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

 الثامن االجتماع
 ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال المؤقت 2-14البند 

 

منتصف المدة للخطة االستراتيجية تقييم واستعراض فاعلية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وتقييم 
 قرطاجنة لبروتوكول

 حالة التنفيذوبيانات خط األساس بشأن الثالثة  بين بيانات دورة اإلبالغمقارن تحليل 
 األمين التنفيذي مذكرة من

 مقدمة -أوال
طراف في بروتوكول اجتماع لألكمؤتمر األطراف العامل جري أن ي   على من بروتوكول قرطاجنة 35المادة  تنص -1

ذلك، تقييما  بعد على األقلبعد كل خمسة أعوام من بدء نفاذ هذا البروتوكول، و  أعوام ةبعد خمس قرطاجنة للسالمة األحيائية
 .ل، بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاتهلفعالية البروتوكو 

الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة ألطراف لاجتماع كمؤتمر األطراف العامل اعتمد و  -2
قررت األطراف في البروتوكول أيضا أن إجراء تقييم منتصف .  و V/16-BSمن خالل مقرره  2010في عام   2011-2020

ومن . فعالية البروتوكولل الثالث ستعراضواالمن اعتماده بالتزامن مع التقييم  أعوام ةنفذ بعد خمسسيالمدة للخطة االستراتيجية 
لك باستخدام معايير التقييم المناسبة التي سيتم وذ ،لألطرافاالجتماع الثامن  التقييم واالستعراض الثالث خاللجرى ي  المقرر أن 

 السابع. ابل األمين التنفيذي للنظر فيها من قبل األطراف في اجتماعهاقتراحها من ق  

، مع إجراء تنقيحات، VII/14-BSفي مقرره كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل وفي اجتماعه السابع، رحب  -3
بنموذج اإلبالغ الوطني الثالث الذي اقترحته األمانة والذي اعترف بالدور المقصود من المعلومات الواردة فيه في تسهيل سير 

 ث للبروتوكول.كل من استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة وكذلك التقييم واالستعراض الثال

، في نفس المقرر، إلى األطراف، من بين أمور كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف العامل وعالوة على ذلك، طلب  -4
 :أخرى، استخدام صيغة منقحة إلعداد التقرير الوطني الثالث وتقديم تقريرها إلى األمانة

الذي في البروتوكول، ع لألطراف كاجتماقبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل اثنا عشر شهرا  (أ)
 ؛التقرير نظر فيسي
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شكل الذي أتاحته األمانة لهذا الغرض، موقعة ال، أو في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمن خالل  (ب)
 الوطني.نقطة االتصال من قبل 

فعالية لالثالث واالستعراض التقييم أن  VII/3-BSمقرره في أيضا كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل  وقرر -5
مؤتمر األطراف العامل ل تقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية في االجتماع الثامنمقترنا بكون يأن  ينبغيالبروتوكول 

تنفيذ  استعراضذات الصلة المنوط بها مهمة  1لفرعيةالهيئة ا وطلب إلى ،في بروتوكول قرطاجنة ألطرافاجتماع لك
المعلومات التي تم جمعها وتحليلها  أن تستعرضبناء القدرات، المعني باالتصال  فريقالبروتوكول، بما في ذلك المساهمات من 

ة للخطة االستراتيجية لبروتوكول وتقييم منتصف المدل الثالث ستعراضاالتقييم و المن قبل األمين التنفيذي بهدف المساهمة في 
 .2020-2011لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية للفترة 

 أيضا إلى لجنة االمتثال أن توفر مدخالت في التقييم واالستعراضكاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل وطلب  -6
 التنفيذ للبروتوكول في تحقيق أهدافه. الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية في شكل تقييم لحالة

مساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ في مساهمتها في التقييم واالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم لهذه المذكرة  أ عّدتو  -7
لمساعدة  اآلن هي متاحةو ، 2020-2011منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

 بشأن الهيئة الفرعية للتنفيذ توصيات النظر في يسيرفي ت في اجتماعه الثامن، ألطراف،ل كاجتماع األطراف العامل ؤتمرم
  2.التقييم واالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية

تنفيذ المتعلقة بيل المعلومات الثاني المنهجية التي تستخدمها األمانة في جمع وتصنيف وتحل فرعيصف الو    -8
ويقدم القسم الثالث تحليال للوضع القائم واالتجاهات في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، استنادا .  البروتوكول

لقدرات من أجل في هذه المذكرة لفريق االتصال المعني ببناء ا وأتيح التحليل الوارد. إلى األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية
 لجنة االمتثال للبروتوكول.لوأ تيح التحليل أيضًا . السالمة األحيائية

 المنهجية  -ثانيا

أن تقييم منتصف المدة للخطة ، BS-VII/3في مقرره ، بروتوكولالفي كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل  قرر -9
معلومات السالمة تبادل  غرفةوطنية الثالثة كمصدر رئيسي، و يستفيد من المعلومات المتاحة من التقارير الساالستراتيجية 

األمين  إلىلب وفقا لذلك، ط  . و استقصاءات مكرسة وعند االقتضاء، يمكن أن تجمع بيانات إضافية من خالل ،األحيائية
رئيسي، وذلك بهدف معلومات عن تنفيذ البروتوكول باستخدام التقارير الوطنية الثالثة كمصدر جمع وتوليف وتحليل التنفيذي 

 منتصف المدة للخطة االستراتيجية. تقييم بروتوكول بالتزامن معللالثالث  واالستعراض تقييمالالمساهمة في 

، أن تقييم 3من الخطة االستراتيجية 11في الفقرة كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل وفي وقت سابق، قرر  -10
التقييم فعالية  ويحدد مدى تحقيق األهداف االستراتيجية.ة االستراتيجية لتقييم منتصف المدة سوف يستخدم المؤشرات في الخط

 .التكيف مع االتجاهات الناشئة في تنفيذ البروتوكولبالخطة االستراتيجية ويسمح لألطراف 

علما بالمعلومات الواردة في  VI/15-BSفي مقرره كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل وعالوة على ذلك، أحاط  -11
التقارير الوطنية الثانية والتحليل الذي أجري على حالة تنفيذ العناصر األساسية للبروتوكول             

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1) لتحليل من شأنها أن تشكل خط ، وقرر أن البيانات والمعلومات الواردة في هذا ا

                                                           
كاجتماع لألطراف في اإلبقاء على مؤتمر األطراف العامل دعم واليتها  تضمنوت 12/26تأسست الهيئة الفرعية للتنفيذ من خالل مقرر مؤتمر األطراف  1

 تنفيذ البروتوكول قيد االستعراض. 

 . UNEP/CBD/SBI/1/4/Add.1، على النحو الوارد في 2015ديسمبر/كانون األول  31حة في تستند هذه الوثيقة بالتالي إلى المعلومات المتا 2

 ، المرفق األول V/1-BSالمقرر   3
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أساس لقياس التقدم المحرز في تنفيذ بروتوكول، وال سيما التقييم الالحق لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة لتنفيذ الخطة 
لجمع  4مخصص استقصاءاالستراتيجية.  وباإلضافة إلى ذلك، طلبت األطراف في نفس المقرر إلى األمين التنفيذي إجراء 

من  الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أوال يمكن لومات ذات الصلة بالمؤشرات في الخطة االستراتيجية التي المع
 خالل اآلليات األخرى القائمة.

أيضا أن يتم االضطالع بالتقييم واالستعراض الثالث لفعالية كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل طلب و  -12
)التي سيشار إلها فيما بعد     القرار المحددة في مرفقجموعة أساسية من احتياجات المعلومات البروتوكول باستخدام م

 "(.المحتملة"بالعناصر 

يدعو األطراف والحكومات  5وللشروع في عملية جمع البيانات بشأن تنفيذ البروتوكول، أصدر األمين التنفيذي إخطارا -13
طنيا، الذي كان تقريرا و  105، تم تلقي 2015ديسمبر عام  31واعتبارا من  ثالثة.  األخرى الستكمال وتقديم التقارير الوطنية ال

 .170من األطراف في البروتوكول البالغ عددها  في المائة 62ويمثل هذا العدد نسبة    6يستخدم للتحليل.

داة لتمكين تجميع األ هذهتم تصميم إلكترونية.  و محلل  7تجميع وتحليل البيانات المتاحة، تم تطوير أداة  يسيرولت -14
.  ، وبيانات خط األساس، والبيانات الواردة في التقارير الوطنية الثالثةواالستقصاءومقارنة البيانات بين التقارير الوطنية الثانية، 

أو  األطراف التي قدمت إجابات على األسئلة نفسها سواء في التقارير الوطنية الثانية استجاباتوقد تم المقارنة أيضا بين 
 .والتقارير الوطنية الثالثةاالستقصاء 

معلومات السالمة تبادل  غرفةوباإلضافة إلى ذلك، وعند االقتضاء، تم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من  -15
 .8في تحليل بعض المؤشرات ومقارنتها مع البيانات المماثلة المستخدمة في التحليل أثناء دورة اإلبالغ الثانية األحيائية

 تحليل الحالة واالتجاهات في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية -ثالثا

أجرت األمانة تحليال متعمقا للمعلومات التي قدمتها األطراف ، BS-VII/3 من المقرر 5على النحو الوارد في الفقرة  -16
النحو المنصوص عليه واستنادا إلى تحليل المعلومات  من خالل التقارير الوطنية الثالثة، بالمقارنة مع بيانات خط األساس على

.  وبناء على ذلك، يقدم هذا القسم السالمة األحيائيةتبادل معلومات  غرفةو الواردة في التقارير الوطنية الثانية، واالستقصاء 
 .تجاهات الناشئة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةتحليال مقارنا لال

لتحليل كل هدف من األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية ويستخدم المؤشرات ذات الصلة لتقييم التقدم ويغطي ا -17
عند االقتضاء، تم إجراء تحليل المؤشرات، مع األخذ بعين االعتبار مجموعة و 9المحرز نحو إنجازات األهداف التشغيلية.

                                                           
 se/reports/surveyonindicators.shtmlhttp://bch.cbd.int/databa على الموقع التالي:متاحة نتائج االستقصاء   4

 en.pdf-nr-bs-001-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf :001-2015إلخطار ا  5

في اجتماعه  للخطة االستراتيجية، منتصف المدةوتقييم  الثالثواالستعراض  التقييم في إسهامه تقديم دىل بناء القدرات،ب المعني فريق االتصال أبرز  6
 إتاحة، و 2015 كانون األول/ديسمبر 31 في المحدد الموعد النهائي بعد اإلضافية المقدمة التقارير محدث يشمل إعداد تحليل أهمية ،الحادي عشر

تقريرًا  124تناول  تحليالً  أجرت األمانة ذلك،وبناًء على . كوثيقة إعالمية في اجتماعه الثامن العامل كاجتماع لألطرافلمؤتمر األطراف  محدثةال وثيقةال
 الهيئة الفرعية للتنفيذاستخدمتها التي  التحليالت بين وترد جميع الفروق الهامة. 2016 أغسطس/أب 31بحلول  وردت الثالثة التي الوطنية من التقارير

 .UNEP/CBD/COP-MOP/8/INF/8 في الوثيقة 2016 آب/أغسطس 31 حتى المحدث تحليلالها و عمل في

 :يمكن االطالع على البيانات التي استخدمت لتنفيذ التحليل في محلل التقرير الوطني على الموقع التالي 7
 tabase/reports/analyzerhttp://bch.cbd.int/da    

 على الموقع التالي: يمكن العثور على المصفوفة التي تتضمن تفاصيل عن مصدر المعلومات التي تم على أساسها تحليل كل مؤشر 8
.erm_evaluationt-https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid 

ستخدم في كان يالسالمة اإلحيائية، كما وجدت هنا المتعلقة ب معلوماتالتبادل  غرفة لسهولة الرجوع إليها، نظام ترقيم الخطة االستراتيجية الوارد في  9
  http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml#elements: هذه الوثيقة

http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml
https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-001-bs-nr-en.pdf
http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer
https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid-term_evaluation
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وفي الحاالت التي ال تتداخل .  BS-VII/3 واردة في مرفق المقرربالعناصر المحتملة" ال"أساسية من المعلومات ذات الصلة 
 فيها العناصر مع أي من المؤشرات الحالية، أجري تحليل مستقل للعنصر لمعالجته.

" من ق بل لجنة االمتثال خالل ليات لتحقيق االمتثالاآللتعزيز ، "1-3 الهدف التشغيليتحليل بالع االضطتم و  -18
كاجتماع مؤتمر األطراف العامل إلى و مباشرة جنة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لالسيتم تقديم مدخالت و   10االجتماع الثالث عشر.

لبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة لالثالث  واالستعراض كجزء من التقييم لألطراف
 .2020-2011للسالمة األحيائية للفترة 

وتجنب اء تقييم متكامل لالتجاهات الناشئة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ومن أجل تسهيل إجر  -19
مجاال واسعا،  12األهداف التشغيلية ذات الصلة للخطة االستراتيجية بموجب تم تحليل ومناقشة االزدواجية في المعلومات، 

ييم المخاطر وإدارة المخاطر؛ والكائنات الحية المحورة أو الصفات وهي: األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ التنسيق والدعم؛ تق
والتعبئة وتحديد الهوية؛ واالعتبارات  والنقلالتي قد يكون لها آثار سلبية؛ المسؤولية والجبر التعويضي؛ وخدمات المناولة 

المعلومات؛  وتبادلدود وتدابير الطوارئ؛ غير المقصود عبر الح والنقل، االستخدام المعزولعبور، و والاالجتماعية واالقتصادية؛ 
 .السالمة األحيائية؛ والتواصل والتعاون في مجال والتدريب  والتثقيف ،ةوالتوعية العامة والمشاركاالمتثال واالستعراض؛ و 

 (1-2و 1-1 الهدفان التشغيليانطر الوطنية للسالمة األحيائية )األ -ألف
 المة األحيائيةاألطر الوطنية للس: 1-1 الهدف التشغيلي

أطر وطنية تشغيلية للسالمة األحيائية لتنفيذ لوضع على تمكين جميع األطراف 1-1 الهدف التشغيلييتمثل تركيز  -20
 .الهدف التشغيليوضعت خمسة مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا و  البروتوكول. 

، التي وضعت التشريعات الوطنية المتعلقة لمنشأامراكز وال سيما في )عدد األطراف،  1-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  -21
 52سنوات من االنضمام إلى/التصديق على البروتوكول(  6بالسالمة األحيائية وتنفيذ المبادئ التوجيهية في فترة ال تتعدى 

زمة لتنفيذ البروتوكول، كاملة التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الال بشكل نه قد اتخذأفاد أ 11(% 51)طرفا أي نحو 
 الكاريبيالبحر أمريكا الالتينية و  مجموعة بلدان معظم النمو في وتم اإلبالغ عن 12(.% 8أي بزيادة ثمانية أطراف )+

بشكل كامل التدابير القانونية  تنفذأنها لم  فيها أكثر من ثلثي األطراف ذكرهي مناطق ( و % 12)+، تليها أفريقيا%(14)+
 38 ما مجموعه.  وأفاد رها من التدابير، على الرغم من التقدم المحرز من قبل بعض األطراف في المنطقةواإلدارية أو غي

   طرف واحد  انخفاضا بنسبةيمثل ، الذي من التدابير بصورة جزئية القانونية واإلدارية وغيرها تدابيره وضع( أنه % 37طرفا )
 .يمقارنة مع نتائج التقرير الوطني الثان%( بال1-)

) نحو تسعة أطراف( ئية قد أصبحت تشغيلية بمعدل أبطأوارتفع عدد األطراف التي أفادت أن أطرها للسالمة األحيا -22
طرفا(.   26، بالمقارنة مع المعدل خالل دورة اإلبالغ الثانية عندما كانت الزيادة أكثر وضوحا )فترة اإلبالغ السابقةخالل 

الماضية، فإن النسبة المئوية لألطراف التي  13ا في البروتوكول خالل السنوات الستوباستثناء تلك الدول التي أصبحت أطراف
 .في المائة 53وضعت كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية وغيرها لتنفيذ البروتوكول هي 

 101غ السالمة األحيائية المحددة وغير المحددة، مع إبال أدواتوقد أبلغت األطراف عن التقدم المحرز في اعتماد  -23
 ، أي بزيادة ثالثة أطراف.الصكوك( عن وضع ما ال يقل عن نوع واحد من % 98طرف )

                                                           
 سيكون متاح على الموقع التالي: 2016فبراير  26 -24تقرير لجنة االمتثال خالل اجتماعها الثالث عشر، الذي عقد في الفترة من  10

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5561 

 .النسب المئوية بين قوسين إلى نسبة األطراف المبلغةتشير  11

 .هذه التغييرات هي نسبة إلى فترة اإلبالغ الثانية 12

 .المغرب، الصومال، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغوايأفغانستان، البحرين، كوت ديفوار، غينيا بيساو، العراق، جامايكا، لبنان،  13

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=5561
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وأفادت األطراف في تعليقاتها أن بطء وتيرة اعتماد التدابير القانونية واإلدارية وغيرها ال تزال واحدة من العقبات  -24
التقدم الذي تم اإلبالغ عنه في التقرير الوطني  الرئيسية التي تعترض تنفيذ االلتزامات بموجب البروتوكول، على الرغم من

وذكرت بعض األطراف أن هناك أدوات أخرى قيد التطوير.  وأشارت بعض األطراف التي أبلغت أنها وضعت أدوات  الثالث.  
 محددة، أن هذه الصكوك ال يزال يتعين اعتمادها.

طرفا ضمن مراكز  31اإلدارية وغيرها من التدابير، يقع ومن بين األطراف التي أبلغت أنها أدخلت التدابير القانونية و  -25
  15من هذه األطراف تدابير كاملة. 14في حين وضع  14المنشأ

 اإلخطاراتلتعامل مع لقواعد وإجراءات وضعت )النسبة المئوية لألطراف التي  2-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  -26
االستخدام و  ة أو كأعالف أو للتجهيز؛راد استخدامها مباشرة كأغذيطلبات للموافقة على استيراد الكائنات الحية المحورة المالو 

للكائنات الحية المحورة،  االستخدام المعزولمن األطراف التي كانت تنظم  في المائة 75ذكرت في البيئة(، وإدخالها  المعزول
لوائح أو تدابير و قوانين ها اعتمدت أنطرفا(  75من األطراف ) في المائة 71.  كما ذكر في المائة 5وهو ما يمثل زيادة قدرها 

 بنحو، أو أن يكون لها إطار تنظيمي محلي يتسق مع البروتوكول، وهو ما يمثل زيادة اإلجراء المسبق عن علمإدارية لتشغيل 
محلي، وأوضحت معظم تلك األطراف أن هذه القوانين واللوائح تنطبق أيضا على اتخاذ القرار بشأن االستخدام الأطراف.   أربعة

وأبلغ ما  رة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشبما في ذلك الطرح في األسواق 
للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو مثل هذه القوانين واألنظمة  ( أن لديه% 67طرفا ) 68مجموعه 

 70أفاد عدد مماثل من األطراف ).  و األساسبخط فيما يتعلق %( 2 )أوطرفين شكل زيادة بنسبة مما ي كأعالف أو للتجهيز،
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو  -آلية التخاذ القرارات بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة %( أن لديها69، أو طرفا

 .بالغ الثانيةذكرت في دورة اإل التي، وهي نفس النتيجة كأعالف أو للتجهيز

وعلى الرغم من االختالفات اإلقليمية، فال تزال األرقام العالمية على النحو الوارد أعاله هي نفسها التي ذكرت في  -27
المراد استخدامها مباشرة  -التقرير الوطني الثاني فيما يتعلق بإنشاء آليات التخاذ القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

مجموعة بلدان معظم األطراف في  هناك تقارير تشير إلى أن تظهر االختالفات اإلقليمية أن.  و ف أو للتجهيزكأغذية أو كأعال
 وال آليات.أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ليس لديها أدوات 

)نسبة األطراف التي عينت نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة(  3-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  -28
من البروتوكول.  وهذه هي  19( األمانة بنقاط االتصال الوطنية، وفقا للمادة % 99خطرت جميع األطراف باستثناء طرفين )أ

من األطراف واحدة أو أكثر من السلطات  في المائة 91كذلك عين  نفس النسبة التي ذكرت عندما تم تحديد خط األساس. 
أخطرت وعالوة على ذلك،  بالمقارنة مع التقرير الوطني الثاني.  في المائة 2بة الوطنية المختصة، وهو ما يمثل انخفاضا بنس

  BS-I/3 للمقرروفقا  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةل وطنيةال هانقطة اتصالباألمانة جميع األطراف باستثناء طرفين 
 62) طرفا 105طرفا، أتاح  170د األطراف البالغ عد إجمالي.  ومن %1وهو ما يمثل زيادة بنسبة  %BS-II/2  (99) والمقرر 

، المتعلقة 17نقطة االتصال الوطنية وفقا للمادة فيما يتعلق ب غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالتفاصيل ذات الصلة ب (%
  16مقصود عبر الحدود.الغير  حركاتتبال

                                                           
يسيا، إيطاليا، ألبانيا، البرازيل، كمبوديا، الصين، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، اإلكوادور، مصر، إريتريا، فرنسا، غواتيماال، هندوراس، الهند، إندون 14

سبانيا، طاجيكستان، تايالند، إيا، المكسيك، المغرب، بيرو، جمهورية كوريا، سلوفينيا، كازاخستان، قرغيزستان، جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، ماليز 
 .تونس، تركيا، فيتنام

 .سبانيا، تركيا، فيتنامإالبرازيل، الصين، كرواتيا، قبرص، فرنسا، الهند، إيطاليا، قيرغيزستان، ماليزيا، جمهورية كوريا، سلوفينيا،  15

، والمعلومات المقدمة على نقاط االتصال الوطنية وبالتالي ال تحتاج بالضرورة "نقاط االتصال الوطنية"إلى  17المادة تشير  بالمعنى الدقيق للكلمة، ال 16
، وبالنظر إلى أن المعلومات 17نقاط االتصال في إطار المادة بالمتعلقة  لألحكامالنظر إلى الطابع الملزم .  وبليتم تضمينها في تحليل هذا المؤشر
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من البروتوكول أو  8إخطارات وفقا للمادة  لقتأنها ت طرفا(  38من األطراف ) في المائة 38وأبلغ ما مجموعه  -29
وأفاد في المائة بالمقارنة مع خط األساس.  7.  ويشير هذا إلى زيادة بنسبة 4-1-1التشريعات المحلية المناسبة، وفقا للمؤشر 

 اإلبالغرة فتمن البروتوكول خالل  8إخطارات وفقا للمادة  أنها تلقتطرفا(  29من األطراف ) في المائة 29ما مجموعه 
 (. % 1أطراف ) ثالثةالحالي، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 

، ظلت النسبة المئوية لألطراف التي اتخذت قرارات تتعلق باالستيراد وفقا للمادة 5-1-1وأخيرا، وفيما يتعلق بالمؤشر  -30
إلى أنه اتخذ مثل هذه  (% 31طرفا ) 27من البروتوكول أو التشريعات المحلية المناسبة دون تغيير تقريبا، وأشار  10

أنها تلقت طلبات/إخطارات  طرفا( 38من األطراف ) %38القرارات، مع طرف واحد أقل من خط األساس، وأشار ما مجموعه 
في الفترة التي يغطيها  اقرار طرفا( أنها اتخذت  21) من األطراف في المائة 21وأفاد ما مجموعه أكثر من أي وقت مضى.  

تشريعات  بوضعجميع األطراف التي ذكرت أنها اتخذت قرارا  تأشار الذي يمثل انخفاضا بنسبة طرفين.  كما ، و التقرير الحالي
آليات، على الرغم من أن أحد األطراف ذكرت أنها  أنها وضعتذكرت معظم هذه األطراف أيضا  .  والتخاذ مثل هذه القرارات

 إلى حد ما.ذه اآلليات عا بعض من هطرفان آخران أنهما وض وذكرهذه اآللية،  لم تضع مثل

مة تنظيمية وإدارية ، هدفت األطراف إلى تقديم مزيد من الدعم لتطوير وتنفيذ أنظ1-2 الهدف التشغيليوبموجب  -31
 .1-1 الهدف التشغيليالبيانات والمعلومات المتصلة بالنظم أو األطر التنظيمية الوطنية أعاله في سياق  وطنية.  وترد

أسئلة محددة تشير  على ال يحتوي شكل التقارير الوطنية الثالثة وفي حينوطنية، الدارية اإلظم لنيتعلق بافيما و  -32
الترتيبات إال أن عدد من األسئلة يرتبط ب ،2-1-2مؤشر لوظيفية، وفقا لالصراحة إلى عدد من األطراف مع الترتيبات اإلدارية 

مخصصات الميزانية ل( في وجود آليات %11-أو  اطرف 11-) إلى انخفاض كبير أشارت الردود من األطراف. و 17اإلدارية
وجود هذه اآلليات تفيد بردود ل( %52طرفا، أو  53نصف )الأكثر من  تقديم لدعم تشغيل األطر الوطنية للسالمة األحيائية، مع

دائمين إلدارة المهام ( بين األطراف التي لديها اآلن موظفين %2، أو +طرفانبيد أن هناك زيادة طفيفة )+ا.  المعمول به
وتفيد التقارير  .  ( من األطراف% 85طرفا ) 87 لنحوعالمي مجموع اإلطار الوطني للسالمة األحيائية، مع بالمتعلقة مباشرة 

تقدم، وال سيما في أفريقيا، في بناء القدرة المؤسسية لتمكين السلطات الوطنية المختصة ألداء مهامها اإلدارية المطلوبة بإحراز 
 (.% 5أطراف ) 5بنحو فعل ذلك، وهو ما يمثل زيادة  ه( أن% 48طرفا ) 48 وذكرموجب البروتوكول، ب

وعالوة على ذلك، فقد ذكرت بعض األطراف أن التغييرات المؤسسية يجري تنفيذها أو على وشك أن تنفذ.  وذكرت  -33
ار آخرون بصورة محددة إلى توافر بعض األطراف أن لديها موظفين دائمين مخصصين للسالمة األحيائية في حين أش

 الموظفين للعمل بدوام جزئي بشأن القضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية.

 (2-1 الهدف التشغيليالتنسيق والدعم ) -باء

على وضع آليات فعالة إلنشاء نظم للسالمة األحيائية مع التنسيق الالزم والتمويل ورصد  2-1 الهدف التشغيلييركز  -34
حسنت النتائج المرجوة من فهم احتياجات بناء القدرات لألطراف، واتباع نهج متماسك وآليات فعالة تعالج تلك  الدعم.  وقد

االحتياجات، واستراتيجيات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية الوطنية وخطط العمل، وتوافر الموارد المالية والتقنية 
لتنسيق والتعاون بين األطراف والكيانات المنفذة أو جهود بناء القدرة التمويلية للسالمة الكافية والتي يمكن التنبؤ بها، وتحسين ا

 .الهدف التشغيلياألحيائية.  وتم وضع سبعة مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا 

                                                                                                                                                                                           
وطنية، كانت المعلومات المقدمة عن نقاط االتصال تؤخذ في التصال االنقاط بمة بهذا األمر مماثلة في طبيعتها للمعلومات المقدمة فيما يتعلق المقد

 .االعتبار في هذا القسم

أيضا التدابير  47، و29 لسؤاالنيشير اباإلضافة إلى ذلك، و ستمارة اإلبالغ الوطني الثالث. ال 124، و18، و17على سبيل المثال، األسئلة رقم  17
أعالف أو اإلدارية ذات الصلة بتشغيل اإلجراء المسبق عن علم وصناعة القرار بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو ك

 .1.1للتجهيز على التوالي، التي تم معالجتها أعاله في الهدف التشغيلي 
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 ( أنه% 36)طرفا  36( أفاد بناء القدرات ها مناحتياجاتقيمت دد األطراف التي )ع 1-2-1 مؤشربالوفيما يتعلق  -35
هذا تحسنا . ويمثل أنها لم تفعل ذلك (% 64) طرفا 64أفاد  لثالثة بينمااإلبالغ افترة خالل بناء القدرات لتقييم االحتياجات  نفذ

تقييم نفذت ( من األطراف التي أجابت عن السؤال بأنها قد % 46) فقط طرفاً  46 أفادالثانية عندما اإلبالغ بالمقارنة مع فترة 
 فعل ذلك.لم ي ( بأنه% 54طرفا ) 55القدرات، وأفاد بناء ت احتياجا

، فإن النسبة المئوية لألطراف التي وضعت خطة عمل لبناء القدرات الوطنية 2-2-1ولكن فيما يتعلق بالمؤشر  -36
من قبل %( وسجلت هذه الزيادة الطفيفة بشكل رئيسي 29إلى  26)من في المائة  3للسالمة األحيائية زاد بشكل طفيف بنسبة 

 األطراف في المنطقة اآلسيوية.

تعامل مع قضايا التي ت ألفرادالتدريب وضعت برامج ألطراف التي لمئوية النسبة ال) 3-2-1وفيما يتعلق بالمؤشر  -37
 %71 ) من%3بنسبة  هناك انخفاض طفيف(، فكان لسالمة األحيائيةأن اشب لمهنيينلالمدى  طويلالسالمة األحيائية والتدريب 

غرفة تبادل معلومات في  (بما في ذلك الدورات األكاديمية) األطراف برامج تعليمية وتدريبية قليل من عدد سجلو  (.%68إلى 
أبرزت بعض األطراف ورش العمل التدريبية التي نظمت للمسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات و  .السالمة األحيائية

 ر.، وتقييم المخاطالحية المحورةائنات الكوعلى مختلف المواضيع بما في ذلك الكشف عن 

رات في مجال وهناك أيضا انخفاض ملحوظ في نسبة األطراف التي وضعت آليات تنسيق وطنية لمبادرات بناء القد -38
بنسبة  ا(.  ووفقا للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية والثالثة، كان هناك انخفاض4-2-1المؤشر السالمة األحيائية )

وتفيد العديد من األطراف أن نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة هي %(.  43إلى  54من ) في المائة 11
 المسؤولة عن تنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية على المستوى الوطني.

ظل فقد  افية التي تم حشدها لتنفيذ البروتوكول،بشأن مبلغ الموارد المالية الجديدة واإلض 5-2-1وفيما يتعلق بالمؤشر  -39
يشكل  ال يزال البيئة العالمية مرفق إلى أن األطراف عدد منيشير و . هذه المواردل عن حشده طرفا 39 إبالغ مع مستقراً  المبلغ

  18.السالمة األحيائية مشاريع تمويل لدعمالمصدر الرئيسي 

 ن التنبؤ به ويمكن االعتماد عليهطراف التي لديها تمويل يمكفي نسبة األ املحوظ اهناك أيضا انخفاضكان و   -40
(.  وتظهر البيانات الواردة في التقارير الوطنية الثانية 6-2-1المؤشر زيز قدراتها لتنفيذ البروتوكول )لألنشطة الرامية إلى تع
لبلدان النامية أنها ليست لديها %(.  وأفادت معظم األطراف من ا33% إلى 46)من  في المائة 13والثالثة انخفاضا قدره 

تمويل يمكن التنبؤ به أو االعتماد عليه.  وفي التقارير الوطنية الثالثة، أفاد طرف واحد فقط بالوصول إلى أموال مرفق البيئة 
 العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية.

ت أنها لبت احتياجات بناء قدراتها دون تغيير ، ظل عدد األطراف التي ذكر 7-2-1ر وأخيرا، فيما يتعلق بالمؤش -41
 عن انخفاض شديد في الوسطى والشرقية بلدان أوروبا أبلغتوعلى المستوى اإلقليمي، (. % 15طرفا ) 15 تقريبا عند

 .تدخالت بناء القدراتإلى بروتوكول ال تزال بحاجة ل، وعلى المستوى الموضوعي، فإن معظم المناطق الخاضعة لحتياجاتاال

 (2-2و 3-1 التشغيليانالهدفان تقييم المخاطر وإدارة المخاطر ) -جيم
 : تقييم المخاطر وإدارة المخاطر3-1 الهدف التشغيلي

                                                           
أبلغت عنها تشمل بعض المنظمات الداعمة التي و تطوير وتنفيذ أطر السالمة األحيائية الوطنية.  منصبًا علىلعالمية يستمر دعم مرفق البيئة ا 18

الدولي للهندسة الوراثية وتكنولوجيا شبكة السالمة األحيائية؛ الشبكة األفريقية للخبراء بشأن  غرفةاألطراف منظمة األغذية والزراعة، والبنك الدولي، وال
 .ة األحيائية؛ مجلس غرب ووسط أفريقيا للبحوث الزراعية والتنمية، ومعهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعةالسالم
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غايات " ، " تيسير إنشاء ومواصلة تطوير نظم فعالة للسالمة األحيائية لتنفيذ البروتوكول1 المحوري مجال الضمن  -42
مشتركة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ال النهج بشأننفيذ أدوات علمية مواصلة تطوير ودعم ت"  3-1 الهدف التشغيلي

 ."لألطراف

نتائج دورة اإلبالغ الثالثة عند  وتشير ف التشغيلي لقياس التقدم المحرز.وتقدم ثالثة مؤشرات في إطار هذا الهد -43
 (:1)الشكل  ما يليالمقارنة مع خط األساس إلى 

توجيهية لغرض إجراء تقييم للمخاطر أو إدارة المخاطر، أو لتقييم تقارير لاوثائق الاعتماد واستخدام ارتفع  (أ)
 فترة اإلبالغ الحاليلكل من تقييم المخاطر وإدارة المخاطر خالل  في المائة 2.5تقييم المخاطر المقدم من المبلغين بنسبة 

 أ/ب(؛ 1-3-1مؤشر ال)

 (؛2-3-1المؤشر في المائة ) 11.2بنسبة  لمخاطرتقييم اارتفع اعتماد النهج المشتركة ل (ب)

 (.3-3-1المؤشر في المائة ) 7.5ية وفقا للبروتوكول بنسبة االضطالع بتقييم المخاطر الفعل (ج)

في  40و 24قت الحاضر في الو  وعالوة على ذلك، من بين األطراف التي قدمت التقارير الوطنية الثالثة، تستخدم  -44
تقييم المخاطر للكائنات الحية المحورة، والتي تم تطويرها من قبل المنتدى  على التوالي، إرشادات بشأنمن األطراف، المائة 

المخاطر، ألغراض إجراء تقييمات للمخاطر أو بناء إدارة وفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر و  اإللكتروني
لهذه المعلومات، وبالتالي، في وقت سابق  بيانات خط األساسولم تتح (. ال تظهر البيانات) القدرات الخاصة بهم، على التوالي

 لدورة اإلبالغ الحالية. اتجاه ال يمكن رسم

 

 : تقييم المخاطر وإدارة المخاطر2-2 الهدف التشغيلي
تقييم  منألطراف إلى تمكين ا 2-2 الهدف التشغيلييهدف بشأن "بناء القدرات"،  2 المحوري مجال الضمن و  -45

مخاطر لتنظيم وإدارة ورصد ومراقبة على أساس علمي  محلية قدراتوإنشاء قييم المخاطر وتنفيذ عمليات ت ومشاركةوتطبيق، 
 الحية المحورة.الكائنات 
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نتائج دورة اإلبالغ الثالثة عند  وتقدم ثالثة مؤشرات في إطار هذا الهدف التشغيلي لقياس التقدم المحرز.  وتشير -46
 :المقارنة مع خط األساس إلى أن

 فيالكائنات الحية المحورة بالمقررات المتعلقة تقييم المخاطر وعدد لعدد التقارير الموجزة النسبة بين  ارتفعت (أ)
 بحلول في المائة 93إلى  2012 كانون األول/ديسمبر بحلول في المائة 83من  األحيائية غرفة تبادل معلومات السالمة

 (؛1-2-2لمؤشر افي المائة ) 10 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة2015 كانون األول/ديسمبر

  19عدد األطراف التي:  (ب)

أو إدارة المخاطر  المخاطر مجال تقييمأو أكثر في واحداص  اً شخص التي دربت فيما يتعلق باألطراف انخفض (1)
  20(؛2؛ الشكل 3-2-2)المؤشر  على التوالي 5و 2و 1بنسبة أو رصدها 

-2)المؤشر  2الكائنات الحية المحورة بنسبة ا البنية التحتية، بما في ذلك المختبرات لرصد وإدارة ومراقبة لديه (2)
 (؛2؛ الشكل 2-4

 (؛2؛ الشكل 5-2-2) 2بنسبة قد زادت تستخدم مواد التدريب والتوجيه الفني لغرض بناء القدرات  (3)

 .(2؛ الشكل 6-2-2)المؤشر  1بنسبة  كافية التوجيه الفنيو مواد التدريب القائمة  تعتبر (4)

إلى أنها من األطراف،  في المائة 41 أشارتلتي قدمت التقارير الوطنية الثالثة، وعالوة على ذلك، من بين األطراف ا -47
)ال  بناء القدراتألغراض األمانة، تم تطويره من قبل دليل التدريب بشأن تقييم المخاطر، الذي ، ت الحاضرفي الوق تستخدم

 اتجاه لدورة اإلبالغ الحالية.  يمكن رسمبيانات خط األساس لهذه المعلومات، وبالتالي، ال ولم تتح تظهر البيانات(. 

                                                           
)عدد التقارير الموجزة لتقييم المخاطر في المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية التي تمتثل  2-2-2ال توجد بيانات متاحة لقياس المؤشر  19

فيجب أن يتم تلخيص تقييما للمخاطر يكون تم تنفيذه  لبروتوكول،لمن المعلوم أنه، من أجل أن يصبح موجز تقييم المخاطر ممتثال للبروتوكول(.  و 
ة المحتملة.  بصورة سليمة علميا وعلى أساس الشفافية وعلى نحو كل حالة على حدة لكل الكائنات الحية المحورة، واستخدامها المقصود، والبيئة المتلقي

 المعلومات المتعلقة بعدد من ملخصات تقييم المخاطر في المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية التي تتوافق مع هذه المبادئ. ال تتوافرو 

 

الفعلي  لقياس المؤشر كأداة تجدر اإلشارة إلى أن عدد األطراف التي تدرب شخص واحد على األقل في تقييم المخاطر وإدارة ومراقبة المخاطر تستخدم  20
  (.3-2-2على  الكائنات الحية المحورة" ) المؤشر  ومراقبةوإدارة  رصد" لعدد لألشخاص الذين تدربوا بشأن تقييم المخاطر، وكذلك في 
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 (4-1التي قد يكون لها آثار ضارة )الهدف التشغيلي  السماتالكائنات الحية المحورة أو  -دال
إلى تطوير أساليب التعاون والتوجيه في تحديد الكائنات الحية المحورة أو السمات  4-1الهدف التشغيلي يدعو  -48

 .ر ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسانالمحددة التي قد يكون لها آثا

، 2-4-1 مؤشربالوفيما يتعلق .  في الخطة االستراتيجية لقياس التقدم نحو تحقيق هذا الهدف التشغيليويرد مؤشران  -49
الكائنات الحية تقييم أو قادرة على تحديد الاألطراف  عددمقارنة مع خط األساس إلى أن بالنتائج دورة اإلبالغ الثالثة تشير 

على التوالي، في حين بقي عدد األطراف  2و  7بنسبة  قد انخفضالسمات المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة المحورة أو 
اس، كما هو مبين مقارنة مع خط األسبال على نفس النسبةمحددة السمات الالقادرة على رصد هذه الكائنات الحية المحورة أو 

 .3في الشكل 

ولم ترد تقارير عن أي توجيهات بشأن الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة على  -50
 حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان، التي وضعتها األطراف، وبالتالي، مؤشر 

 .1-4-1سه المؤشر قياال يمكن 
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 (4-2و 5-1 انالتشغيلي ان)الهدف والجبر التعويضيالمسؤولية  -هاء
 الجبر التعويضيو المسؤولية : 4-2و 5-1 انالتشغيلي انالهدف

الجبر بشأن المسؤولية و  حيائيةلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ كواال لمبور التكميلي -ناغويا بروتوكوللم يدخل  -51
كواال لمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة  -لبروتوكول ناغويا نفاذحير ال 1-5-1المؤشر سيدخل اذ بعد ) النفحيز  يالتعويض

في كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل ل االجتماع السابع للسالمة األحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي قبل
المطلوبة البالغ عددها  الصكوك نم صكا 34 إيداع، تم 2016مارس  1 اعتبارا من.  و بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

  21.فترة اإلبالغ الحاليفقط في  صك واحدجميعها باستثناء  تم إيداعالتي ، 40

 التي وضعتالنسبة المئوية لألطراف في البروتوكول التكميلي )  2-5-1 مؤشرالمتوفرة عن ال معلوماتال وال ترتبط -52
األضرار التي  بشأن يالتعويضالجبر تتضمن القواعد واإلجراءات بشأن المسؤولية و التي ونية الوطنية األطر اإلدارية والقان

 51أفاد ومع ذلك،  .  البروتوكول التكميلي حيز النفاذعدم دخول  مباشرة بالنظر إلى بصورة( تسببها الكائنات الحية المحورة
ية تنص على تدابير االستجابة عن الضرر بالتنوع البيولوجي الناتج إدارية أو قانون صكوكوجود ب( % 64) طرفا من األطراف

 .األساس خط في التي وردتعن الكائنات الحية المحورة، وهي نفس النتيجة 

)عدد األطراف المؤهلة التي حصلت على دعم بناء القدرات في مجال المسؤولية  1-4-2وفيما يتعلق بالمؤشر  -53
أو تقنية /مساعدات مالية و ( أنها تلقت% 9) أطراف 7 ( أفادتالكائنات الحية المحورةوالجبر التعويضي التي تنطوي على 

خالل ( % 19طرفا ) 15 لبناء القدرات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي المتعلقة بالكائنات الحية المحورة بالمقارنة مع
عدد الصكوك اإلدارية أو القانونية المحلية التي تم تحديدها، )  2-4-2 مؤشرالمتعلقة بالمعلومات وتعد ال.  دورة اإلبالغ الثانية

غير متوفر،  (هدف القواعد واإلجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضيإصدارها حديثا التي حققت أو  اأو تعديله
 .2-5-1الصلة  المؤشر ذيإلى  وتمت اإلشارة

 (3-2و 6-1ان شغيلي)الهدفان الت المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية -واو

                                                           
االنضمام  أخرى من التصديق أو القبول أو الموافقة أو صكوكال تحسب موافقة االتحاد األوروبي ألغراض الدخول حيز النفاذ.  ومن ثم، هناك سبع   21

 في حاجة إلى اإليداع.
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 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية: 6-1 الهدف التشغيلي
فيما يتعلق بالنسبة المئوية لألطراف التي وضعت متطلبات التوثيق للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة  -54

.  وحسبما متطلبات التوثيقجانب محدد من  بشأنفقط  المعلوماتتتوفر ، 1-6-1مؤشر الكأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، 
أن اتخذت تدابير، على األقل إلى حد ما، تقتضي  ( أنها% 6)+ من األطراف في المائة 66، ذكرت 4مبين في الشكل هو 

قد ا أنه بوضوح، الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزالوثائق المصاحبة لشحن تبين 
، حيث ال يعرف هوية الكائن الحي دخال مقصود للكائنات الحية المحورة في البيئة، وال يقصد إتحتوي على كائنات حية محورة
أيضا أنه في الحاالت التي يعرف هوية  في المائة 67الهوية. وعالوة على ذلك، أفاد  حمايةالمحور من خالل وسائل مثل 

الوثائق أن تبين تقتضي الهوية، أنها اتخذت تدابير، على األقل إلى حد ما،  حمايةخالل وسائل مثل الكائن الحي المحور من 
ا تحتوي على بوضوح أنه الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،المصاحبة لشحن 
ي تغيير بالمقارنة مع خط األساس، التي ال تمثل أ، الف أو للتجهيزالمراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأع كائنات حية محورة

 (.4كما هو مبين في الشكل )

والتي سيتم  المعزولفي تحليل لنسبة األطراف التي وضعت متطلبات التوثيق للكائنات الحية المحورة لالستخدام و  -55
من األطراف أنها اتخذت  في المائة 77كرت ، ذ4 هو مبين في الشكل حسبما( 2-6-1مؤشر الإدخالها قصدا في البيئة، )

، المعزوللالستخدام الموجهة الكائنات الحية المحورة الوثائق المصاحبة لشحن أن تبين تقتضي ، على األقل إلى حد ما، تدابير
تصال، فضال نقطة االوتحديد ، مناولتها، وتخزينها، ونقلها واستخدامها بأمان بوضوح أنها كائنات حية محورة وتحدد متطلبات

بالمقارنة مع خط  %4هذا زيادة بنسبة .  ويمثل ا في ذلك المعلومات المرتبطة بهاعن نقطة االتصال للمزيد من المعلومات بم
 (.16+( وأفريقيا )%17+)أوروبا الوسطى والشرقية إقليمي ملحوظ في تقدم اإلشارة إلى إحراز  األساس، مع

من األطراف أنها اتخذت تدابير مماثلة، على  في المائة 75، ذكرت 4شكل هو مبين في ال وحسبماوعالوة على ذلك،  -56
أنها تشترط أن للطرف المستورد.  و البيئة  داخل إدخالها قصدا في التي يراداألقل إلى حد ما، المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

أو  /ذات الصلة و والسمات اتحدد هويتهو  محورةأنها كائنات حية الحية المحورة مثل هذه الكائنات لالوثائق المصاحبة تحدد 
 تتضمن تطلب أنتيد من المعلومات، و ، وجهة االتصال للمز مناولتها، وتخزينها، ونقلها واستخدامها بأمان خصائص ومتطلبات
زيادة ملحوظة  ، معفي المائة 7هذا زيادة بنسبة يشكل و .  وفقا لمتطلبات البروتوكول تتمالحركة يفيد بأن هذه الوثائق إعالنا 

 .(% 14-الكاريبي )البحر ريكا الالتينية و أم منطقة طراف فيلأل( وانخفاض % 16ذكرت من قبل األطراف في أفريقيا )+ 
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غير الحية المحورة الكائنات قادرة على اكتشاف الالوصول إلى األدوات  يمكنها التيوفيما يتعلق بعدد األطراف  -57
 بالمقارنة مع بيانات خط األساس. في المائة 16هناك زيادة قدرها  كان(، 3-6-1مؤشر الالمصرح بها )

كائنات الحية النقل وتعبئة و لمناولة الذي وضع في حين ال تتوفر معلومات عن عدد األطراف التي تستخدم التوجيه و  -58
 كان لديه هأنب( % 60طرفا ) 48 وجود هذا التوجيه، في حين أفاد إلى( % 66طرفا ) 53أشار (، 4-6-1مؤشر الالمحورة )

( % 25ثالثة أطراف ) أفادالكاريبي، البحر في منطقة أمريكا الالتينية و .  و جيهات خالل دورة اإلبالغ الثانيةمثل هذه التو 
  .توجود مثل هذه التوجيهاب

المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية: 3-2 الهدف التشغيلي  

كائنات الحية المناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية بشأن األطراف على تطوير قدرات  3-2الهدف التشغيلي يركز  -59
، ارتفع عدد األطراف التي ردت بشكل إيجابي على األسئلة ذات الصلة المقابلة لكل 5هو مبين في الشكل وحسبما  المحورة. 

 .مقارنة مع خط األساسبالمن المؤشرات 
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إيجابية على حد سواء عن التقدم المحرز نحو نظرة إلى ، اقاتهاألطراف أيضا في تعلي تشار ، أاباإلضافة إلى ردودهو  -60
الحظت بعض .  و 3-2حسب الهدف التشغيلي الهوية للكائنات الحية المحورةتطوير القدرة على المناولة والنقل والتعبئة وتحديد 

لطات األخرى ذات الصلة مثل من قبل مسؤولين من الس أو كلها يتم تنفيذ جزء من هذه اإلجراءات هأن ااألطراف في تعليقاته
 يمسؤولأن إلى وأشار األطراف أيضا ي. الحجر الصحموظفي في منافذ الدخول و  المخصصينمفتشي السالمة األحيائية 
وكذلك  الوثائقالكائنات الحية المحورة وتحديد  على في وضع العالمات المتواصلالتدريب قد تلقوا الرقابة الحدودية المعنية و 

 .الكائنات الحية المحورة أي من وجود عن تحليليالشحنات للكشف ال أخذ عينات من

والتعرف على الكائنات الحية  عن الكشف العاملين في المختبرات في مجال تدريب المزيد منتواصل األطراف و  -61
 عن كشفالملة في العا مختبراتللجهود من قبل العديد من األطراف لتعزيز البنية التحتية تبذل وعالوة على ذلك،  المحورة. 

 .، على الصعيدين الوطني واإلقليميوتحديد الكائنات الحية المحورة

اإلقليمية التي تركز  /تشكيل والمشاركة في الشبكات الفرعيةال إلىمن األطراف العديد  أشاروعلى المستوى اإلقليمي،  -62
شمال أفريقيا وسط و منطقة الشرق األوروبي و االتحاد األ ا علىشمل هذيو .  وتحديد الكائنات الحية المحورة عن فكشالعلى 

االتفاقية المتعلقة بالتنوع وباإلضافة إلى ذلك، من خالل المعلومات التي تم الحصول عليها من شبكة .  ومنطقة البحر الكاريبي
أخرى  ةإقليمي ات، هناك شبكات مختبر والتعرف على الكائنات الحية المحورة عن الكشف مجالالعاملة في  لمختبراتل البيولوجي

منطقة البحر الكاريبي دون اإلقليمية األطراف في وقد أشارت العديد من  .ورابطة دول جنوب شرق آسيااألفريقية  نطقةالم في
 ا.وطني امختبر يتوفر لديها  الالتي فحص اإلقليمي في الحاالت المختبر من أيضا  تستفيدعلى وجه الخصوص أنها 

التي ال يستخدم إمكانية الوصول إلى مرافق المختبرات،  اديد من األطراف التي لديهذكر الععلى المستوى الوطني، و  -63
تشغيلي واحد ن األطراف التي ذكرت وجود مختبر من بي.  و للكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد الهويةبعضها حصرا 

وعالوة على ذلك، لوحظ أيضا أنه على الرغم   .ة لتحليل الكائنات الحية المحورةمختبرات معتمدها معظم لدى على األقل، كان
.  نتائج دقيقة ومتسقة الحصول على ق التدابير الالزمة لمراقبة الجودة لضمانبرات تطببعض المختإال أن ، التصديقمن عدم 
لمختبرات وجي لاالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولنتائج التقرير الوطني الثالث مع النتائج المشتركة من خالل شبكة وتتماشى 

 .هاوتحديد الكائنات الحية المحورة عن فللكش
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وهي اللغة ، "اعتماد"حظت بعض األطراف أن هذا تم تفسيره على أنه يعني لتصديق، البوضع مفهوم لوفيما يتعلق  -64
 .معايير ضمان الجودة داخل المختبرشير إلى تطبيق لتهذا المجال القياسية المستخدمة في 

 (7-1الهدف التشغيلي جتماعية االقتصادية )عتبارات االاال -زاي

من قبل األطراف في النظر في وأ تيحت وا ست خدمت شرت، ن  التي البحثية الستعراض األقران  الورقاتعدد بفيما يتعلق  -65
 استخدم مواد قد بأنه( % 37طرفا ) 29أفاد (، 1-7-1مؤشر الاآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة )

تحديد إجراءات وطنية فيما يتعلق باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية،  وضع أولغرض التي تم نشرها استعراض األقران 
العدد الدقيق لهذه المواد التي قد اإلشارة إلى األطراف  لم ي طلب منفي حين و  األساس.  خط طرفا في 30مقارنة مع بال

 ها.من ةأربعإلى  مادة واحدةبين ما  تاستخدم اذكرت أنه قد( % 48راف )ما يقرب من نصف األطإال أن ، هااستخدمت

نهجها ألخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في االعتبار التي أبلغت عن عدد األطراف تحليل ما يتعلق بفيو  -66
االعتبارات ؤخذ ينبغي أن ت   سهل كيفمحددة ت  ات متطلبنهج أو إلى أن لديه ( % 48) طرفا 38أفاد ( 2-7-1مؤشر ال)

وهذا يشكل زيادة طفيفة بالمقارنة مع .  الكائنات الحية المحورةاتخاذ القرار المتعلق ب االجتماعية واالقتصادية في االعتبار في
وعلى .  مثل هذه النهج أو المتطلبات ( أن لديه% 43طرفا ) 34 مة في تحديد خط األساس، حيث أفادالمعلومات المقد

( % 8-( وانخفاض في آسيا والمحيط الهادئ )% 25أظهر قياس هذا المؤشر زيادة في أفريقيا )+، المستوى اإلقليمي
البحر و أمريكا الالتينية منطقة و  ،الوسطى والشرقية (، في حين أفادت أوروبا% 6-)ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

 .األساس خط فيالموجودة الكاريبي نفس النتائج 

في اتخاذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في االعتبار عند اتخاذ قرارات  عن تجاربهطرفا  31 عهوأبلغ ما مجمو  -67
.  قد فعلت ذلك في بعض الحاالتأطراف أنها  سبعةأبلغت ، في حين (3-7-1 مؤشر) ال بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة

بهذا الشأن في  استجابت إلى هذه المسألةالتي  44البالغ عددها  فمن تلك األطرا في المائة 16و 30 وهذا يشكل على التوالي
 طرفا 16أفاد انخفاضا بالمقارنة مع خط األساس، حيث  االستجاباتتظهر . و كل من التقرير الوطني الثالث وخط األساس

استيراد الكائنات الحية بة ذات الصلفي اتخاذ القرارات خبرة في مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقتصادية  يه%( أن لد36)
 .لديها خبرة في بعض الحاالت ( أن% 18أطراف ) 8وأفادت المحورة، 

أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية قد أخذت بعين  تعليقاتهاوعالوة على ذلك، أشارت بعض األطراف في  -68
وأشار .  قيد التطوير تعد هذه الغايةخاصة بات التشريعالوأبلغ عدد من األطراف أن  . االعتبار في التجارب الميدانية فقط

 .أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار كمعلومات إضافية إلى طرف واحد

 ،غير المقصود عبر الحدود والتحركات، االستخدام المعزولالعبور، و  -حاء
 (8-1) الهدف التشغيلي  الطوارئ تدابير و     

تشير التقارير ( 1-8-1 مؤشر)ال الكائنات الحية المحورة في العبورة األطراف التي لديها تدابير إلدارة نسبتحليل في  -69
من األطراف تنظم عبور للكائنات الحية المحورة، إما بشكل كامل أو إلى حد ما، وهو ما  في المائة 69أن  إلى الوطنية الثالثة

مجموعة دول  فيو  .بعض االختالفات اإلقليمية  توقد لوحظ.  6 في الشكل هو موضح حسبما، في المائة 8يمثل زيادة قدرها 
فقط في المائة  88ذكر أبلغت جميع األطراف أنها تنظم العبور، بينما في أوروبا الوسطى والشرقية،  أوروبا الغربية ودول أخرى 
النسبة المئوية البحر الكاريبي، كانت تينية و في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الال. و عبورالمن األطراف أنها تنظم 

 %(. 60% و 50؛ %57عالية على التوالي ) أيضا العبور، نظم إلى حد ما تلألطراف التي تنظم أو 

   مؤشر طرفا( )ال 77(، أو %75) المعزولوأفادت نسبة أعلى قليال من األطراف التي وضعت تدابير لالستخدام  -70
مجموعة دول جميع األطراف في  وأفادت.  6 هو مبين في الشكل حسبما، في المائة 5قدرها ، وهو ما يمثل زيادة (1-8-2
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، في االستخدام المعزولتنظيم  بأنها( %94) جميع األطراف في أوروبا الوسطى والشرقيةتقريبا و أوروبا الغربية ودول أخرى 
أمريكا الالتينية  منطقة في والنسبة األدنىلتوالي( %، على ا70، و%67) نسبة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئتقل الحين 

الكاريبي هي المنطقة الوحيدة التي تظهر اتجاها نزوليا فيما البحر أمريكا الالتينية و (.  وتعد منطقة % 53) الكاريبيالبحر و 
  (.% 7-) التقرير الوطني الثانيبيتعلق 

 .اإلعدادقيد  هي اآلن المعزولر لالستخدام المتعلقة بوضع تدابي أبلغ عدد من األطراف أن تشريعاتهو  -71

 

محورة والقدرة على اتخاذ تدابير في تحليل استخدام التوجيه للكشف عن حدوث إطالق غير مقصود للكائنات الحية الو  -72
 عن الكشفب المعنية لمختبراتل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيشبكة ، بالتعاون مع تعمل استجابة مالئمة، لوحظ أن األمانة

 توجيهات ذات الصلة على النحو المطلوب في الخطة االستراتيجية.على وضع ال، يهاوالتعرف عل الكائنات الحية المحورة

أفاد غير قصد، عن الكائنات الحية المعدلة  إطالق ةقدرة األطراف على اتخاذ التدابير المناسبة في حالبوفيما يتعلق  -73
 .مقارنة مع خط األساس في المائة 6دة قدرها هذا زياويمثل   ل هذه القدرات.مث ( أن لديه% 56طرفا ) 44

 (2-4و 6-2الهدفان التشغيليان تبادل المعلومات ) -طاء
 : تبادل المعلومات6-2الهدف التشغيلي 

غرفة تبادل معلومات السالمة  إلى ضمان الوصول بسهولةإلى تبادل المعلومات  إلى 6-2يهدف الهدف التشغيلي  -74
تمر اقتصاداتها بمرحلة  ، وال سيما في البلدان النامية والبلدان التيالتي تم تحديدهممن قبل جميع أصحاب المصلحة  األحيائية

 .انتقالية

النتائج التي تم الحصول عليها من .  وتشير لقياس التقدم المحرز في إطار هذا الهدف التشغيلي نالمؤشرا وتم إنشاء -75
 :مقارنة مع خط األساس إلى أنبالفي نهاية دورة اإلبالغ الثالثة  األحيائيةمةغرفة تبادل معلومات السال

من البلدان النامية والبلدان ذات  األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمةارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى  (أ)
الوطني فترة اإلبالغ خالل  2,103إلى  انيالوطني الثفترة اإلبالغ في  1,406االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من 

 األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمةنسبة الطلبات المقدمة إلى إال أن وعلى الرغم من الزيادة في عدد السجالت، .  الثالث
 ئةفي الما 38.8انخفضت من  ، قدمن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بجميع الطلبات
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استمرار أنه على الرغم من  إلى وتشير هذه النتائج .في دورة اإلبالغ الماضية في المائة 34.4إلى تحديد خط األساس  عند
غرفة تبادل معلومات إلى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في تقديم السجالت الوطنية 

 (؛1-2-2الوطني الثالث )المؤشر فترة اإلبالغ ذه البلدان قد تباطأ أثناء الذي تساهم فيه ه دلمعإال أن ال، األحيائيةالسالمة

غرفة تبادل معلومات من المستخدمين لمرور )المتوسط السنوي عبر فترات التقارير( المقدار ارتفع  (ب)
زائر من  39,275و زيارة 65,327ة، من من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالي األحيائيةالسالمة

الذي ، و لثةدورة اإلبالغ الثافي زائر من الفئات الخاصة  77,210وزيارة  174,523دورة اإلبالغ الثانية إلى في الفئات الخاصة 
لدان التي من البلدان النامية والبمن الفئات الخاصة  في عدد الزوار %97في عدد الزوار و في المائة 167زيادة بنسبة يمثل 

أن الزيادة في  يظهر تحليل هذه النتائجأن لالهتمام،  ةالمثير األمور ومن .  (2-6-2مؤشر التمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال )
غرفة تبادل لزيادة في المرور من المستخدمين بصورة حصرية إلى  رجعتلوحظت خالل دورة اإلبالغ الثالثة  التي المرورإجمالي 

-4مؤشر الانظر أيضا  ؛7من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )الشكل  ألحيائيةا معلومات السالمة
2-3.) 

 

 األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة: فعالية 1-4الهدف التشغيلي 
وعية المعلومات المقدمة إلى زيادة كمية ون األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة  بشأن 1-4الهدف التشغيلي يهدف  -76
 .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةوالمستمدة من  إلى

البيانات .  وتشير نحو تحقيق هذا الهدف التشغيليالمحرز ثمانية مؤشرات في الخطة االستراتيجية لقياس التقدم  وترد -77
 لى أن:مقارنة مع خط األساس إبالالتي تم الحصول عليها خالل دورة اإلبالغ الثالثة 

إلدخالها الحية المحورة لكائنات "اعدد القرارات بشأن مقابل  لتقييم المخاطرالتقارير الموجزة نسبة ارتفعت  (أ)
  في المائة 83القرار بشأن الكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز" من " قصدا في البيئة" و

( في قرارا 1295تقييما للمخاطر إلى  1210) في المائة 93( في دورة اإلبالغ الثانية إلى قرارا 647تقييما للمخاطر إلى  536)
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لقرارات لتقييم المخاطر  موجزاتنسبة أنه لم ترتفع ، لالهتمام ةالمثير األمور ومن .  (1-1-4مؤشر الدورة اإلبالغ الثالثة )
 ة؛خالل دورة اإلبالغ الماضي ائةفي الم 100أيضا عدد هذه القرارات بنسبة  بل ارتفع، فحسب

 2012في نهاية عام  1,223من  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةزاد عدد المطبوعات الواردة في  (ب)
 (؛2-1-4مؤشر ال) في المائة 19.4، مما يمثل زيادة قدرها 2015في نهاية عام  1,460إلى 

غرفة تبادل معلومات السالمة من المستخدمين لير( مرور )المتوسط السنوي عبر فترات التقار المقدار ارتفع  (ج)
في دورة اإلبالغ الثانية إلى زائر من الفئات الخاصة  83,159و زيارة 136,450)قياس مستوى العالم( من  األحيائية

في عدد  ةفي المائ 75في دورة اإلبالغ الثالثة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة زائر من الفئات الخاصة  117,210و زيارة 239,153
وترجع الزيادة في عدد الزيارات .  (7الشكل  ؛3-1-4مؤشر ال)الزوار من الفئات الخاصة في عدد  في المائة 40الزيارات و
غرفة تبادل معلومات السالمة لزيادة في المرور من المستخدمين الإلى الزوار من الفئات الخاصة بصورة حصرية وعدد من 

كان هناك وبالنظر إلى البلدان المتقدمة فقط، والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. من البلدان النامية  األحيائية
 أعاله(؛ 7في حجم المرور في دورة اإلبالغ الثالثة بالمقارنة مع خط األساس )انظر الشكل  افي الواقع انخفاض

التي تم ( 4-1-4مؤشر ال) حيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة األ المراجع التي تشير إلىعدد ارتفع  (د)
من خالل النقر على الروابط في  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاألشخاص الذين وصلوا إلى قياسها من خالل عدد 

)دورة اإلبالغ الثانية( إلى  2012-2010خالل  1,458الفيسبوك وتويتر(، من  موقعي مواقع التواصل االجتماعي )مثل
 ؛في المائة 115(، وهو ما يمثل زيادة بنسبة )دورة اإلبالغ الثالثة 2015-2013خالل  3,148

كما يلي  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةفي عدد البلدان التي لديها نقاط اتصال مسجلة وتغير  (ه)
 (:5-1-4)مؤشر 

 (؛ % 92) 180( إلى % 90) 176نقطة اتصال بروتوكول قرطاجنة: ارتفعت من  (1)

 97) 191من البلدان( إلى  % 98) 192: انخفضت من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةنقطة اتصال  (2)
 % من البلدان(؛

 من البلدان(؛  %56) 109من البلدان( إلى % 37) 72نقطة االتصال: ارتفعت من  (17تدابير الطوارئ )المادة  (3)

غرفة تبادل معلومات السالمة  بشأنلسالمة األحيائية لوائح او/أو القوانين  نشرتعدد البلدان التي ارتفع  (و)
)من  في المائة 2هذا يمثل زيادة قدرها ويمثل . في دورة اإلبالغ الثالثة 159في دورة اإلبالغ الثانية إلى  155من  األحيائية

 (؛6-1-4 مؤشربلدا( )ال  196من مجموع  %81إلى % 79

غرفة تبادل معلومات السالمة حلية المتاحة من خالل المقرارات اإلجراء المسبق عن علم/ ارتفع عدد (ز)
 10)وفقا للمادة  التي تم قياسها من خالل عدد من "القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة إلدخالها قصدا في البيئة األحيائية

 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز قرار بشأن الكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر(" و/أو " محليالتنظيمي الطار اإلأو 
في  903األطراف، من ها التي قدمت، الكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز(" 11المادة )

في عدد هذه المقررات  في المائة 44هذا زيادة قدرها في نموذج اإلبالغ الثالث. ويمثل  1296إلى  اإلبالغ الثاني نموذج
  22(.7-1-4)المؤشر  قدمة في دورة اإلبالغ الثالثة بالمقارنة مع خط األساسالم

 اإلنترنت  عبر كأداة للمناقشات والمؤتمرات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: 2-4الهدف التشغيلي 
                                                           

التدددي تتطلدددب تحسدددن فدددي دقدددة واكتمدددال وحداثدددة المعلومدددات  غرفدددة تبدددادل معلومدددات السددالمة األحيائيدددةال توجددد بياندددات متاحدددة لقيددداس عددددد المسدددتخدمين ل 22
 (.8-1-4)المؤشر 
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مرات عبر اإلنترنت كأداة للمناقشات والمؤت غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشأن 2-4الهدف التشغيلي  رميي -78
كمنصة وظيفية وفعالة تماما لمساعدة البلدان في تنفيذ البروتوكول المتعلق  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةإلى إنشاء 

الذي يهدف إلى زيادة كمية ونوعية المعلومات المقدمة إلى والمسترجعة من  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةبفعالية 
 .دل معلومات السالمة األحيائيةغرفة تبا

البيانات .  وتشير نحو تحقيق هذا الهدف التشغيليالمحرز مؤشرات في الخطة االستراتيجية لقياس التقدم  ثالثة وترد -79
مقارنة مع خط األساس إلى بالخالل دورة اإلبالغ الثالثة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من التي تم الحصول عليها

 :أن

غرفة  بموجب تعقدللمنتديات المفتوحة العضوية التي متوسط عدد األطراف التي رشحت مشاركين بنشاط تفع ار  (أ)
 170 لنحو% 25) 42في دورة اإلبالغ الثانية إلى  طرفا( 163 لنحو % 18) 29من  تبادل معلومات السالمة األحيائية

 (؛ 1؛ الجدول 1-2-4 المؤشر)في دورة اإلبالغ الثالثة  ( طرفا

غرفة تبادل . عدد األطراف التي رشحت مشاركين بنشاط للمنتديات المفتوحة العضوية التي عقدت بموجب 1الجدول 
   معلومات السالمة األحيائية

 
 دورة اإلبالغ الثانية

(2010-2012) 
 دورة اإلبالغ الثالثة

(2013-2015) 

 53 50 تقييم المخاطر

 41 18 الكشف والهوية

 ير متاحغ 15 موظفو الجمارك

 27 34 اجتماعية اقتصادية

 48 غير متاح علم األحياء االصطناعية

 42 29 المتوسط

 % 25 % 18 النسبة المئوية

غرفة  بموجبالتي عقدت  العضوية على اإلنترنت إجمالي عدد المشاركين الذين شاركوا في المنتديات المفتوحةارتفع  (ب)
في دورة اإلبالغ الثالثة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  687دورة اإلبالغ الثانية إلى  يف 428 من تبادل معلومات السالمة األحيائية

 (؛ 2؛ الجدول 2-2-4مؤشر الفي المائة ) 60

غرفة تبادل المشاركين الذين شاركوا في المنتديات المفتوحة العضوية على اإلنترنت التي عقدت بموجب . عدد 2الجدول 
 معلومات السالمة األحيائية

 
 ة اإلبالغ الثانيةدور 

(2010-2012) 
 دورة اإلبالغ الثالثة

(2013-2015) 

 261 281 تقييم المخاطر

 91 34 الكشف والهوية

 غير متاح 21 موظفو الجمارك

 99 92 اجتماعية اقتصادية

 236 غير متاح علم األحياء االصطناعية

 687 428 اإلجمالي

غرفة تبادل معلومات زيادة الشفافية والشمولية والمساواة في المشاركة في ارتفع عدد أنشطة بناء القدرات الرامية إلى  (ج)
غرفة تبادل معلومات بشأن  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمنتدى ") نترنتعلى شبكة اإلمن منتديين  السالمة األحيائية
واالتفاقية المتعلقة بالتنوع  -األمم المتحدة للبيئة لبرنامج غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية" و"منتدى السالمة األحيائية
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منتديين جديدين وهما: إضافة من خالل ) في دورة اإلبالغ الثالثةمنتديات  أربعةخالل دورة اإلبالغ الثانية إلى البيولوجي"( 
اتفاقية  -الميدان االقتصاديفي  منظمة التعاون والتنمية -منظمة األغذية والزراعة منتدى قواعد بيانات السالمة األحيائية ل

) قائمة بالفعل" إلى المنتديات الغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةل غير الرسمية لجنة االستشاريةو"ال "التنوع البيولوجي
 (.3-2-4المؤشر 

 (2-3الهدف التشغيلي الستعراض )االمتثال وا -ياء
 : االمتثال للبروتوكول1-3الهدف التشغيلي 

لجنة االمتثال تقوم و  . االمتثالها المتعلقة بعدم قضاياحددت وتناولت بعدد األطراف التي  1-1-3ؤشر يرتبط الم -80
 إجراءاتها مصدرا جيدا للمعلومات لتحديد حاالت عدم االمتثال..  وتشكل امتثال األطراف اللتزاماتهاباستعراض 

لسالمة األحيائية، على النحو الوارد في مرفق من ووفقا إلجراءات وآليات االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة بشأن ا -81
يجوز ألي .  و قيام بمهام فيما يتعلق بتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثالاليجوز للجنة االمتثال فإنه ، BS-I/7 المقرر

ز للطرف الذي يتأثر أو من وباإلضافة إلى ذلك، يجو .  بالطرف نفسه المتعلقةاالمتثال  قضايا إلى اللجنة تقريراً  طرف أن يقدم
 اللجنة قضايا االمتثال المتعلقة بطرف آخر.إلى  تقريراً  يقدمأن تأثر، أن يالمحتمل 

ومع  ولم تقدم األطراف، في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، معلومات عن قضايا االمتثال إلى لجنة االمتثال.   -82
مبادرة  من خاللوال سيما  ،BS-V/1 ممتدة، على النحو الوارد في المقررذلك، بدأت اللجنة التنفيذ الموضوعي لواليتها ال

 .امتثالها بشأنفرادى األطراف التي تواجه صعوبات مع  التواصل

اللجنة إجراءات لدعم األطراف لتحسين معدالت تقديم الطلبات واكتمال التقارير الوطنية  اتخذتفي هذا السياق، و  -83
في الوطنية الثانية و  الواردة في التقارير المعلومات استعراض من حددتالتي  ايا االمتثالقض وإدخال تحسينات على الثانية
 .تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة 

واكتمال التقارير الوطنية الثانية واتساق الطلبات وقد ساهم الدور الداعم للجنة في الوصول إلى معدالت عالية من  -84
األطراف تقدما  أحرزتوفي هذا الصدد،  ات المتعلقة بالسالمة األحيائية.والمعلومر الوطنية الثانية المعلومات الواردة في التقاري
 في معالجة قضايا االمتثال.

 .وغيرها لتنفيذ البروتوكول فعالة إداريةو قانونية  وطنيةلديها تدابير  التي عدد األطرافب 2-1-3 مؤشرويرتبط ال -85

من التدابير الالزمة  التدابير القانونية واإلدارية وغيرها قدم بصورة كاملةقد  هأن (% 51طرفا ) 52 ما مجموعهأفاد  -86
وكانت هناك تقارير تفيد بأن معظم (.  8( )انظر الشكل % 8)+ لتنفيذ البروتوكول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية أطراف

 هاإطار  أن أافادتالتي عدد من األطراف  واستمر تزايد.  بيالكاريالبحر أمريكا الالتينية و منطقة في أفريقيا، تليها الزيادة كانت 
تقدما في  أطراف(.  وأفادت األطراف بإحراز 9ليصل إلى )+فترة اإلبالغ الحالي تشغيلي خالل  قد أصبحللسالمة األحيائية 

نوع من أنواع األدوات  ه تم وضعأن( % 98طرف ) 101بينما أفاد محددة، المحددة وغير الاعتماد أدوات السالمة األحيائية 
 .أطراف ثالثةهو ما يمثل زيادة بنسبة على األقل، و 
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ت نتظر التي أو  ،مزيد من التدابيراتخاذ إلى أنه جار الخاصة بها النصوص الحرة  طلباتوتشير بعض األطراف في  -87
ا الصدد، أشارت بعض وفي هذ  .سنوات عديدةمنذ عتماد االأن التدابير تنتظر أن هناك أطراف أخرى أفادت  ، إالاعتمادها
أدى إلى عدم إيالء األولوية لتعزيز أطر قد أن الوعي على المستوى السياسي وصنع القرار غير كاف، وأن هذا  إلى األطراف

التشريعات واللوائح واإلجراءات اإلدارية  عدم وضع إلى عدد كبير من األطراف التي أشارت وهناك.  السالمة األحيائية الوطنية
وتشير بعض األطراف التي (.  1 انظر الشكل( )طرفا 38) إلى حد ما هذه هذه التدابير مدتاعت   ه قدقد أفاد أنورة كاملة، بص

 .أن هذه الصكوك ال يزال يتعين اعتمادها ، إلىطلبات النصوص الحرة الخاصة بهافي محددة  صكوكاأبلغت أنها قد وضعت 

أن بطء وتيرة اعتماد التدابير القانونية واإلدارية وغيرها ال اصة بها النصوص الحرة الخ عروضتشير األطراف في و  -88
المحرز الذي أ شير  العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ االلتزامات بموجب البروتوكول، على الرغم من التقدم يزال يشكل إحدى

 .في التقرير الوطني الثالثإليه 

طلبات النصوص الحرة نقص الموارد المالية والبشرية الكافية في  نع بالنسبة للهياكل اإلدارية، أبلغت األطرافو  -89
سالمة ها الوطني للفي إنشاء آليات تضمن مخصصات الميزانية لتشغيل إطار ( % 11-) اكبير  اناك انخفاضالخاصة بها.  وه

وهناك زيادة طفيفة .  لياتهذه اآلمثل أنها قد أنشأت  طرفا( 53) بقليل نصف األطرافا يقرب من مموأفاد أكثر .  األحيائية
مع اإلطار الوطني للسالمة األحيائية، بفي وجود موظفين دائمين إلدارة المهام المتعلقة مباشرة  %( 2من األطراف، أو + 2+)

على أساس فقط الدائمين يعملون ومع ذلك، أوضحت بعض األطراف أن موظفيها  (.% 85طرفا ) 87مجموع عالمي لنحو 
 قضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية.دوام جزئي بشأن ال

وتفيد التقارير بإحراز تقدم، وال سيما في أفريقيا، في بناء القدرة المؤسسية لتمكين السلطات الوطنية المختصة ألداء  -90
مسة ذلك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة خ تفعل ها قدأن( ب% 48طرفا ) 48إفادة  المهام اإلدارية المطلوبة بموجب البروتوكول، مع

البحر وعلى الرغم من إحراز تقدم في إنشاء القدرات المؤسسية إلى حد ما، في منطقة أمريكا الالتينية و  (.% 5) أطراف
 نطرفا وأفاد)طرف واحد(،  د وضعت بشكل كامل قدرات مؤسسية كافيةالتي أفادت أنها قعدد األطراف الكاريبي، انخفض 

 .بشكل تامذلك  ما قد فعالبأنه طرفا 15من إجمالي  اثنان
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ها إلى أن أشارتالتي  األطراف، بما في ذلك بعض في طلبات النصوص الحرة الخاصة بها ألطرافاوأفادت بعض  -91
أن اإلطار القانوني وتوفير  األطراف ذكرت بعض.  و إلى حد ما، أن هناك حاجة الى بناء القدرات بعض القدرات تأنشأ قد

 .بعد لمختصة لم يعتمدأساس إلنشاء وسير عمل السلطات الوطنية ا

التغييرات  ه يجرى تنفيذأن طلبات النصوص الحرة الخاصة بهابالنسبة للهياكل اإلدارية، ذكرت بعض األطراف في و  -92
تخفيضات  تواجه العديد من األطراف أنلجنة االمتثال  أدركتفي دراسة هذه المسألة، و . التنفيذعلى وشك  أنهاالمؤسسية أو 

 .اإلدارية هياكلها علىسلبا  تؤثرى المستوى المحلي، والتي قد عل في الميزانيةكبيرة 

أخطرت جميع و  جميع نقاط االتصال الوطنية.  حددتالنسبة المئوية لألطراف التي ب 3-1-3مؤشر اليرتبط و  -93
هذه هي نفس و (. %99من البروتوكول ) 19نقطة االتصال الوطنية التابعة لها، وفقا للمادة بمانة باستثناء طرفين األاألطراف 

 االتصالنقطة بمانة باستثناء طرفين األوعالوة على ذلك، أخطرت جميع األطراف .  األساس خط فيالتي وردت النسبة 
وهو ما يمثل %BS-II/2 (99 ،) والمقرر  BS-I/3 الخاصة بهم، وفقا للمقرر غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةلوطنية ال

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةل( % 59) طرفا، 170 إجمالي منطرف  101اح . وأتفي المائة 1زيادة بنسبة 
عبر  ةمقصودالحركات غير تالبالتي تتعلق ، 17تصال الوطنية، وفقا للمادة نقطة االة فيما يتعلق بالتفاصيل ذات الصل

  23د.الحدو 

طلبات بما في ذلك االتفاق المسبق عن علم. العدد من األطراف التي لديها نظاما لمعالجة ب 4-1-3مؤشر اليرتبط و  -94
 .اإلبالغ الثانية والثالثة دورتي المعلومات المقدمة من األطراف في 9ويبين الشكل 

 

، المسبق عن علمقوانين أو لوائح أو إجراءات إدارية لتشغيل اإلجراء  ( أنه اعتمد% 71طرفا ) 75وأبلغ ما مجموعه  -95
 69وأبلغ ما مجموعه .  أطراف 4 تقدر بنحوي يتسق مع البروتوكول، وهو ما يمثل زيادة إطار تنظيمي محل لديهأو أن يكون 

                                                           
 . 2015يسمبر د 31في  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاستنادا إلى البيانات المتاحة في  23
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خط في  الواردة، وهي نفس النتيجة في البيئة المقصود األول دخالباإلآلية التخاذ القرارات فيما يتعلق  ت قد تم إنشاءطرفا أن
 وضععن  أبلغتألطراف داخل المناطق التي لسبة المئوية الن.  وتتراوح ليميةاختالفات إق وجود لوحظ ومع ذلك قد  األساس.

مجموعة دول أوروبا  في) في المائة 100( والكاريبي% )في منطقة أمريكا الالتينية والبحر 47ما بين ، اآللية بشكل كامل
أيضا أن لديهم آليات وجود قوانين أو لوائح أو إجراءات إدارية عن معظم األطراف التي أبلغت الغربية ودول أخرى(.  كما ذكر 

 .في البيئة المقصود األول دخالباإلقة اتخاذ القرارات المتعلمن أجل ى حد ما( إل أو اتخاذ القراراتالتخاذ القرارات )

النقل المقصود عبر الحدود للكائنات يتعلق بوظل عدد األطراف التي ذكرت أنها اتخذت قرارا بشأن طلب / إخطار  -96
هذا .  ويمثل هذه القراراتمثل  إلى أنه اتخذ( % 31طرفا ) 27 ا، وأشارمستقر  ،بيئةالصدا في ورة إلدخالها قالحية المح

مقارنة بنحو طلبات / إخطارات  ىطرفا أنه تلق 38وأبلغ ما مجموعه .  مقارنة مع خط األساسبنحو طرف واحد بالانخفاضا 
تشريعات التخاذ  بأنها وضعتأنها اتخذت قرارا أيضا  ذكرت جميع األطراف التي أشارت إلى.  و في دورة اإلبالغ الثانية 31

أفادت  آليات التخاذ القرارات، على الرغم من أن أحد األطراف وضعمعظم هذه األطراف أيضا عن وأبلغت  مثل هذه القرارات. 
 .إلى حد ما هذه اآللياتمثل بينما أفاد طرفان بوضع ، مثل هذه اآللية توافرعدم ب

. وتشير استعراض التطبيقات ه يجرى حاليا تنفيذأن ي طلبات النصوص الحرة الخاصة بهاوأفادت بعض ألطراف ف -97
 تها.ال يمكن معالج التطبيقات إلى أن، دخول التشريع حيز النفاذ، في انتظار أطراف أخرى 

ع القرار صنبقوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية فيما يتعلق اللديها  معظم األطراف التي أشارت إلى أنوأفادت  -98
، بما في ستخداماالمثل هذه القوانين واللوائح الالزمة التخاذ القرارات بشأن  اأيضا أن لديه، بيئةالي المتعلق باإلدخال المقصود ف

 68وأبلغ ما مجموعه الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.  سوق وضع في الذلك 
للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو ( أن لديهم مثل هذه القوانين واألنظمة % 67طرفا، )
 ا( أن لديه70د مماثل من األطراف )وأفاد عد.  اس( بالمقارنة مع خط األس%2)أو بنحو طرفين ، مما يشكل زيادة للتجهيز

زال تال  التي الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزالكائنات آلية التخاذ القرارات بشأن استيراد 
وعلى الرغم من االختالفات اإلقليمية، ال تزال األرقام العالمية هي نفسها التي ذكرت في .  األساس خط كما ورد في انفسه هي

ة كأغذية بالكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشر المتعلقة التقرير الوطني الثاني فيما يتعلق بإنشاء آليات التخاذ القرارات 
قد الكاريبي البحر أمريكا الالتينية و  منطقة االختالفات اإلقليمية أن غالبية األطراف في ت ظهر لكنو أو كأعالف أو للتجهيز. 

 .ليات التخاذ القراراتاآل أودوات األليس لديها ذكرت أنها 

أنه على الرغم من عدم وجود صكوك قانونية إلى  في طلبات النصوص الحرة الخاصة بهاأشارت بعض األطراف و  -99
، باإلجراء المسبق عن علم والكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزمحددة فيما يتعلق 
تشير بعض األطراف التي أبلغت عن وجود إطار قانوني أن و .  هذه القضايايتناول  السالمة األحيائيةعلق بإال أن إطارها المت

 .الرسمية غير اإلجراءاته أو تطبيق هذه التشريع لم يتم اعتماد

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو قرارا بشأن  أنه اتخذإلى طرفا  41مجموعه ما وأشار  -100
قرارا بشأن استيراد  طرفا أنه اتخذ 25(، بينما ذكر % 7+) أطراف سبعةة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبكأعالف أو للتجهيز

 25وأبلغ ما مجموعه اإلبالغ الحالية.  في فترة الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 
كائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة السوق وضع في ال، بما في ذلك المحليستخدام االقرارا بشأن  طرفا أنه اتخذ

آلية التخاذ مثل تشريعات و ا ت أنها اتخذت قرارا أيضا أن لديهوأفاد معظم األطراف التي ذكر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.  
واحدا من تلك  أن طرفا ، على الرغم منتشريعات محددة أوآلية  لم تضعومع ذلك، أفادت خمسة أطراف أنها .  هذه القرارات

تم رفض ، معين اتخاذ قرار، عند إلى أن، في حين أشار طرف آخر رسميةغير تم وضع ترتيبات  هأناألطراف قد أوضح 
 .الواردات
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غرفة تبادل من خالل ألطراف التي نشرت جميع المعلومات اإللزامية لمئوية بالنسبة ال 5-1-3 مؤشريرتبط ال -101
 .معلومات السالمة األحيائية

معظم  بشأنتقدم أفادت األطراف بإحراز ، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةديم المعلومات اإللزامية إلى تقوفي  -102
العدد اإلجمالي لألطراف التي أبلغت أنها قدمت معلومات بشأن التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية وارتفع  أنواع المعلومات.

أن نسبة األطراف التي أبلغت أنها قدمت معلومات كاملة عن أطرها ال تزال أقل (، على الرغم من % 12+) بنحوالوطنية 
أمريكا الالتينية منطقة ( و % 19+في أفريقيا )كانت أكبر الزيادات اإلقليمية وتمت اإلشارة إلى أن  (. % 65) الثلثبقليل من 

 بعض المعلومات عن أطرها. على األقل ( أنها قدمت% 96) (. وأفادت جميع األطراف تقريبا% 14+الكاريبي )البحر و 

ي نوع من عمليات تقييم المخاطر إلى ألتقديم ملخصات  بشأن( % 10)+ أشير إليهوعلى الرغم من التقدم الذي  -103
في منطقة . و ذلك في جميع الحاالتقد فعلت أنها ب( % 38فقط )أفاد ثلث األطراف ، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

إلى إحراز تقدم وتفيد التقارير  هذه الملخصات في جميع الحاالت. مثل  إلى أنها قدمتاألطراف أي من  لم تشريا، واحدة، أفريق
عند النظر في عدد و  (. % 28الكاريبي )+البحر أمريكا الالتينية و منطقة ( و % 27إقليمي كبير في آسيا والمحيط الهادئ )+

بقليل  الثلثي بعض الحاالت فقط، ترتفع األرقام اإلجمالية إلى أكثر من األطراف التي أشارت إلى أنها قدمت ملخصات ف
 .ساس( بالمقارنة مع خط األ% 16(، وهي زيادة كبيرة )+70%)

( أنها قدمت معلومات عن القرارات النهائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة %64حوالي ثلث األطراف ) وذكر -104
ا الالتينية والبحر ويعزي التقدم المحرز إلى منطقة أمريك (.% 21كل زيادة كبيرة )+لإلدخال المقصود في البيئة، مما يش

األرقام اإلجمالية هي مماثلة فيما يتعلق بتقديم %(. و  34)+ أخرى  دول أوروبا الغربية ودول ومجموعة (% 5الكاريبي )+
اد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز الكائنات الحية المحورة المر المعلومات بشأن القرارات النهائية الستيراد 

طرفا من خالل توفير معلومات عن القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة إلدخالها   14 استجاب ما مجموعهو %(.  65)
استخدامها مباشرة كأغذية  الكائنات الحية المحورة المرادستيراد النهائية القرارات بالفيما يتعلق  طرفا 23 نحوقصدا في البيئة، و 

الكائنات الحية  بشأن بتقديم القرارات المتعلقةمختلفة السئلة األالمعلومات المقدمة ردا على أو كأعالف أو للتجهيز.  ووجد أن 
 .غير متناسقةالمحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، 

نها قدمت مثل هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية الثانية والثالثة، أفاد طرفا من األطراف التي ذكرت أ 23ومن بين  -105
بالقرارات المتعلقة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاألطراف من خالل  ت خبرمنها بأنها دائما ما  في المائة 48

وهذا يمثل  .يوما 15كأعالف أو للتجهيز خالل باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو 
ومجموعة دول أوروبا  (25-) في أفريقيا أشير إليهاإلقليمية مع انخفاض  االختالفات ولوحظت في المائة. 9انخفاضا بنسبة 

دل غرفة تبااألطراف من خالل ما أخبرت دائما بأنها من األطراف  %26ما مجموعه وأفاد  (.% 13-) الغربية ودول أخرى 
بالقرارات المتعلقة باالستخدام المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو  معلومات السالمة األحيائية

 (.% 17)+ خط األساسفيما يتعلق بيوما، وهو ما يمثل زيادة  15كأعالف أو للتجهيز بصورة متأخرة تزيد عن 

مشار إليه في الفقرة لمعلومات بشأن القرارات وتقييم المخاطر، على النحو الوباإلضافة إلى ذلك، استعرضت األمانة ا -106
، من أجل السعي إلكمال المعلومات بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة. وفي هذا BS-V/2 من المقرر 1

المعلومات المتاحة من خالل و  األحيائية غرفة تبادل معلومات السالمةالمعلومات المتوفرة في بين الصدد، قارنت األمانة 
القرارات التي لم  بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةكما تم استعراض سجالت   24.قنوات وقواعد البيانات األخرى ال

 .لزاميةاإلمخاطر تقييمات التقدم 

                                                           
( منظمة التعاون والتنمية في 1ولكن أيضا قواعد بيانات: )، )www.biotradestatus.com( قاعدة بيانات حالة التجارة األحيائيةتم استخدام كل من:  24

 (IPFSAPH) والنبات صحة الحيوانو البوابة اإللكترونية الدولية المعنية بسالمة الغذاء،  ؛)(/http://www2.oecd.org/biotech المجال االقتصادي

http://www.biotradestatus.com/
http://www2.oecd.org/biotech/)؛
http://www2.oecd.org/biotech/)؛
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إلى تقديم القرارات ذات الصلة  عتهاودتناقضات الإلى  لجذب انتباههااألطراف مع األمانة  تواصلتوفي هذا السياق،  -107
من  20تقييم المخاطر على النحو المطلوب بموجب المادة ما يرافقها من المحورة و  الحية التي اتخذتها بشأن الكائنات

 ، أو لتقديمفي بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل ل ةالحقالمقررات البروتوكول و ال
في معدل اكتمال  في المائة 95إلى  83وقد أدى هذا إلى زيادة من .  يبدو غير مكتملةالتي على ما البيانات  بشأن توضيح

كانت األمانة على اتصال مع األطراف فيما يتعلق   25.غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةتقارير تقييم المخاطر في 
األطراف في معالجة هذه المحرز من قبل  ، والحظت التقدممات السالمة األحيائيةغرفة تبادل معلو بالقرارات المتاحة في 

 القضية.

ة ومتعددة طرفا من األطراف التي أشارت إلى أنها قد دخلت اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمي 11ومن بين  -108
ويرتفع هذا  .دل معلومات السالمة األحيائيةغرفة تبادائما المعلومات ذات الصلة إلى  أنها قدمت في المائة 45األطراف، أشار 

هذه المعلومات في بعض مثل إذا ما أخذ في االعتبار تلك األطراف التي قدمت  في المائة 50الرقم إلى أكثر بقليل من 
 .، بصورة قليلةمختلفةالسئلة األالمسألة المنصوص عليها في المتعلقة بنفس معلومات .  وتختلف الالحاالت فقط

طراف التي تلقت معلومات بشأن حاالت التحركات غير المشروع عبر الحدود للكائنات الحية المحورة في فترة ومن األ -109
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية( بأنها قدمت معلومات كاملة إلى % 44أطراف ) أربعةاإلبالغ الحالية، أفادت فقط 

هذه المعلومات  مثل أطراف فقط بأنوأفادت تسعة ير الوطني الثاني.  في التقر  وهي نفسها التي وردتبشأن هذه التحركات، 
 .متاحة

أنه لم يتم إتاحة ، على المستوى الوطني، إلى بها أشارت بعض األطراف في طلبات النصوص الحرة الخاصة -110
علومات ولكن لم يتم وأشارت بعض األطراف إلى توافر الم التجارب الميدانية وبالتالي ال يمكن تقديمها.   المعلومات بشأن

.  وتفيد بعض األطراف غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةتخزينها مركزيا، وبالتالي لم يتم إتاحة كل المعلومات من خالل 
ووظائفها.   غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةبأنه ينبغي أن تصبح الوكاالت وصانعي السياسات والمشرعين على دراية ب

 عديد من األطراف إلى االفتقار إلى المعلومات والبيانات تماما.وتشير ال

وأشارت بعض األطراف في طلبات النصوص الحرة الخاصة بها، حيثما وجدت هذه البيانات، إلى أنها دائما ما لم  -111
غرفة لمعلومات في تتيحها بسبب نقص القدرات.  وأفادت األطراف إلى أن القدرات البشرية والموارد المالية غير كافية لحفظ ا

حتى اآلن.  وذكرت بعض األطراف التأثير المفيد ألنشطة بناء القدرات المقدمة من خالل  تبادل معلومات السالمة األحيائية
برنامج األمم المتحدة للبيئة/ مرفق البيئة العالمية في هذا الصدد.  وأبلغت األطراف عن عدد من التحديات التي تتعلق بإتاحة 

، بما في ذلك: نقص الموظفين الدائمين والمتفرغين، وتناوب غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةبصورة كاملة لالمعلومات 
تقديم أنواع معينة لالموظفين، وعدم كفاية التنسيق في جمع المعلومات على المستوى الوطني، وعدم كفاية الوعي حول الحاجة 

أن هناك حاجة مستمرة لتدريب إلى وتشير بعض األطراف .  المة األحيائيةغرفة تبادل معلومات السمن المعلومات إلى 
أنه نظرا للتغيرات في عدد  إلى وتشير بعض األطراف .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاستخدام  على الموظفين

 قد فقدت المهارات المكتسبة.فالموظفين، 

                                                                                                                                                                                           
http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp(الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء (2) ؛ 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login)(لغرفة الوطنية لتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية، حيثما أمكن،  ا ؛
الدائرة الدولية الكتساب تطبيقات التكنولوجيا البيولوجية ويتم اآلن أيضا استشارة قاعدة بيانات   كمراجع لتحديد الثغرات في القرارات التي تم نشرها.

 .الزراعية
 

بيانات دورة اإلبالغ الثانية من االستعراض الذي قام به اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن التقييم واالستعراض الثاني  التوصل إلىتم  25
 .UNEP/CBD/BS/A&R/1/INF/1) ) 2012ة بشأن السالمة األحيائية، الذي عقد في يونيو لبروتوكول قرطاجن

http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp؛
http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp؛
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login)؛
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login)؛
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 ما للرصد واإلنفاذ.بعدد األطراف التي وضعت نظا 6-1-3ويرتبط المؤشر  -112

طرفا من األطراف التي ردت على سؤال بهذا الشأن في دورتي اإلبالغ الثانية والثالثة، ذكر ما يقرب  78ومن بين  -113
وفي داخل . %( 8) أطراف ستة%( أنها وضعت نظاما للرصد، أي بزيادة تقدر بنحو 72طرفا أو  56من ثلثي األطراف )

في مجموعة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، أفاد عدد أقل من األطراف عن  ية:الالمناطق، لوحظت االختالفات االت
 (،% 80(، ومجموعة بلدان غرب أوروبا ودول أخرى )% 93( من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية )% 42وجود نظم للرصد )

ف التي ردت على السؤال ذي الصلة في طرفا من األطرا 78ومن بين  (.% 57( وآسيا والمحيط الهادئ )% 78وأفريقيا )
، مع وجود لإلنفاذ انظام وضعتأنها  %(76طرفا أو  59) من األطراف قليالعدد أكبر  أفاددورتي اإلبالغ الثانية والثالثة، 
ومجموعة بلدان غرب  %،100بقليل )منطقة أوروبا الوسطى والشرقية  وضوحا بمقدار يزيد اختالفات إقليمية مماثلة ولكن

 %(.25 الكاريبيالبحر أمريكا الالتينية و ومنطقة ، %77ئ آسيا والمحيط الهاد%، و 78%، وأفريقيا 88روبا ودول أخرى أو 

 التقارير الوطنية التي تم تلقيها بموجب كل دورة إبالغ.بعدد  7-1-3ويرتبط المؤشر  -114

طرفا في  170لخروج من إجمالي طرفا تقاريرهم الوطنية الثالثة ل 105، قدم 2015ديسمبر عام  31واعتبارا من   -115
الموعد النهائي لتقديم للتقارير الوطنية يعقب وقت في عند نقطة مقارنة .  و (% 62البروتوكول التي التزمت بالقيام بذلك )

غير أنه من الصعب مقارنة هذه األرقام، بسبب التأخير في صرف التمويل (. % 89بنسبة ) تقديم أعلىالالثانية، كان معدل 
الموارد المؤسسية )المعروف باسم بتنفيذ نظام تخطيط  المتعلقح لألطراف لدعم االنتهاء من التقرير الوطني الثالث، المتا

 من ق بل برنامج األمم المتحدة للبيئة. أوموجا(

 إلى ةتقديم تقرير أو تقريرين من التقارير الوطنيعدم  أسباب األطراف قد أرجعتوفيما يتعلق بدورات اإلبالغ السابقة،  -116
.  وصعوبة جمع المعلومات من مختلف القطاعات ،نقص الموارد المالية، ونقص المعلومات ذات الصلة على المستوى الوطني

 الحالية. التقديمهذه العوامل على معدالت قد تؤثر و 

 ب البروتوكول.لتلبية التزاماتها بموج بعدد األطراف القادرة على الحصول على الموارد المالية 8-1-3ويرتبط المؤشر  -117

ة، والثالث ةالثانيتي اإلبالغ دور باألسئلة ذات الصلة  عني أجابت طرفا، الت 80وأشار ثلث األطراف البالغ عددها  -118
لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال  ويمكن االعتماد عليه يمكن التنبؤ به تمويلتستخدم أنها إلى  %(33طرفا أو  26)

اختالفات  .  وقد لوحظتوأفريقيا والبحر الكاريبي مجموعة بلدان أمريكا الالتينية بالنتائج األدنى في مع تقارير تفيدللبروتوكول، 
ن (، وطرفا% 17أطراف ) أربعة تومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، أفادداخل أفريقيا ففي .  .إقليمية كبيرة

في أطراف  سبعةو  ،(% 43) في آسيا والمحيط الهادئ أطراف ستةأشارت و . وجود مثل هذه المواردإلى على التوالي  (% 17)
 أن لديها إلى شرقيةالو  الوسطي في منطقة أوروبا (% 50) أطراف سبعةو ، (% 44) ودول أخرى  الغربية أوروبا دولمجموعة 

وجود تمويل يمكن ( إلى % 46) طرفا 80طرفا من أصل  37 في دورة اإلبالغ الثانية، أشار ما مجموعه. و مثل هذا التمويل
العليا في  نسبة أعلى الشاملة واإلقليمية النتائج وسجلت .التنبؤ به ويمكن االعتماد عليه لبناء القدرات لتنفيذ البروتوكول

 االستقصاء.

 يماثلأنها حصلت على تمويل إضافي لتنفيذ البروتوكول، الذي إلى ( %66طرفا أو  69) تقريباً  األطراف ثلثا وأشار -119
على الرغم و  ،(% 63) هذا التمويلمثل  بأنه تلقى أطراف 109من أصل طرفا  69 أفاد ورد في دورة اإلبالغ الثانية، حيثما 

الد  األطراف تلك فقط بين مقارنةولدى ال .دوالر أمريكي( 500,000من )أكثر  مقارنة بالمرة السابقة أكبر مبالغمن اإلبالغ عن 
التي أبلغت  التقارير األطراف عددوالثالثة، فإن  الوطنية الثانية اإلبالغ في دورتي لمسألةمعلومات بشأن هذه ا قدمتالتي  80

التمويل لدعم  وواصل مرفق البيئة العالمية إتاحة  (.% 49) طرفا 39 في حدودمستقرا  ا يظلإضافيا و جديد عن تلقيها تمويالً 
. قيد التنفيذ ا واحداإقليمي امشروعا وطنيا، ومشروع 17 ن هناك، كا2015كانون األول /ديسمبر 31بحلول .  و تنفيذ البروتوكول

العقبات الرئيسية يعد أحد التمويل الكافي  توافرعدم إلى أن تشير العديد من األطراف الرغم من توافر موارد إضافية، وعلى 
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ضمن  األحيائيةسالمة لل منفصلمحوري  ألنه ال يوجد مجال.  و التنفيذ الكامل للبروتوكول على المستوى الوطني تعرقلالتي 
تحدد  عندتتنافس مع مشاريع التنوع البيولوجي  ينبغي أنمشاريع السالمة األحيائية الممارسة فإن مرفق البيئة العالمية، 

ضعف التنسيق داخل وبين السلطات الحكومية تسبب وعالوة على ذلك، .  ولويات في مخصصاتها الوطنيةاف المؤهلة لألاألطر 
مستوى أدت هذه القضايا إلى وفي نفس الوقت،  .  أموال مرفق البيئة العالمية إلىالوصول  في عرقلةعي والقدرات وقلة الو 

 .المتاحة لتنفيذ بروتوكول قرطاجنةمرفق البيئة العالمية موال متدني نسبيا أل

الستكمال التقارير طرفا  82لنحو ل وباإلضافة إلى ذلك، أتاح برنامج األمم المتحدة للبيئة/ مرفق البيئة العالمية التموي -120
كانت مؤهلة للحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية طرفا من األطراف التي  39كان وباإلضافة إلى ذلك، .  الوطنية الثالثة

 .على الوصول إليها درغير قاهو  تلك األموال أو  للحصول على تقدم بطلبلم يالستكمال تقاريرها الوطنية، إما 

 : التقييم واالستعراض2-3لتشغيلي الهدف ا
كانون /ديسمبر 31اعتبارا من ، 1-2-3مؤشر الالمنشورة، المقدمة واالستعراضات  في تحليل لعدد من تقارير التقييم -121
المقارنة قد حان وقت تقديمها.  وبالتي  170التقارير الوطنية الثالثة من أصل ( تقريرا من % 62) 105تم تقديم ، 2015 األول
في  في المائة 89 من االثالثة، كان هناك انخفاضو الثانية  التقارير الوطنية كل منلالتقارير في وقت الموعد النهائي قديم تبين 

أرجعت األطراف وفيما يتعلق بدورة اإلبالغ السابقة،  .في التقارير الوطنية الثالثة في المائة 62التقارير الوطنية الثانية إلى 
ير الوطنية إلى نقص الموارد المالية، ونقص المعلومات ذات الصلة على المستوى الوطني، وصعوبة أسباب عدم تقديم التقار 

 الحالية. التقديمجمع المعلومات من مختلف القطاعات.  وقد تؤثر هذه العوامل على معدالت 

الت التي أدخلت على لسالمة األحيائية لتتوافق مع التعديها الوطنية لأطر التي تعدل  وفي تحليل وضع عدد األطراف -122
تعديالت على البروتوكول حتى  ةأي تجرى لم  ه، لوحظ أن2-2-3مؤشر اللمواجهة التحديات الجديدة،  الذي اعتمدبروتوكول 

بروتوكول الفي كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل التوجيهات التي قدمها تنفيذ إلى  األطرافأشارت ومع ذلك، .  اآلن
الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.  وقد شحنات م الخاصة بشروط الوسفي سياق 

أنها الهوية،  مثل حمايةهوية الكائن الحي المحور من خالل وسائل  يحدد فيهانصف األطراف أنه في الحاالت التي  ذكرت
كائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف الالوثائق المصاحبة لشحن أن تبين تقتضي اتخذت تدابير 

 المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز. ا تحتوي على كائنات حية محورةبوضوح أنه أو للتجهيز،

 التوعية العامة والمشاركة والتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية -كاف
 (3-4، و7-2و ،5-2ة )األهداف التشغيلي

  والمشاركةالتوعية العامة والتثقيف : 5-2الهدف التشغيلي 
إلى تعزيز قدرات األطراف إلى رفع مستوى التوعية العامة، وتعزيز التثقيف العام  5-2يسعى الهدف التشغيلي   -123

قياس التقدم المحرز نحو لؤشرات ثالث م وضعوالمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة.  وتم 
 .تحقيق هذا الهدف

 العامةالنسبة المئوية لألطراف التي أبلغت عن وجود آليات لضمان المشاركة  ازدادت، 1-5-2وفيما يتعلق بالمؤشر  -124
 وانخفضت النسبة%( 80% إلى 63من ) في المائة 17 بنسبةالحية المحورة  في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات

وتم اإلبالغ أيضا %(.  21% إلى 37)من  في المائة 16 عن عدم وجود مثل هذه اآلليات بنسبةالمئوية لألطراف التي أبلغت 
 الحية المحورة.نتائج القرارات المتخذة بشأن الكائنات و زيادة فيما يتعلق بإنشاء آلية إلتاحتها للجمهور عن 

نسبة هي نفس ( 2-5-2 مؤشر)ال حول الطرائق القائمة للمشاركةها تبلغ جمهور وظلت النسبة المئوية لألطراف التي  -125
عدد إلطالع الرأي العام، ازداد التي استخدمت  طرائقالوفيما يتعلق بأنواع معينة من في المائة.  79 ، أي عندخط األساس
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في  3تقدر بنحو ضا زيادة طفيفة وكان هناك أي في المائة. 8طريقة رئيسية بنسبة  ااألطراف التي تستخدم مواقع وطنية باعتباره
 .استخدام الصحف والمنتديات ا فيانخفض كان هناك في عدد األطراف التي تستخدم جلسات استماع علنية في حين المائة

للبحث ومراكز الموارد  القابلة المواقع الوطنية والمحفوظاتأنشأت عدد األطراف التي ) 3-5-2وفيما يتعلق بالمؤشر  -126
طرفا أنه وضع مثل  60(، أفاد سالمة األحيائيةللللمواد التعليمية مخصصة الفي المكتبات الوطنية القائمة  ساماألقالوطنية أو 
 بالمقارنة مع خط األساس. في المائة )أربعة أطراف( 4ا بنسبة ، وهو ما يمثل انخفاضهذه األدوات

 : التثقيف والتدريب في مجال السالمة االحيائية7-2الهدف التشغيلي 

من خالل العاملين في مجال السالمة االحيائية  مهنيينللوالتدريب  التثقيفتعزيز إلى  7-2 عى الهدف التشغيلييس -127
 .األكاديمية والمنظمات ذات الصلة زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات

ورات وبرامج دعن وجود  التي أبلغتفي عدد األطراف  في المائة 5زيادة طفيفة من  1-7-2تحليل المؤشر ويوضح  -128
بلد  بمتوسط بصورة مماثلةالسالمة األحيائية. وعلى الصعيد اإلقليمي، كانت الزيادة متواضعة  تدريب في مجالالتثقيف و لل

دورات وبرامج للتثقيف والتدريب في مؤسسة أكاديمية واحدة على األقل توفير لديها  أنللمنطقة التي تبلغ عن  واحد إضافي
 .السالمة األحيائية مجال

، وفقا المتاحة التدريب اإللكترونية حداتو زيادة في عدد المواد التدريبية للسالمة األحيائية و عن أبلغت األطراف أيضا و  -129
 متاحة.و أكثر من هذه المواد والوحدات إلى أن لديه واحدة أ طرفا 13 كثر منإشارة أ مع، 2-7-2لمؤشر ل

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالل من خاألخرى : تبادل المعلومات 3-4الهدف التشغيلي 

غرفة تبادل لمن خالل آليات تبادل المعلومات األخرى  األحيائيةعلى تعزيز فهم السالمة  3-4الهدف التشغيلي يركز  -130
 ، ذكريتعلق بالسالمة األحيائية( دد الفعاليات التي تنظم في ما)ع 1-3-4 مؤشربالوفيما يتعلق .  معلومات السالمة األحيائية

الندوات وورش  عقد بالسالمة األحيائية مثلفيما يتعلق على األقل حدثا إقليميا أو وطنيا أو دوليا واحدا  أنه نظم طرفا 74
 في المائة 2قدرها هذا زيادة هامشية السنتين الماضيتين. ويمثل  خالللخ إ، التثقيفيةالعمل، والمؤتمرات الصحفية، واألحداث 

 .بالمقارنة مع خط األساسفترة اإلبالغ الحالية دت خالل عقالتي األحداث  لعدد

من  في المائة 81(، أفاد التي تم تبادلها)عدد المنشورات المتعلقة بالسالمة األحيائية ، 2-3-4 مؤشربالوفيما يتعلق  -131
المنشورات ت األطراف بخط األساس. وتبادلمقارنة  في المائة 3مثل هذه المنشورات التي تمثل زيادة بنسبة  اأن لديه األطراف

المعلومات من خالل  التي تبادلت األطراف عدد انخفض في حين ،وطنية والمكتبات الوطنيةالمواقع البشكل رئيسي من خالل 
 .بشكل طفيف غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةلركزية البوابة الم

 (3-5، و2-5، و1-5األهداف التشغيلية التوعية والتعاون ) -الم
 : التصديق على البروتوكول1-5دف التشغيلي اله

.  واعتبارا في البروتوكولتعد أطراف تحليال لنسبة األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي  1-1-5 مؤشريقدم ال -132
، 2015ديسمبر عام  31.  واعتبارا من في البروتوكول طرفا( % 84في االتفاقية ) طرفا 167 أصبح، 2011ديسمبر  31من 
 (. % 87) 170إلى  ثالثة بروتوكول بنسبةأصبحت أطرافا في العدد األطراف في االتفاقية التي اد ازد

 التعاون : 2-5الهدف التشغيلي 

كما هو مبين و مع االتفاقيات األخرى كما هو مبين في األنشطة المشتركة، التي تم إقامتها  عالقاتالفي تحليل لعدد  -133
حمل صفة مراقب في تو ، آرهوس، ومبادرة الجمارك الخضراء قات رسمية مع اتفاقية، أقامت األمانة عال1-2-5مؤشر لافي 

جددت األمانة طلبها الحصول على صفة مراقب في اللجان .  كما منظمة التجارة العالميةالتابعة ل المعنية بالتجارة والبيئةلجنة ال
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ركة أيضا فياألنشطة المشت جرتوقد  منظمة التجارة العالمية.لاألخرى ذات الصلة 
مزيد من المناقشة حول آليات التواصل الفعال إجراء وذلك بهدف تسهيل  ،لألمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعةاالقتصادي، 

 .يانات الثالثة للسالمة األحيائية/ االتصال لقواعد الب محوريةعلى المستوى الوطني بين نقاط 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان مع  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةبشأن بيانات  األمانة وتبادلت -134
ومنظمة كروباليف ، المحتوية على الكائنات الحية المحورة والعلف ةلألغذيالمختبر المرجعي لالتحاد األوروبي "واالقتصادي، 

المعني بتحليل  ، والفريق االستشاري الدوليحاالت التجارة األحيائية"ات قاعدة بيان" و "بيانات طرق الكشفقاعدة "والدولية، 
 .النباتات لحمايةتفاقية الدولية أمانة اال قبل تنسيق منال، بآلفاتمخاطر ا

 التواصل والتوعية: 3-5الهدف التشغيلي 

مة األحيائية، كانت هناك لسالفي مجال التوعية واإلرشاد لوطنية البرامج العدد  بشأن 1-3-5مؤشر بالفيما يتعلق  -135
في مجال  والتوعيةوعي ال من برامج أي اإلى أن لديه التي أشارتي عدد األطراف ف في المائة 4تقدر بنحو زيادة طفيفة 

، على المستوى الوطني، عديد من األطراف من جميع المناطقذكرت الوفي مناقشة تنفيذ مثل هذه البرامج،  السالمة األحيائية. 
ام األول من خالل والتوعية في مجال السالمة األحيائية، في المق الوعيت والدوائر الحكومية هي المسؤولة عن برامج الوزارا أن

 .مواقع اإلنترنت

في مجال  وطنية للتواصل استراتيجياتوضعت من األطراف التي  في المائة 46 ذكر، 2-3-5 مؤشرالفي تحليل و  -136
يمثل زيادة  سالمة األحيائية وهو ماال بشأن الوطنية قوانيناعتماد الالث سنوات بعد السالمة األحيائية في موعد ال يتجاوز ث

 .األساس بالمقارنة بخط في المائة 3بنسبة 

للسالمة األحيائية، بما في ذلك شبكية وطنية  مواقع أنشأتنسبة األطراف التي  ، بشأن3-3-5مؤشر بالوفيما يتعلق  -137
من  في المائة 59 ذكرتالجمهور والقابلة للبحث،  لتي هي في متناول، االسالمة األحيائية غرفة تبادل معلوماتل العقد الوطنية

األقسام القائمة في وطنية أو موارد موقع شبكي للسالمة االحيائية به سجالت قابلة للبحث، ومراكز  أنشأت اأنه األطراف
بالمقارنة مع خط  في المائة 4بنسبة و ما يمثل انخفاضا ، وهالمكتبات الوطنية المخصصة للمواد التعليمية للسالمة األحيائية

 .األساس

التي في متناول  تثقيف في مجال السالمة األحيائية والبروتوكولعدد األطراف التي لديها مواد توعية و  رتفعوقد ا -138
إلى  48طرفا )من  13ة ، بنسب4-3-5مؤشر الهذه المواد، على النحو المبين في  في، بما في ذلك التنوع الجمهور والمتاحة له

  طرفا(. 61
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