاطر الكائنات الحية المحورة، مثال لالستخدام المعزول 

الميدانية أو لألغراض التجارية أو لالستخدام  بأو للتجار 
 المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

من الخطة  3-3-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 22، يرجى االنتقال إلى السؤال 82 على السؤال ال إذا كانت إجابتك

، يرجى اإلشارة إلى 82سؤال على ال نعمإذا كانت إجابتك  .21
 نطاق تقييمات المخاطر )يرجى اختيار تلك التي تنطبق(:

 (9اإلشارة المرجعية: )

 (3االستخدام المعزول )وفقا للمادة  

اإلدخال عن عمد في البيئة  
لالختبارات التجريبية أو التجارب 

 الميدانية

اإلدخال عن عمد في البيئة لألغراض  
 التجارية

 االستخدام المباشر كأغذية 

 االستخدام المباشر كأعالف 

 التجهيز 

 ال ينطبق 

، هل قدمت التقارير 82على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  .20
المخاطر إلى غرفة تبادل معلومات  تالموجزة لتقييما

 السالمة األحيائية؟

من الخطة  2-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0ة المرجعية: )اإلشار 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Page 25 

 

هل أجريت  ،82على السؤال نعم إذا كانت إجابتك  .29
تقييمات للمخاطر لجميع القرارات المتخذة بشأن الكائنات 

في البيئة أو بشأن  الحية المحورة لإلدخال عن عمد
االستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المرد استخدامها 

 مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

ما هو عدد ، 82على السؤال نعم إجابتك إذا كانت  .23
تقييمات المخاطر التي أجريت خالل الفترة المشمولة 

 بالتقرير؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 أو أقل 2 

 أو أقل 01 

 01أكثر من  
 ال ينطبق 

اتخذ بلدك تدابير لضمان أن يخضع أي كائن حي  هل .22
محور، سواء كان مستوردا أو مطورا محليا، إلى فترة 
مالحظة مالئمة تتناسب مع دورة حياته أو فترة إنتاجه قبل 

 بدء استخدامه المنشود؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

آلثار المحتملة للكائنات الحية هل وضع بلدك آلية لرصد ا .22
 المحورة التي تطلق في البيئة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل لدى بلدك البنية التحتية )مثل مرافق المختبرات(  .26
دارة الكائنات الحية المحورة؟  الالزمة لرصد وا 

 من الخطة 2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

يمكن أن تقدم هنا اقتراحات لمواصلة تحسين "دليل تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" المشار إليه في  .22
 أعاله:  86و 89 السؤالين

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 في بلدك:  06و 02يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادتين  .28

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 الحركات العابرة للحدود عن غير عمد وتدابير الطوارئ - 17المادة 

لحركات العابرة هل وضع وعزز بلدك تدابير مناسبة لمنع ا .22
 للحدود عن غير عمد للكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ، إلى حد مانعم 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية لتناول تدابير الطوارئ في حالة  .011
الحركات العابرة للحدود عن غير عمد للكائنات الحية 

حورة المحتمل أن يكون لها آثار ضارة كبيرة على التنوع الم
 البيولوجي؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل لدى بلدك القدرة على اتخاذ تدابير مناسبة في حالة  .010
 بدون قصد في البيئة؟ رإطالق كائن حي محو 

ة من الخط 3-8-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هي عدد المرات  .019
التي استلم فيها بلدك معلومات تتعلق بأحداث أدت أو من 
المحتمل أن تكون قد أدت إلى حركة )حركات( عابرة 

واحد أو أكثر من الكائنات  للحدود عن غير عمد لكائن
الحية المحورة إلى داخل اإلقليم الواقع تحت الوالية 

 القضائية للبلد أو منه؟

من الخطة  2-9-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 أبدا 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 016، يرجى االنتقال إلى السؤال 019على السؤال  أبداإذا كانت إجابتك 
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، هل قام بلدك 019على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  .013
بإخطار الدول المتأثرة أو التي من المحتمل أن تكون قد 
تأثرت وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية والمنظمات 

 معنية بحاالت اإلطالق المشار إليها أعاله؟الدولية ال

من الخطة  2-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم، لكل حالة 

 نعم، لبعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق 

 

ما هي الجهة  ،019 ى السؤالعل نعمإذا كانت إجابتك  .012
 التي قام بلدك بإخطارها؟

من الخطة  2-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

الدولة المتأثرة أو المحتمل أن تكون  
  تأثرت

غرفة تبادل معلومات السالمة  
  األحيائية

 المنظمات الدولية المعنية 
 ال ينطبق 

، هل أستشار بلدك 019على السؤال  نعمكانت إجابتك  .012
فورا الدول المتأثرة أو المحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها 
من تحديد االستجابات المناسبة والشروع في اتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة، بما فيها تدابير الطوارئ؟

 (0المرجعية: ) اإلشارة

 نعم، دائما 

 نعم، في بعض الحاالت 

 ال، أجريت مشاورات، ولكن ليس فورا 

 ال، لم تجر مشاورات أبدا 
 ال ينطبق 

 في بلدك:  02 يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة .016

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية - 11المادة 

الكائنات هل اتخذ بلدك تدابير تشترط مناولة وتعبئة ونقل  .012
بموجب الحية المحورة الخاضعة للحركة العابرة للحدود 

شروط السالمة مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات 
 الصلة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 
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هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن توضح الوثائق المصاحبة  .018
مباشرة كأغذية أو  للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها

التي تكون فيها هوية الحاالت أعالف أو للتجهيز، في 
من خالل وسائل مثل  الكائنات الحية المحورة غير معروفة

على كائنات حية محورة  قد تحتوي هانظم حفظ الهوية، أن
وهي غير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن 

 ات؟نقطة اتصال للحصول على المزيد من المعلوم

من الخطة  0-6-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن توضح الوثائق المصاحبة  .012
غذية أو للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأ

التي تكون فيها هوية الحاالت أعالف أو للتجهيز، أنه في 
من خالل وسائل مثل نظم  معروفة الكائنات الحية المحورة

وهي على كائنات حية محورة  تحتويها حفظ الهوية، أن
غير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن نقطة 

 اتصال للحصول على المزيد من المعلومات؟

من الخطة  0-6-0السؤال بالمؤشر يتصل هذا 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

على السؤال  نعم إلى حد ماأو  نعمإذا كانت إجابتك  .001
، ما هي نوع الوثائق التي 012و/أو  018)السؤالين( 

يد الكائنات الحية المحورة المراد يتطلبها بلدك لتحد
 استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز؟

، يرجى 012و 018سؤالين إذا كانت إجابتك ال على ال
 اختيار "ال ينطبق"

 (2اإلشارة المرجعية: )

 أنواع قائمة من الوثائق 

 وثيقة مستقلة 

 ثيقة قائمة أو وثيقة مستقلةو  
 ال ينطبق 
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هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة  .000
بوضوح  لالستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة المعدة

وتحدد أي شروط لسالمة  كائنات حية محورةإلى أنها 
لى المناولة والنقل واالستخدام ونقطة االتصال للحصول ع

المزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص 
 أو المؤسسة التي ستشحن إليه الكائنات الحية المحورة؟

من الخطة  9-6-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

على السؤال  نعم إلى حد ماأو  نعمذا كانت إجابتك إ .009
، ما هي نوع الوثائق التي يتطلبها بلدك لتحديد 000

 الكائنات الحية المحورة المعدة لالستخدام المعزول؟

، يرجى اختيار "ال 000سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

 (2اإلشارة المرجعية: )

 الوثائق أنواع قائمة من 

 وثيقة مستقلة 

 وثيقة قائمة أو وثيقة مستقلة 
 ال ينطبق 

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة  .003
 للكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد في بيئة

 ة محورة؛كائنات حيبوضوح إلى أنها  طرف االستيراد
وتحدد هويتها والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة، وأي 
متطلبات بشأن سالمة المناولة والتخزين والنقل 
واالستخدام، ونقطة االتصال للحصول على المزيد من 
المعلومات، وحسب االقتضاء باسم وعنوان المستورد 
والمصدر؛ وا عالن يفيد بأن الحركة تتوافق مع متطلبات 

 كول بالنسبة للمصدر؟هذا البروتو 

من الخطة  9-6-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 
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 على السؤال نعم إلى حد ماأو  نعمإذا كانت إجابتك  .002

بلدك لتحديد ، ما هي نوع الوثائق التي يتطلبها 003
 الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد في البيئة؟

، يرجى اختيار "ال 003سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

 (2اإلشارة المرجعية: )

 أنواع قائمة من الوثائق 

 وثيقة مستقلة 

 قة مستقلةوثيقة قائمة أو وثي 
 ال ينطبق 

هل لدى بلدك أي إرشادات متاحة لغرض ضمان مناولة  .002
 ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة بشكل آمن؟

من الخطة  2-6-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

دك القدرات الالزمة إلنفاذ متطلبات تحديد هل لدى بل .006
 الهوية والتوثيق للكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

الذين حصلوا على عدد موظفي الجمارك في بلدك  ما هو .002
 ؟نات الحية المحورةفي تحديد الكائمجال في تدريب 

من الخطة  0-3-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 
 أو أكثر 011 

ات ألخذ عينات من الكائنات الحية هل وضع بلدك إجراء .008
 المحورة والكشف عنها؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

الذين حصلوا على في بلدك  المختبراتعدد موظفي  ما هو .002
 ؟في تحديد الكائنات الحية المحورةمجال في تدريب 

من الخطة  0-3-9ذا السؤال بالمؤشر يتصل ه
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 
 أو أكثر 011 
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لكشف وصول موثوق إلى مرافق مختبرات ابلدك  لدى هل .091
 ؟الكائنات الحية المحورةعن 

من الخطة  9-3-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

ما هو عدد المختبرات في بلدك المرخصة للكشف عن  .090
 الكائنات الحية المحورة؟

ة من الخط 3-3-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 

ما هو عدد المختبرات المرخصة المشار إليها في السؤال  .099
السابق التي تعمل حاليا في مجال الكشف عن الكائنات 

 ية المحورة؟الح

، يرجى اختيار "ال 090سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

من الخطة  2-3-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 ثرأو أك 21 
 ال ينطبق 

 في بلدك:  08يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .093

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية - 11المادة 

سلطة وطنية ر من في حالة ما إذا كان بلدك عين أكث .092
، هل أنشأ بلدك آلية لتنسيق أنشطتها قبل اتخاذ مختصة

 قرارات تتعلق بالكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

هل وضع بلدك قدرات مؤسسية مناسبة لتمكين  .092
من أداء المهام  ية المختصةالسلطة/السلطات الوطن

اإلدارية المطلوبة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 األحيائية؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، إلى حد ما 
 ال 
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 في بلدك:  02يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .096

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية - 21المادة 

معلومات السالمة األحيائية عن يرجى تقديم نظرة عامة عن حالة المعلومات التي قدمها بلدك إلى غرفة تبادل  .092
المعلومات ما إذا كانت هذه المعلومات متوفرة وما إذا كانت قدمت إلى غرفة  طريق تحديد لكل فئة من فئات

 تبادل معلومات السالمة األحيائية.

 من الخطة االستراتيجية 2-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 (0اإلشارة المرجعية: )

التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية الوطنية القائمة  (أ 
عن المعلومات المطلوبة من قبل  لتنفيذ البروتوكول، فضال

األطراف إلجراء االتفاق المسبق عن علم المعلومات 
 (91)أ( من المادة 3)الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
ت السالمة في غرفة تبادل معلوما

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

والمبادئ التوجيهية الوطنية المطبقة على  واللوائحالقوانين  (ب 
استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة 

 (00من المادة  2للتجهيز )الفقرة كأغذية أو أعالف أو 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

ة ولكن متاحة جزئيا المعلومات متوفر  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

طراف واإلقليمية ألاالتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة ا (ج 
 (91)ب( من المادة 3والفقرة  02من المادة  9 )الفقرة

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 معلومات السالمة األحيائيةتبادل 

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 
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تصال للسلطات الوطنية المختصة جهة االبيانات عن  (د 
(، ونقاط االتصال الوطنية 02من المادة  3و 9)الفقرتان 
(، وجهات االتصال في 02من المادة  3و 0)الفقرتان 

 (02( من المادة ه)3حاالت الطوارئ )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

)الفقرة وكول التقارير المقدمة من األطراف بشأن عمل البروت (ه
 (91( من المادة ه)3

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

القرارات التي تتخذها األطراف بشأن تنظيم المرور العابر  (و 
 (6من المادة  0)الفقرة لبعض الكائنات الحية المحورة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 يةتبادل معلومات السالمة األحيائ

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

لمرجح أن حدوث حركات عابرة للحدود عن غير عمد من ا (ز 
 0)الفقرة يكون لها آثار ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي 

 (02من المادة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 
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الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية  (ح 
 (92من المادة  3)الفقرة المحورة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 ل معلومات السالمة األحيائيةتباد

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

ئية المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة أو القرارات النها (ط 
إطالقها )أي الموافقة أو الحظر، وأي شروط، وطلبات 

معلومات، والفترات اإلضافية للحصول على مزيد من ال
والفقرة  01من المادة  3الممنوحة وأسباب القرار( )الفقرة 

 (91)د( من المادة 3

احة في غرفة المعلومات متوفرة ومت 
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

معلومات عن تطبيق اللوائح المحلية على واردات معينة من  (ي 
 (02من المادة  2المحورة )الفقرة الكائنات الحية 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
السالمة في غرفة تبادل معلومات 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

القرارات النهائية المتعلقة باالستخدام المحلي للكائنات الحية  (ك 
المحورة التي قد تخضع لحركة عابرة للحدود الستخدامها 

من المادة  0أعالف أو للتجهيز )الفقرة شرة كأغذية أو مبا
00) 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

توفرة ولكن متاحة جزئيا المعلومات م 
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 
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القرارات النهائية المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة  (ل 
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو للتجهيز 

المادة من  2المحلية )الفقرة المتخذة بموجب األطر التنظيمية 
( 00من المادة  6( أو وفقا للمرفق الثالث )الفقرة 00

 (91)د( من المادة 3)متطلبات الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 حيائيةاأل

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

المتعلقة باإلطار الذي يتعين استخدامه للكائنات اإلعالنات  (م 
الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعالف أو 

 (00من المادة  6فقرة للتجهيز )ال

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
تبادل معلومات السالمة  فقط في غرفة

 األحيائية

 ال ينطبق 

القرارات المتعلقة بالحركات العابرة للحدود استعراض وتغيير  (ن 
 (09من المادة  0عن عمد للكائنات الحية المحورة )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

ء من كل الحية المحورة التي ُمنحت صفة اإلعفاالكائنات  (س 
 (03من المادة  0طرف )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

ئيا المعلومات متوفرة ولكن متاحة جز  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 
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الحاالت التي تتم فيها الحركة العابرة للحدود عن عمد في  (ع 
 (03من المادة  0)الفقرة نفس وقت إخطار طرف االستيراد 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 حيائيةتبادل معلومات السالمة األ

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

عراضات البيئية موجزات عن تقييمات المخاطر أو االست (ف 
للكائنات الحية المحورة الناشئة عن العمليات التنظيمية 

)ج( من 3بنواتجها )الفقرة والمعلومات ذات الصلة الخاصة 
 (91المادة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

ر متاحة المعلومات متوفرة ولكن غي 
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا  
فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 ال ينطبق 

هل أنشأ بلدك آلية لتعزيز قدرات نقطة االتصال الوطنية  .098
مة األحيائية للقيام التابعة لغرفة تبادل معلومات السال

 بمهامها اإلدارية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية للتنسيق بين نقطة االتصال الوطنية  .092
التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ونقطة 

ات( االتصال التابعة لبروتوكول قرطاجنة والسلطة )السلط
الوطنية المختصة إلتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل يستخدم بلدك المعلومات المتاحة في غرفة تبادل  .031
معلومات السالمة األحيائية في عمليات صنع القرارات 

 ة المحورة؟بشأن الكائنات الحي

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 نعم، في بعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق 
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هل واجه بلدك صعوبات في الوصول إلى غرفة تبادل  .030
 معلومات السالمة األحيائية أو استخدامها؟

من الخطة  8-0-2ر يتصل هذا السؤال بالمؤش
 االستراتيجية

 (9اإلشارة المرجعية: )

 :نعم 
 .........]يرجى التحديد[         

 ال 

هل كانت المعلومات التي قدمها بلدك إلى غرفة تبادل  .039
 معلومات السالمة األحيائية كاملة وحديثة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

يرجى اإلشارة إلى عدد الفعاليات اإلقليمية والوطنية  .033
والدولية المنظمة فيما يتعلق بالسالمة األحيائية )مثل 

العمل، والمؤتمرات الصحفية، الحلقات الدراسية، وحلقات 
 آخر سنتين:( في وما إلى ذلكواألحداث التعليمية، 

من الخطة  0-3-2ؤال بالمؤشر يتصل هذا الس
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 2 

 أو أكثر 01 
 أو أكثر 92 

بالسالمة  المنشورات المتعلقةيرجى اإلشارة إلى عدد  .032
 التي أتيحت في بلدك في السنة األخيرة:ألحيائية ا

من الخطة  9-3-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 01 

 أو أكثر 21 
 أو أكثر 011 

)انظر  بالسالمة األحيائية إذا أتيحت منشورات متعلقة .032
 السؤال أعاله(، يرجى اإلشارة إلى الطرائق المفضلة:

من الخطة  9-3-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 موقع وطني على اإلنترنت 
ية لغرفة تبادل معلومات البوابة المركز  

 السالمة األحيائية
 المكتبات الوطنية 
 أخرى: 
 .........]يرجى التحديد[          

 ينطبق ال 

 في بلدك:  91يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .036

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 المعلومات السرية - 21المادة 

هل وضع بلدك إجراءات لحماية المعلومات السرية  .032
 المستلمة بموجب البروتوكول؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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ات التي يتعين هل يسمح بلدك للمخطر بتحديد المعلوم .038
 تناولها كمعلومات سرية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 في بلدك:  90يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .032

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 بناء القدرات - 22المادة 

هل لدى بلدك تمويل يمكن التنبؤ به وموثوق لبناء القدرات  .021
 من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؟

من  8-0-3و 6-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشرين 
 الخطة االستراتيجية
 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 

هل حصل بلدك على دعم خارجي أو استفاد من األنشطة  .020
التعاونية مع األطراف األخرى في تنمية و/أو تعزيز 
الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة 

 األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 

كيف أتيحت هذه  ،020 لى السؤالع نعمإذا كانت إجابتك  .029
 الموارد؟

، يرجى اختيار "ال 020سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقليمية 

 قنوات متعددة األطراف 
 ال ينطبق 

لدك دعما إلى األطراف األخرى لتنمية و/أو هل قدم ب .023
تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال 

 السالمة األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 

كيف أتيحت هذه  ،023 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  .022
 الموارد؟

، يرجى اختيار "ال 023سؤال الإذا كانت إجابتك ال على 
 ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقليمية 

 قنوات متعددة األطراف 
 ال ينطبق 
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هل شرع بلدك أبدا في عملية للحصول على أموال من  .022
ناء القدرات في مجال السالمة مرفق البيئة العالمية لب

 األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

، كيف تصف هذه 022على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  .026
 العملية؟

، يرجى اختيار "ال 022سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق

بة الحصول يرجى إضافة المزيد من التفاصيل حول تجر 
 .028على أموال من مرفق البيئة العالمية تحت السؤال 

 (0اإلشارة المرجعية: )

 سهلة جدا 
 سهلة  

 متوسطة الصعوبة 

 صعبة 
 صعبة جدا 
 ال ينطبق 

ل بلدك على تمويل من مرفق البيئة هل سبق أن حص .022
 العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

نشاط تمكيني تجريبي في مجال  
 السالمة األحيائية

 إعداد أطر وطنية للسالمة األحيائية 

 المة األحيائيةتنفيذ أطر وطنية للس 

بناء القدرات للمشاركة على نحو فعال  
في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية )المرحلة األولى(
بناء القدرات للمشاركة على نحو فعال  

في غرفة تبادل معلومات السالمة 
  األحيائية )المرحلة الثانية(

  شيء مما تقدمال 

خالل الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل اضطلع بلدك  .028
بأنشطة لتنمية و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات 

 المؤسسية في مجال السالمة األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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 في أي مجال ،028السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  .022
 من المجاالت التالية اضطلع فيها بهذه األنشطة؟

، يرجى اختيار "ال 028سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق

 (0اإلشارة المرجعية: )

 القدرات المؤسسية 

 تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريب 
ر والخبرات العلمية والتقنية تقييم المخاط 

 األخرى

 إدارة المخاطر 

التوعية العامة والمشاركة والتعليم في  
 مجال السالمة األحيائية

دارة البيانات بما في   تبادل المعلومات وا 
ذلك المشاركة في غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية

التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على  
 الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي

 نقل التكنولوجيا 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك  
 الكشف عنها

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

-08تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة  
 من البروتوكول 9

  مناولة المعلومات السرية 

تدابير لمعالجة الحركات العابرة للحدود  
عن غير عمد و/أو غير المشروعة 

 للكائنات الحية المحورة

سالمة البحوث العلمية في مجال ال 
 األحيائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

 مراعاة المخاطر على الصحة البشرية 

 أخرى: 
 .........]يرجى التحديد[          

 ال ينطبق 

 في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل أجرى بلدك تقييما .021
 بشأن االحتياجات من حيث بناء القدرات؟

من الخطة  0-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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، هل قدمت 021السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  .020
 المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

، يرجى اختيار "ال 021سؤال كانت إجابتك ال على الإذا 
 ينطبق

من الخطة  0-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (2اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
 ال ينطبق 

 هل ما زال لدى بلدك احتياجات من حيث بناء القدرات؟ .029

من الخطة  2-9-0السؤال بالمؤشر يتصل هذا 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 
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، يرجى اإلشارة 029السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  .023
 أي من المجاالت التالية تحتاج إلى بناء القدرات. إلى

، يرجى اختيار "ال 029تك ال على السؤال إذا كانت إجاب
 ينطبق

 (0اإلشارة المرجعية: )

 القدرات المؤسسية 

 تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريب 

تقييم المخاطر والخبرات العلمية والتقنية  
 األخرى

 إدارة المخاطر 

التوعية العامة والمشاركة والتعليم في  
 مجال السالمة األحيائية

دارة البيانات بما في   تبادل المعلومات وا 
ذلك المشاركة في غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية

التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على  
 مي واإلقليمي والدوليالصعيد دون اإلقلي

 نقل التكنولوجيا 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك  
 الكشف عنها

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

-08تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة  
 من البروتوكول 9

  مناولة المعلومات السرية 

تدابير لمعالجة الحركات العابرة للحدود  
عن غير عمد و/أو غير المشروعة 

 للكائنات الحية المحورة

البحوث العلمية في مجال السالمة  
 األحيائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

 عاة المخاطر على الصحة البشريةمرا  

 أخرى: 
 .........]يرجى التحديد[          

 ال ينطبق 
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 هل أعد بلدك استراتيجية أو خطة عمل لبناء القدرات؟ .022

من الخطة  9-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

نية تشغيلية لتنسيق مبادرات بناء طهل وضع بلدك آلية و  .022
 القدرات في مجال السالمة األحيائية؟

من الخطة  2-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

لبرامج التدريبية و/أو الدورات األكاديمية ما هو عدد ا .026
 المقدمة سنويا في بلدك؟

من الخطة  3-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 أقل من واحد 
 واحد في السنة أو أكثر 

 السنة أو أكثر في 2 
 في السنة أو أكثر 01 

هل قدم بلدك بيانات عن الخبراء الوطنيين في مجال  .022
السالمة األحيائية إلى قائمة الخبراء الخاصة بغرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

في بلدك، بما في ذلك المزيد من المعلومات عن  99تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  يمكن أن .028
 تجربتك في الحصول على أموال مرفق البيئة العالمية: 

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 التوعية العامة والمشاركة – 23المادة 

بلدك استراتيجية أو سن تشريعا لتعزيز وتيسير هل وضع  .022
التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بأمن نقل 

 ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 
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ذ استراتيجية توعية/اتصال بشأن هل صمم بلدك و/أو نف .061
 السالمة األحيائية؟

من الخطة  9-3-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

توعية بشأن السالمة الهل لدى بلد برامج لرفع الوعي و  .060
 األحيائية؟

من الخطة  0-3-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

، يرجى اإلشارة إلى الكيان المسؤول عن تنفيذ البرامج و/أو تقديم 060سؤال إذا كانت إجابتك نعم على ال .069
 الخدمات وعلى أي مستوى تنفذ البرامج )مثال المحلي أو الوطني أو غير ذلك(

 من الخطة االستراتيجية 0-3-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 (3اإلشارة المرجعية: )

                   ]يرجى إدخال نصك هنا[              

هل أنشأ بلدك موقعا إلكترونيا للسالمة األحيائية يمكن  .063
البحث فيها عن المحفوظات أو مراكز للموارد الوطنية أو 

لمكتبات الوطنية القائمة مخصصة للمواد أقسام في ا
 التعليمية بشأن السالمة األحيائية؟

من  3-3-2و 3-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشرين 
 الخطة االستراتيجية
 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

ما هو عدد المبادرات التعاونية )بما في ذلك األنشطة  .062
( بشأن بروتوكول قرطاجنة واالتفاقيات والعمليات المشتركة

 األخرى الذي وضعه بلدك خالل السنوات األربع األخيرة؟

من الخطة  0-9-2يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 2 

 أو أكثر 01 
 أو أكثر 92 
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هل أنشأ بلدك آلية تضمن إمكانية حصول عامة الجمهور  .062
على معلومات بشأن الكائنات الحية المحورة التي يجوز 

 استيرادها؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية الستشارة الجمهور في عملية صنع  .066
 القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة؟

من الخطة  0-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

هل أنشأ بلدك آلية إلتاحة نتائج القرارات المتخذة بشأن  .062
 الكائنات الحية المحورة إلى عامة الجمهور؟

من الخطة  0-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

ك بإبالغ الجمهور باألساليب القائمة لمشاركة هل قام بلد .068
الجمهور في عملية صنع القرار المتعلقة بالكائنات الحية 

 المحورة؟

من الخطة  9-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

يرجى اإلشارة  ،068 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  .062
 إلى األساليب المستخدمة إلبالغ الجمهور:

، يرجى اختيار "ال 068سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

من الخطة  9-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

  وطنية:مواقع اإلنترنت ال 

 الصحف: 

 المنتديات: 
 القوائم البريدية: 

 الجلسات العامة: 

 أخرى: 
 .........]يرجى التحديد[          

 ال ينطبق 
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وب لمشاركة الجمهور في إذا أشرت إلى أكثر من أسل .021
، يرجى اإلشارة إلى األسلوب األكثر 062سؤال ال

 استخداما:

سؤال إذا لم تشر إلى أكثر من أسلوب في إجابتك على ال
 ، يرجى اختيار "ال ينطبق"062

من الخطة  9-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

  ترنت الوطنية:مواقع اإلن 

 الصحف: 

 المنتديات: 
 القوائم البريدية: 

 الجلسات العامة: 

 ال ينطبق 

هل اتخذ بلدك أي مبادرة إلبالغ الجمهور حول وسائل  .020
 حيائية؟الوصول إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األ

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

ما هو عدد المؤسسات األكاديمية في بلدك الذي يقدم  .029
 السالمة األحيائية؟ تعليم ودورات تدريبية وبرامج بشأن

من الخطة  0-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 3 

 أو أكثر 2 
 أو أكثر 01 

يرجى اإلشارة إلى عدد المواد التعليمية و/أو الوحدات  .023
على اإلنترنت بشأن السالمة األحيائية المتاحة للمجهور 

 إليها في بلدك: والتي يمكنه الوصول

من  2-3-2و 9-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشرين 
 الخطة االستراتيجية
 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 2 

 أو أكثر 01 
 أو أكثر 92 
 أو أكثر 011 
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في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل عزز ويسر بلدك  .022
التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بأمن نقل 

 ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

تعاون بلدك  ، هل022 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  .022
 مع دول وهيئات دولية أخرى؟

، يرجى اختيار "ال 022سؤال إذا كانت إجابتك ال على ال
 ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

لمشمولة بالتقرير، ما هي عدد المرات في الفترة الحالية ا .026
التي استشار فيها بلدك الجمهور في عملية صنع القرارات 
المتعلقة بالكائنات الحية المحورة وأتاح نتائج هذه القرارات 

 إلى عامة الجمهور؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 أبدا 

 2أقل من  

 2ر من أكث 
 ال ينطبق 

 في بلدك:  93يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .022

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 غير األطراف - 21المادة 

هل دخل بلدك في ترتيب ثنائي أو إقليمي أو متعدد  .028
من غير األطراف فيما يتعلق بالحركات األطراف مع بلد 

 العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل سبق لبلدك أن استورد كائنات حية محورة من بلد من  .022
 غير األطراف؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل سبق لبلدك أن صدر كائنات حية محورة إلى بلد من  .081
 غير األطراف؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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 ، هل081أو  022ؤال على الس نعمإذا كانت إجابتك  .080

الحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة بما  تمت
 وتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؟يتماشى مع هدف بر 

، يرجى 081و 022على السؤالين إذا كانت إجابتك ال 
 اختيار "ال ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

هل  ،081أو  022ال على السؤ  نعمإذا كانت إجابتك  .089
قدمت معلومات عن هذه الحركات العابرة للحدود إلى 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

، يرجى 081و 022على السؤالين إذا كانت إجابتك ال 
 اختيار "ال ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 الت فقطفي بعض الحا 

 ال 

 ال ينطبق 

إذا لم يكن بلدك طرفا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  .083
األحيائية، هل قدم معلومات إلى غرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية بشأن الكائنات الحية المحورة التي 

أو  أطلقت داخل حدود والية البلد القضائية أو نقلت إليها
 خارجها؟

 إذا بلدك طرفا، يرجى اختيار "ال ينطبق"
 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

 في بلدك:  92يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .082

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 الحركات العابرة للحدود غير المشروعة – 25المادة 

هل اعتمد بلدك تدابير محلية تهدف إلى منع الحركات  .082
العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة المضطلع بها بما 

بتنفيذ  يتعارض مع تدابير البلد المحلية المتعلقة
 البروتوكول و/أو معاقبة المسؤولين عنها؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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هل وضع بلد استراتيجية للكشف عن الحركات العابرة  .086
 للحدود غير المشروعة للكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد المرات  .082
التي حصل فيها بلدك على معلومات تتعلق بحاالت عن 
الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية 
المحورة إلى أو من اإلقليم الواقع تحت الوالية القضائية 

 للبلد؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 أبدا 

 2أقل من  

 01أقل من  

 01أكثر من  

 029، يرجى االنتقال إلى السؤال 082على السؤال  أبداإذا كانت إجابتك 

إذا كان بلدك قد حصل على معلومات تتعلق بحاالت عن  .088
ئنات الحية الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكا

المحورة، هل أبلغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 والطرف األخر المعني )األطراف األخرى المعنية(؟

من الخطة  2-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

  في بعض الحاالت فقط 

  الطرف )األطراف( األخر المعني فقط 

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  
  فقط

 ال 

 ال ينطبق 

إذا كان بلدك قد حصل على معلومات تتعلق بحاالت عن  .082
الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية 

ة، هل حدد بلدك منشأ الكائن أو الكائنات الحية المحور 
 المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق 

إذا كان بلدك قد حصل على معلومات تتعلق بحاالت عن  .021
د غير المشروعة للكائنات الحية الحركات العابرة للحدو 

المحورة، هل حدد بلدك طبيعة الكائن أو الكائنات الحية 
 المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق 

تتعلق بحاالت عن إذا كان بلدك قد حصل على معلومات  .020
الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات الحية 
المحورة، هل حدد بلدك ظروف الحركة )الحركات( العابرة 

 للحدود غير المشروعة للكائنات الحية المحورة؟

 (9اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق 
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 في بلدك:  92يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .029

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية – 26المادة 

ة تيسر كيف هج أو متطلبات محددهل لدى بلدك أي نُ  .023
تؤخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في الحسبان 

 عند صنع القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة؟

من الخطة  9-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

تيراد، هل سبق أن أخذ في إذا اتخذ بلدك قرارا بشأن االس .022
الحسبان االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن 
أثر الكائنات الحية المحورة على حفظ التنوع البيولوجي 

 واستخدامه المستدام؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 فقط في بعض الحاالت 

 ال 

 ال ينطبق 

ما هو عدد المواد المنشورة التي خضعت الستعراض  .022
النظراء التي استخدمها بلدك في صياغة أو تحديد 
اإلجراءات الوطنية المتعلقة باالعتبارات االجتماعية 

 واالقتصادية؟

من الخطة  0-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 ال يوجد 

 واحد أو أكثر 

 أو أكثر 2 

 أو أكثر 01 
 أو أكثر 21 

ما هي تجربة بلدك، إن وجدت، فيما يتعلق بأخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في الحسبان عند صنع  .026
 يرجى تقديم بعض التفاصيل: الحية المحورة؟القرار بشأن الكائنات 

 من الخطة االستراتيجية 3-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 (3اإلشارة المرجعية: )

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بشأن البحوث وتبادل  .022
اجتماعية واقتصادية  المعلومات المتعلقة بأي آثار

 للكائنات الحية المحورة؟

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 

Page 51 

 

 في بلدك:  96يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .028

                   ]اهن نصك إدخال يرجى[              

 المسؤولية والجبر التعويضي – 27المادة 

كوااللمبور التكميلي -هل بلدك طرف في بروتوكول ناغويا .022
 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؟

 (2اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

لية هل هناك عم ،022 على السؤال الإذا كانت إجابتك  .911
 وطنية جارية ليصبح البلد طرفا في البروتوكول؟

، يرجى اختيار "ال 022سؤال إذا كانت إجابتك نعم على ال
 ينطبق"

 (2اإلشارة المرجعية: )

  نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

هل حصل بلدك على مساعدة مالية و/أو تقنية لبناء  .910
ي مجال المسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق القدرات ف

 بالكائنات الحية المحورة؟

من الخطة  0-2-9يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

هل لدى بلدك أداة إدارية أو قانونية توفر تدابير استجابة  .919
لحق بالتنوع البيولوجي من الكائنات الحية لألضرار التي ت

 المحورة؟

من  9-2-9و 9-2-0يتصل هذا السؤال بالمؤشرين 
 الخطة االستراتيجية
 (3اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 

-روتوكول ناغويايمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل بشأن األنشطة التي اضطلع بها في بلدك لتنفيذ ب .913
 التكميلي المتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي: ركوااللمبو 

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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 اآللية المالية والموارد -21المادة 

دوالر البما يعادل القيمة ب) هو حجم التمويل اإلضافي ما .912
في السنوات األربع ه بحشد قام بلدكالذي مريكي( األ

 بخالفالماضية لدعم تنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية، 
 ؟ةمنتظمال ةوطنيالمخصصات الميزانية 

من الخطة  2-9-0يتصل هذا السؤال بالمؤشر 
 االستراتيجية

 (3اإلشارة المرجعية: )

 دوالر أمريكي 2 111أقل من  

 أمريكي أو أكثردوالر  2 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 21 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 011 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 211 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 0 111 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 2 111 111 
 ال ينطبق 

عداد التقارير - 33المادة   الرصد وا 

نفاذهل في بلدك نظام لرصد  .912  بروتوكول قرطاجة للسالمة األحيائية؟ وا 
 من الخطة االستراتيجية 6-0-3يتصل هذا السؤال بالمؤشر 

 (3اإلشارة المرجعية: )

 نظام رصد: -0
 نعم 

 ال 

 إنفاذ: نظام -9
 نعم 

 ال 
 هل قدم بلدك جميع التقارير الوطنية السابقة؟ .916

 (0اإلشارة المرجعية: )

 نعم 

 ال 
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، أذكر التحديات 916على السؤال ال إذا كانت إجابتك  .912
 الرئيسية التي أعاقت تقديم التقرير.

، يرجى اختيار "ال 916ابتك نعم على السؤال إذا كانت إج
 ينطبق"

 (0اإلشارة المرجعية: )

عدم وجود موارد مالية لجمع المعلومات  
 الالزمة

عد وجود معلومات ذات صلة على  
 الصعيد الوطني

صعوبة جمع المعلومات من مختلف  
 القطاعات

ال يوجد التزام بتقديم تقرير )مثال البلد لم  
 يكن طرفا في ذلك الوقت(

 أخرى: 
 .........]يرجى التحديد[          

 ال ينطبق 

  معلومات أخرى

لقة بتنفيذ البروتوكول على الصعيد يرجى استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى بشأن القضايا المتع .918
 الوطني، بما في ذلك أي عوائق أو عقبات ووجهت.

 (0اإلشارة المرجعية: )

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              

 تعليقات على شكل التقرير

  ي واجهتها في ملء هذا التقرير.يرجى استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى بشأن الصعوبات الت .912

 (0اإلشارة المرجعية: )

                   ]هنا نصك إدخال يرجى[              
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