
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 األولاالجتماع 

 2016 مايو/أيار 6-2 كندا، ،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 

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

 حالة التنفيذمع خط األساس لالتحليل المقارن للتقارير الوطنية الثالثة 
 مذكرة من األمين التنفيذي

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

 بعد على األقلبعد كل خمسة أعوام من بدء نفاذ هذا البروتوكول، و  أعوام ةبعد خمس  (COP-MOP)نة للسالمة األحيائيةقرطاج
 .ذلك، تقييما لفعالية البروتوكول، بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته

الخطة االستراتيجية  ،اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكمؤتمر األطراف العامل اعتمد و  .2
قررت األطراف في .  و V/16-BSمن خالل مقرره  2010في عام   2020-2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

من اعتماده بالتزامن مع التقييم  أعوام ةنفذ بعد خمسسياتيجية البروتوكول أيضا أن إجراء تقييم منتصف المدة للخطة االستر 
االجتماع الثامن لمؤتمر  التقييم واالستعرا  الثالث خاللجرى ي  ومن المقرر أن .  فعالية البروتوكولل الثالث ستعرا واال

معايير التقييم المناسبة التي سيتم ، وذلك باستخدام في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية األطرافاجتماع كاألطراف العامل 
 السابع. ابل األمين التنفيذي للنظر فيها من قبل األطراف في اجتماعهاقتراحها من ق  

في  اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكمؤتمر األطراف العامل وفي اجتماعه السابع، رحب  .3
، مع إجراء تنقيحات، بنموذج اإلبالغ الوطني الثالث الذي اقترحته األمانة والذي اعترف بالدور المقصود من VII/14-BSمقرره 

ك المعلومات الواردة فيه في تسهيل سير كل من استعرا  منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة وكذل
 التقييم واالستعرا  الثالث للبروتوكول.

، في اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكمؤتمر األطراف العامل وعالوة على ذلك، طلب  .4
نفس المقرر، إلى األطراف، من بين أمور أخرى، استخدام صيغة منقحة إلعداد التقرير الوطني الثالث وتقديم تقريرها إلى 
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الذي اجتماع األطراف في البروتوكول، كقبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل اثنا عشر شهرا  ( أ)
 ؛التقرير نظر فيسي

شكل الذي أتاحته األمانة لهذا ال، أو في تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةمن خالل  ( ب)
 الوطني.نقطة االتصال الغر ، موقعة من قبل 

مقرره       في أيضا  ،اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكمر األطراف العامل مؤت وقرر .5
VII/3-BS  المدة للخطة االستراتيجية في  تقييم منتصفمقترنا بكون يأن  ينبغيفعالية البروتوكول لالثالث واالستعرا  التقييم أن

 استعرا ذات الصلة المنوط بها مهمة  1الهيئة الفرعية وطلب إلى ،اجتماع األطرافكمؤتمر األطراف العامل ل االجتماع الثامن
المعلومات التي تم جمعها  أن تستعر بناء القدرات، المعني باالتصال  فريقتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك المساهمات من 

لبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة ل الثالث ستعرا االتقييم و الحليلها من قبل األمين التنفيذي بهدف المساهمة في وت
 .2020-2011االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية للفترة 

أيضا إلى لجنة االمتثال  ائيةاجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيكمؤتمر األطراف العامل وطلب  .6
الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية في شكل تقييم لحالة  أن توفر مدخالت في التقييم واالستعرا 

 التنفيذ للبروتوكول في تحقيق أهدافه.

تعرا  الثالث للبروتوكول وتقييم وتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ في مساهمتها في التقييم واالس .7
يصف القسم الثاني المنهجية .  و 2020-2011منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

ع ويقدم القسم الثالث تحليال للوض.  تنفيذ البروتوكولالمتعلقة بالتي تستخدمها األمانة في جمع وتصنيف وتحليل المعلومات 
. القائم واالتجاهات في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، استنادا إلى األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية

فريق اعتبارات  نتائج.  وتتاح المواد في هذه المذكرة لفريق االتصال المعني ببناء القدرات من أجل السالمة األحيائية وتم إتاحة
 لجنة االمتثال للبروتوكول.لالمواد  كما تم إتاحة .  المرفق الثاني، UNEP/CBD/SBI/1/4 قةاالتصال في الوثي

 المنهجية  .ثانيا

أن  BS-VII/3في مقرره  اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكمؤتمر األطراف العامل  قرر .8
 غرفةمات المتاحة من التقارير الوطنية الثالثة كمصدر رئيسي، و يستفيد من المعلو ستقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية 

مسوحات  إجراء وعند االقتضاء، يمكن أن تجمع بيانات إضافية من خالل ،تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية
ل باستخدام التقارير معلومات عن تنفيذ البروتوكو جمع وتوليف وتحليل األمين التنفيذي  إلىلب وفقا لذلك، ط  .  و مخصصة

منتصف  تقييم بروتوكول بالتزامن معللالثالث  واالستعرا  تقييمالالوطنية الثالثة كمصدر رئيسي، وذلك بهدف المساهمة في 
 المدة للخطة االستراتيجية.

يم ، أن تقي2من الخطة االستراتيجية 11في الفقرة اجتماع األطراف كمؤتمر األطراف العامل وفي وقت سابق، قرر  .9
التقييم فعالية  ويحددمنتصف المدة سوف يستخدم المؤشرات في الخطة االستراتيجية لتقييم مدى تحقيق األهداف االستراتيجية.  

 .التكيف مع االتجاهات الناشئة في تنفيذ البروتوكولبالخطة االستراتيجية ويسمح لألطراف 

علما بالمعلومات الواردة في  VI/15-BSفي مقرره اف مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطر وعالوة على ذلك، أحاط  .10
التقارير الوطنية الثانية والتحليل الذي أجري على حالة تنفيذ العناصر األساسية للبروتوكول             

                                                           
عرا  االست مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطرافدعم وتشمل واليتها   12/26تأسست الهيئة الفرعية للتنفيذ من خالل مقرر مؤتمر األطراف  1

 .المستمر لتنفيذ البروتوكول

 األول، المرفق BS-V/1 المقرر   2

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13350
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(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1)  قرر أن البيانات والمعلومات الواردة في هذا التحليل من شأنها أن تشكل خط ، و
أساس لقياس التقدم المحرز في تنفيذ بروتوكول، وال سيما التقييم الالحق لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة لتنفيذ الخطة 

لجمع  3مخصص استقصاءمين التنفيذي إجراء االستراتيجية.  وباإلضافة إلى ذلك، طلبت األطراف في نفس المقرر إلى األ
الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أو من ال يمكن المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات في الخطة االستراتيجية التي 

 "(. باالستقصاءيشار إليها فيما بعد " سخالل اآلليات األخرى القائمة ) التي 

أيضا أن يتم االضطالع بالتقييم واالستعرا  الثالث في البروتوكول ع األطراف مؤتمر األطراف العامل كاجتماطلب و  .11
)التي سيشار إلها فيما بعد     القرار المحددة في مرفقلفعالية البروتوكول باستخدام مجموعة أساسية من احتياجات المعلومات 

 "(.المحتملة"بالعناصر 

يدعو األطراف والحكومات  4توكول، أصدر األمين التنفيذي إخطاراوللشروع في عملية جمع البيانات بشأن تنفيذ البرو  .12
طنيا، الذي كان تقريرا و  105، تم تلقي 2015ديسمبر عام  31واعتبارا من  األخرى الستكمال وتقديم التقارير الوطنية الثالثة.  

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

داة لتمكين تجميع هذه األتم تصميم إلكترونية.  و محلل  5ولتسهيل تجميع وتحليل البيانات المتاحة، تم تطوير أداة .13
.  ، وبيانات خط األساس، والبيانات الواردة في التقارير الوطنية الثالثةواالستقصاءومقارنة البيانات بين التقارير الوطنية الثانية، 

األطراف التي قدمت إجابات على األسئلة نفسها سواء في التقارير الوطنية الثانية أو  استجاباتا بين وقد تم المقارنة أيض
 .والتقارير الوطنية الثالثةاالستقصاء 

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةوباإلضافة إلى ذلك، وعند االقتضاء، تم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من  .14
 .6في تحليل بع  المؤشرات ومقارنتها مع البيانات المماثلة المستخدمة في التحليل أثناء دورة اإلبالغ الثانية ةبالسالمة األحيائي

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

عمقا للمعلومات التي قدمتها األطراف أجرت األمانة تحليال مت، BS-VII/3 من المقرر 5على النحو الوارد في الفقرة  .15
من خالل التقارير الوطنية الثالثة، بالمقارنة مع بيانات خط األساس على النحو المنصوص عليه واستنادا إلى تحليل المعلومات 

على ذلك، يقدم هذا  .  وبناءتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةو الواردة في التقارير الوطنية الثانية، واالستقصاء 
 .تجاهات الناشئة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةتحليال مقارنا لالالقسم 

ويغطي التحليل كل هدف من األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية ويستخدم المؤشرات ذات الصلة لتقييم التقدم  .16
قتضاء، تم إجراء تحليل المؤشرات، مع األخذ بعين االعتبار مجموعة عند االو 7 المحرز نحو إنجازات األهداف التشغيلية.

وفي الحاالت التي ال تتداخل .  BS-VII/3 بالعناصر المحتملة" الواردة في مرفق المقرر"أساسية من المعلومات ذات الصلة 
 فيها العناصر مع أي من المؤشرات الحالية، أجري تحليل مستقل للعنصر لمعالجته.

                                                           
 http://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml على الموقع التالي:متاحة نتائج االستقصاء  3 

  en.pdf-nr-bs-001-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf :001-0152إلخطار  4

 :تالييمكن االطالع على البيانات التي استخدمت لتنفيذ التحليل في محلل التقرير الوطني على الموقع ال 5
 http://bch.cbd.int/database/reports/analyzer 

 على الموقع التالي: يمكن العثور على المصفوفة التي تتضمن تفاصيل عن مصدر المعلومات التي تم على أساسها تحليل كل مؤشر 6
term_evaluation-https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid. 

ستخدم في هذه كان يالسالمة اإلحيائية، كما وجدت هنا المتعلقة ب معلوماتاللسهولة الرجوع إليها، نظام ترقيم الخطة االستراتيجية الوارد في تبادل   7
  http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml#elements: 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
https://bch.cbd.int/protocol/issues/mid-term_evaluation
http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan_txt.shtml#elements
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" من ق بل لجنة االمتثال خالل ليات لتحقيق االمتثالاآللتعزيز ، " 1-3 الهدف التشغيليتحليل بالع طاالضتم و  .17
لى و مباشرة جنة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لالسيتم تقديم مدخالت و   8 االجتماع الثالث عشر. مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ا 

روتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة لبلالثالث  واالستعرا  كجزء من التقييماألطراف 
 .2020-2011للسالمة األحيائية للفترة 

وتجنب ومن أجل تسهيل إجراء تقييم متكامل لالتجاهات الناشئة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية  .18
مجاال واسعا،  12التشغيلية ذات الصلة للخطة االستراتيجية بموجب األهداف تم تحليل ومناقشة االزدواجية في المعلومات، 

دارة المخاطر؛ والكائنات الحية المحورة أو الصفات  وهي: األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ التنسيق والدعم؛ تقييم المخاطر وا 
والتعبئة وتحديد الهوية؛ واالعتبارات  لوالنقالتي قد يكون لها آثار سلبية؛ المسؤولية والجبر التعويضي؛ وخدمات المناولة 

المعلومات؛  وتبادلغير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ؛  والنقل، االستخدام المعزولعبور، و والاالجتماعية واالقتصادية؛ 
 .صل والتعاونالسالمة األحيائية؛ والتوافي مجال والتدريب  والتثقيف ،ةوالتوعية العامة والمشاركاالمتثال واالستعرا ؛ و 

 (1-2و  1-1األطر الوطنية للسالمة األحيائية ) األهداف التشغيلية  ألف.
 األطر الوطنية للسالمة األحيائية: 1-1 الهدف التشغيلي

أطر وطنية تشغيلية للسالمة األحيائية لتنفيذ لوضع على تمكين جميع األطراف 1-1 الهدف التشغيلييتمثل تركيز  .19
 .الهدف التشغيلية مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا وضعت خمسو  البروتوكول. 

، التي وضعت التشريعات الوطنية المتعلقة المنشأمراكز وال سيما في )عدد األطراف،  1-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  .20
 52لى البروتوكول( سنوات من االنضمام إلى/التصديق ع 6بالسالمة األحيائية وتنفيذ المبادئ التوجيهية في فترة ال تتعدى 

كاملة التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول،  بشكل نه قد اتخذأفاد أ 9%(51)طرفا أي نحو 
 الكاريبيالبحر أمريكا الالتينية و  مجموعة بلدان معظم النمو في وتم اإلبالغ عن 10%(.8أي بزيادة ثمانية أطراف )+

بشكل كامل التدابير القانونية  تنفذأنها لم  فيها أكثر من ثلثي األطراف ذكرهي مناطق %( و 12)+يها أفريقيا، تل%(14)+
 38 ما مجموعه.  وأفاد واإلدارية أو غيرها من التدابير، على الرغم من التقدم المحرز من قبل بع  األطراف في المنطقة

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

) نحو تسعة أطراف( ئية قد أصبحت تشغيلية بمعدل أبطأوارتفع عدد األطراف التي أفادت أن أطرها للسالمة األحيا .21
طرفا(.   26مع المعدل خالل دورة اإلبالغ الثانية عندما كانت الزيادة أكثر وضوحا )، بالمقارنة فترة اإلبالغ السابقةخالل 

الماضية، فإن النسبة المئوية لألطراف التي  11وباستثناء تلك الدول التي أصبحت أطرافا في البروتوكول خالل السنوات الست
 %.53ي وضعت كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية وغيرها لتنفيذ البروتوكول ه

 101السالمة األحيائية المحددة وغير المحددة، مع إبالغ  أدواتوقد أبلغت األطراف عن التقدم المحرز في اعتماد  .22
 ، أي بزيادة ثالثة أطراف.الصكوك%( عن وضع ما ال يقل عن نوع واحد من 98طرف )

ارية وغيرها ال تزال واحدة من العقبات وأفادت األطراف في تعليقاتها أن بطء وتيرة اعتماد التدابير القانونية واإلد .23
الرئيسية التي تعتر  تنفيذ االلتزامات بموجب البروتوكول، على الرغم من التقدم الذي تم اإلبالغ عنه في التقرير الوطني 

                                                           
 التالي: سيكون متاح على الموقع 2016فبراير  26 -24تقرير لجنة االمتثال خالل اجتماعها الثالث عشر، الذي عقد في الفترة من  8

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

 .النسب المئوية بين قوسين إلى نسبة األطراف المبلغةتشير  9

 .هذه التغييرات هي نسبة إلى فترة اإلبالغ الثانية 10

 .غرب، الصومال، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغوايأفغانستان، البحرين، كوت ديفوار، غينيا بيساو، العراق، جامايكا، لبنان، الم 11
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 وذكرت بع  األطراف أن هناك أدوات أخرى قيد التطوير.  وأشارت بع  األطراف التي أبلغت أنها وضعت أدوات الثالث.  
 محددة، أن هذه الصكوك ال يزال يتعين اعتمادها.

طرفا ضمن مراكز  31ومن بين األطراف التي أبلغت أنها أدخلت التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير، يقع  .24
 13 من هذه األطراف تدابير كاملة. 14في حين وضع  12المنشأ

جراءات وضعت ف التي )النسبة المئوية لألطرا 2-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  .25  اإلخطاراتلتعامل مع لقواعد وا 
االستخدام و  ة أو كأعالف أو للتجهيز؛طلبات للموافقة على استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذيالو 

دخالها  المعزول الحية المحورة، وهو ما للكائنات  االستخدام المعزولمن األطراف التي كانت تنظم  %75ذكرت في البيئة(، وا 
اإلجراء لوائح أو تدابير إدارية لتشغيل و قوانين ها اعتمدت طرفا( أن 75من األطراف ) %71.  كما ذكر %5يمثل زيادة قدرها 
وأوضحت أطراف.   4 بنحو، أو أن يكون لها إطار تنظيمي محلي يتسق مع البروتوكول، وهو ما يمثل زيادة المسبق عن علم
اف أن هذه القوانين واللوائح تنطبق أيضا على اتخاذ القرار بشأن االستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في معظم تلك األطر 

( %67طرفا ) 68وأبلغ ما مجموعه للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.  األسواق 
مما  ت الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،للكائناأن لديهم مثل هذه القوانين واألنظمة 

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

 .ذكرت في دورة اإلبالغ الثانية التيالنتيجة 

وعلى الرغم من االختالفات اإلقليمية، فال تزال األرقام العالمية على النحو الوارد أعاله هي نفسها التي ذكرت في  .26
المراد استخدامها مباشرة  -المتعلقة بالكائنات الحية المحورة التقرير الوطني الثاني فيما يتعلق بإنشاء آليات التخاذ القرارات

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

) نسبة األطراف التي عينت نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة(  3-1-1وفيما يتعلق بالمؤشر  .27
من البروتوكول.  وهذه هي  19%( األمانة بنقاط االتصال الوطنية، وفقا للمادة 99أخطرت جميع األطراف باستثناء طرفين )

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

 والمقرر   BS-I/3 للمقرروفقا  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةل وطنيةال هانقطة اتصالباألمانة باستثناء طرفين 

BS-II/2  (99)%  (62) طرفا 105طرفا، أتاح  170.  ومن إدماالي عدد األطراف البالغ %1وهو ما يمثل زيادة بنسبة% 
، 17نقطة االتصال الوطنية وفقا للمادة فيما يتعلق ب تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةالتفاصيل ذات الصلة ب

 14 مقصود عبر الحدود.ال غير حركاتتبالالمتعلقة 

                                                           
يسيا، إيطاليا، ألبانيا، البرازيل، كمبوديا، الصين، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، اإلكوادور، مصر، إريتريا، فرنسا، غواتيماال، هندوراس، الهند، إندون 12

سبانيا، طاجيكستان، تايالند، إالمكسيك، المغرب، بيرو، جمهورية كوريا، سلوفينيا،  كازاخستان، قرغيزستان، جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، ماليزيا،
 .تونس، تركيا، فيتنام

 .سبانيا، تركيا، فيتنامإالبرازيل، الصين، كرواتيا، قبرص، فرنسا، الهند، إيطاليا، قيرغيزستان، ماليزيا، جمهورية كوريا، سلوفينيا،  13

نقاط االتصال الوطنية، والمعلومات المقدمة على نقاط االتصال الوطنية وبالتالي ال تحتاج بالضرورة "إلى  17المادة ير بالمعنى الدقيق للكلمة، ال تش 14
، وبالنظر إلى أن المعلومات 17نقاط االتصال في إطار المادة بالمتعلقة  لألحكامالنظر إلى الطابع الملزم .  وبليتم تضمينها في تحليل هذا المؤشر

وطنية، كانت المعلومات المقدمة عن نقاط االتصال تؤخذ في التصال االنقاط بهذا األمر مماثلة في طبيعتها للمعلومات المقدمة فيما يتعلق المقدمة ب
 .االعتبار في هذا القسم
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من البروتوكول أو التشريعات  8إخطارات وفقا للمادة  أنها تلقت طرفا(  38من األطراف ) %38وأبلغ ما مجموعه  .28
وأفاد ما مجموعه  بالمقارنة مع خط األساس.   %7.  ويشير هذا إلى زيادة بنسبة 4-1-1المحلية المناسبة، وفقا للمؤشر 

الحالي، وهو ما يمثل  اإلبالغفترة من البروتوكول خالل  8إخطارات وفقا للمادة  أنها تلقت ( طرفا 29من األطراف ) 29%
 %(. 1أطراف ) 3زيادة تقدر بنحو 

، ظلت النسبة المئوية لألطراف التي اتخذت قرارات تتعلق باالستيراد وفقا للمادة 5-1-1وأخيرا، وفيما يتعلق بالمؤشر  .29
إلى أنه اتخذ مثل هذه القرارات،  %(31طرفا ) 27المحلية المناسبة دون تغيير تقريبا، وأشار  من البروتوكول أو التشريعات 10

أنها تلقت طلبات/إخطارات أكثر من  طرفا(  38من األطراف ) %38مع طرف واحد أقل من خط األساس، وأشار ما مجموعه 
في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي،  اقرار طرفا( أنها اتخذت  29) من األطراف %29وأفاد ما مجموعه أي وقت مضى.  

تشريعات التخاذ مثل هذه  بوضعجميع األطراف التي ذكرت أنها اتخذت قرارا  تأشار الذي يمثل انخفاضا بنسبة طرفين.  كما و 
 مثل لم تضعآليات، على الرغم من أن أحد األطراف ذكرت أنها  أنها وضعتذكرت معظم هذه األطراف أيضا  .  والقرارات

 إلى حد ما.ذه اآلليات طرفان آخران أنهما وضعا بع  من ه وذكرهذه اآللية، 

دارية 1-2 الهدف التشغيليوبموجب  .30 ، هدفت األطراف إلى تقديم مزيد من الدعم لتطوير وتنفيذ أنظمة تنظيمية وا 
 .1-1 الهدف التشغيليفي سياق  البيانات والمعلومات المتصلة بالنظم أو األطر التنظيمية الوطنية أعاله وطنية.  وترد 

أسئلة محددة تشير  على ال يحتوي شكل التقارير الوطنية الثالثة وفي حينوطنية، الدارية اإلظم يتعلق بالنفيما و  .31
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 انخفا  كبير أشارت الردود من األطراف. و 15اإلدارية
وجود هذه اآلليات تفيد بردود ل( %52طرفا، أو  53نصف )الأكثر من  تقديم لدعم تشغيل األطر الوطنية للسالمة األحيائية، مع

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

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

وعالوة على ذلك، فقد ذكرت بع  األطراف أن التغييرات المؤسسية يجري تنفيذها أو على وشك أن تنفذ.  وذكرت  .32
دائمين مخصصين للسالمة األحيائية في حين أشار آخرون بصورة محددة إلى توافر بع  األطراف أن لديها موظفين 

 الموظفين للعمل بدوام جزئي بشأن القضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية.

 (1.2 الهدف التشغيليالتنسيق والدعم )  .باء

ع التنسيق الالزم والتمويل ورصد على وضع آليات فعالة إلنشاء نظم للسالمة األحيائية م 2-1 الهدف التشغيلييركز  .33
الدعم.  وقد حسنت النتائج المرجوة من فهم احتياجات بناء القدرات لألطراف، واتباع نهج متماسك وآليات فعالة تعالج تلك 

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

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

 نفذ %( أنه46طرفا ) 71( أفاد بناء القدرات ها مناحتياجات قيمتدد األطراف التي )ع 1-2-1 مؤشربالوفيما يتعلق  .34
هذا تحسنا . ويمثل أنها لم تفعل ذلك %(54طرفا)  82أفاد  لثالثة بينمااإلبالغ افترة خالل بناء القدرات لتقييم االحتياجات 

                                                           
أيضا تشير إلى التدابير  47، و29باإلضافة إلى ذلك، األسئلة ستمارة اإلبالغ الوطني الثالث.  ال 124، و18، و17على سبيل المثال، األسئلة رقم  15

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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نفذت بت عن السؤال بأنها قد %( من األطراف التي أجا25) فقط أطراف 10أفادت الثانية عندما اإلبالغ بالمقارنة مع فترة 
 %( بأنها لم تفعل ذلك.75طرفا ) 30القدرات، وأفاد بناء تقييم احتياجات 

، فإن النسبة المئوية لألطراف التي وضعت خطة عمل لبناء القدرات الوطنية 2-2-1ولكن فيما يتعلق بالمؤشر  .35
هذه الزيادة الطفيفة بشكل رئيسي من قبل %( وسجلت 29إلى  26%) من 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  .36
 72 ) من%3ضا طفيفا بنسبة هناك انخفا(، فكان لسالمة األحيائيةأن اشب لمهنيينلالمدى  طويلالسالمة األحيائية والتدريب 

تبادل المعلومات  غرفةفي  ( بما في ذلك الدورات األكاديمية) األطراف برامج تعليمية وتدريبية قليل من عدد (.  سجل%69إلى 
أبرزت بع  األطراف ورش العمل التدريبية التي نظمت للمسؤولين الحكوميين على مختلف .  و المتعلقة بالسالمة األحيائية

 ر.، وتقييم المخاطالكائنات الحية المحورة ات وعلى مختلف المواضيع بما في ذلك الكشف عن المستوي

وهناك أيضا انخفا  ملحوظ في نسبة األطراف التي وضعت آليات تنسيق وطنية لمبادرات بناء القدرات في مجال  .37
بنسبة  اوطنية الثانية والثالثة، كان هناك انخفاض(.  ووفقا للمعلومات الواردة في التقارير ال4-2-1السالمة األحيائية ) المؤشر 

وتفيد العديد من األطراف أن نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة هي المسؤولة %(.  42إلى  56) من  14%
 عن تنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية على المستوى الوطني.

بشأن مبلغ الموارد المالية الجديدة واإلضافية التي تم حشدها لتنفيذ البروتوكول، كان  5-2-1وفيما يتعلق بالمؤشر  .38
ضافية لتنفيذ البروتوكول ) من  %5هناك انخفاضا بنسبة  % إلى 61في عدد األطراف التي حشدت موارد مالية جديدة وا 

األطراف تشير إلى استمرار كون مرفق البيئة  %(.  كما انخف  مبلغ الموارد المالية الجديدة واإلضافية.  وهناك عدد من56
 16 العالمية المصدر الرئيسي للتمويل ودعم مشاريع السالمة األحيائية.

 ن التنبؤ به ويمكن االعتماد عليهفي نسبة األطراف التي لديها تمويل يمك املحوظ اهناك أيضا انخفاضكان و   .39
(.  وتظهر البيانات الواردة في التقارير الوطنية الثانية 6-2-1ل ) المؤشر لألنشطة الرامية إلى تعزيز قدراتها لتنفيذ البروتوكو 

%(.  وأفادت معظم األطراف من البلدان النامية أنها ليست لديها تمويل يمكن 31% إلى 47% ) من 16والثالثة انخفاضا قدره 
فقط بالوصول إلى أموال مرفق البيئة العالمية لبناء التنبؤ به أو االعتماد عليه.  وفي التقارير الوطنية الثالثة، أفاد طرف واحد 

 القدرات في مجال السالمة األحيائية.

، ظل عدد األطراف التي ذكرت أنها لبت احتياجات بناء قدراتها دون تغيير تقريبا 7-2-1وأخيرا، فيما يتعلق بالمؤشر .40
، وعلى المستوى أشد الحاجة ى والشرقيةالوسط وعلى المستوى اإلقليمي، ذكرت بلدان أوروبا %(. 15طرفا ) 15 عند

 .تدخالت بناء القدراتإلى بروتوكول ال تزال بحاجة لالموضوعي، فإن معظم المناطق الخاضعة ل

دارة المخاطر ) الهدفان  جيم.  (2-2و  3-1 التشغيليانتقييم المخاطر وا 
دارة المخاطر3-1 الهدف التشغيلي  : تقييم المخاطر وا 

غايات " ، " تيسير إنشاء ومواصلة تطوير نظم فعالة للسالمة األحيائية لتنفيذ البروتوكول1 المحوريمجال الضمن  .41
دارة المخاطر ال النهج بشأنمواصلة تطوير ودعم تنفيذ أدوات علمية "  3-1 الهدف التشغيلي مشتركة لتقييم المخاطر وا 

 ."لألطراف

                                                           
عالمية للتركيز بشأن تطوير وتنفيذ أطر السالمة األحيائية الوطنية.  تشمل بع  المنظمات الداعمة التي قدمتها األطراف يستمر دعم مرفق البيئة ال 16

مة الدولي للهندسة الوراثية وتكنولوجيا شبكة السالمة األحيائية؛ الشبكة األفريقية للخبراء بشأن السال غرفةمنظمة األغذية والزراعة، والبنك الدولي، والعلى 
 .األحيائية؛ مجلس غرب ووسط أفريقيا للبحوث الزراعية والتنمية، ومعهد البلدان األمريكية للتعاون في مجال الزراعة
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نتائج دورة اإلبالغ الثالثة عند  دم المحرز.  وتشيروتقدم ثالثة مؤشرات في إطار هذا الهدف التشغيلي لقياس التق .42
 (:1المقارنة مع خط األساس إلى أن ) الشكل 

توجيهية لغر  إجراء تقييم للمخاطر أو إدارة المخاطر، أو لتقييم تقارير الوثائق الاعتماد واستخدام ارتفع  (أ )
دارة المخاطر خالل لكل من تقييم المخاطر و  %2.5تقييم المخاطر المقدم من المبلغين بنسبة  مؤشر ) ال فترة اإلبالغ الحاليا 

 أ/ب(؛ 1-3-1

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

 (.3-3-1% ) المؤشر 7.5االضطالع بتقييم المخاطر الفعلية وفقا للبروتوكول بنسبة  (ج )

% 40% و 24قت الحاضر في الو  ير الوطنية الثالثة، تستخدموعالوة على ذلك، من بين األطراف التي قدمت التقار   .43
على التوالي، إرشادات بشأن تقييم المخاطر للكائنات الحية المحورة، والتي تم تطويرها من قبل المنتدى من األطراف، 

دارة وفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر و  اإللكتروني مخاطر أو بناء المخاطر، ألغرا  إجراء تقييمات للا 
لهذه المعلومات، ال توجد بيانات خط األساس متاحة في وقت سابق  (. ال تظهر البيانات)  القدرات الخاصة بهم، على التوالي

 لدورة اإلبالغ الحالية. اتجاه ال يمكن رسموبالتالي، 

 

دارة المخاطر2-2 الهدف التشغيلي  : تقييم المخاطر وا 
تقييم وتطبيق،  منألطراف إلى تمكين ا 2-2 الهدف التشغيلييهدف بناء القدرات"، بشأن " 2 المحوريمجال الضمن  .44

نشاء وتنفيذ عمليات تقييم المخاطر  ومشاركة دارة ورصد ومراقبة على أساس علمي  محلية قدراتوا  مخاطر الكائنات لتنظيم وا 
 الحية المحورة.

نتائج دورة اإلبالغ الثالثة عند  دم المحرز.  وتشيروتقدم ثالثة مؤشرات في إطار هذا الهدف التشغيلي لقياس التق .45
 :المقارنة مع خط األساس إلى أن
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الكائنات الحية المحورة بالمقررات المتعلقة تقييم المخاطر وعدد لالنسبة بين عدد التقارير الموجزة  ارتفعت ( أ)
، 2015اعتبارا من شهر ديسمبر  %93 إلى 2012اعتبارا من ديسمبر  %83من  بشأن المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية

 (؛1-2-2% ) المؤشر 10 وهو ما يمثل زيادة بنسبة

 17 عدد األطراف التي:  ( ب)

عدد األطراف انخف  ، ولكن 2في إدارة المخاطر بنسبة  األشخاصأو أكثر من  شخصتدريب  زادت نسبة  (1)
) المؤشر  على التوالي 9و  1 مراقبة بنسبةفي الفي تقييم المخاطر و شخص أو أكثر من األشخاص التي دربت 

 18 (؛2؛ الشكل 2-2-3

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

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

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

 تستخدمإلى أنها % من األطراف، 41 أشارتوعالوة على ذلك، من بين األطراف التي قدمت التقارير الوطنية الثالثة،  .46
) ال تظهر  بناء القدراتألغرا  ألمانة، اتم تطويره من قبل دليل التدريب بشأن تقييم المخاطر، الذي ، ت الحاضرفي الوق

 اتجاه لدورة اإلبالغ الحالية. ال توجد بيانات خط األساس متاحة لهذه المعلومات، وبالتالي، ال يمكن رسم البيانات(. 

 

                                                           
)عدد التقارير الموجزة لتقييم المخاطر في المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية التي تمتثل  2-2-2ال توجد بيانات متاحة لقياس المؤشر  17

لبروتوكول،  فيجب أن يتم تلخيص تقييما للمخاطر يكون تم تنفيذه لومن المعلوم أنه، من أجل أن يصبح موجز تقييم المخاطر ممتثال للبروتوكول(.  
 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. وال تتوافر

 

دارة ومراقبة المخاطر تستخدم  18 شر لقياس المؤ  كأداةتجدر اإلشارة إلى أن عدد األطراف التي تدرب شخص واحد على األقل في تقييم المخاطر وا 
دارة  رصدالفعلي " لعدد لألشخاص الذين تدربوا بشأن تقييم المخاطر، وكذلك في    (.3-2-2على  الكائنات الحية المحورة" ) المؤشر  ومراقبةوا 
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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  4-1 الهدف التشغيلييدعو  .47

 .المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان

، 2-4-1 مؤشربالوفيما يتعلق .  لهدف التشغيليفي الخطة االستراتيجية لقياس التقدم نحو تحقيق هذا اويرد مؤشران  .48
الكائنات الحية تقييم أو قادرة على تحديد الاألطراف  عددمقارنة مع خط األساس إلى أن بالنتائج دورة اإلبالغ الثالثة تشير 

عدد األطراف  على التوالي، في حين بقي 2و  7بنسبة  قد انخف السمات المحددة التي قد يكون لها آثار ضارة المحورة أو 
مقارنة مع خط األساس، كما هو مبين بال 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  .49
 استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان، التي وضعتها األطراف، وبالتالي، مؤشر حفظ واستدامة 

 .1-4-1قياسه المؤشر ال يمكن 

 

 (4-2و  5-1 انالتشغيلي ان) الهدف والجبر التعويضيالمسؤولية  هاء.
 الجبر التعويضيو المسؤولية : 4-2و  5-1الهدف التشغيلي 

الجبر بشأن المسؤولية و  حيائيةلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ كواال لمبور التكميلي -ناغويا كولبروتو لم يدخل  .50
كواال لمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة  -لبروتوكول ناغويا نفاذحير ال 1-5-1المؤشر سيدخل النفاذ بعد ) حيز  يالتعويض

اجتماع األطراف في كمؤتمر 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

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

                                                           
أو االنضمام أخرى من التصديق أو القبول أو الموافقة  صكوكال تحسب موافقة االتحاد األوروبي ألغرا  الدخول حيز النفاذ.  ومن ثم، هناك سبع   19

 في حاجة إلى اإليداع.
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 التي وضعتالنسبة المئوية لألطراف في البروتوكول التكميلي )  2-5-1 مؤشرالمتوفرة عن ال ماتمعلو ال وال ترتبط .51
األضرار التي  بشأن يالتعويضالجبر تتضمن القواعد واإلجراءات بشأن المسؤولية و التي األطر اإلدارية والقانونية الوطنية 

 51أفاد ومع ذلك،  .  البروتوكول التكميلي حيز النفاذدم دخول ع مباشرة بالنظر إلى بصورة( تسببها الكائنات الحية المحورة
إدارية أو قانونية تنص على تدابير االستجابة عن الضرر بالتنوع البيولوجي الناتج  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  .52
أو تقنية /مساعدات مالية و %( أنها تلقت9) أطراف 7 ( أفادتوالجبر التعويضي التي تنطوي على الكائنات الحية المحورة

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

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

 (3-2و  6-1) الهدفان التنفيذيان  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية واو.

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية: 6-1 الهدف التشغيلي
يق للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة فيما يتعلق بالنسبة المئوية لألطراف التي وضعت متطلبات التوث .53

.  وحسبما متطلبات التوثيقجانب محدد من  بشأنفقط المعلومات تتوفر ، 1-6-1مؤشر الكأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، 
تبين أن اتخذت تدابير، على األقل إلى حد ما، تقتضي  %( أنها6)+ من األطراف %66، ذكرت 4مبين في الشكل هو 

قد ا أنه بوضوح، الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزالوثائق المصاحبة لشحن 
، 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 الكائن الحي  %67لهوية. وعالوة على ذلك، أفاد ا حمايةالمحور من خالل وسائل مثل 
الوثائق المصاحبة أن تبين تقتضي الهوية، أنها اتخذت تدابير، على األقل إلى حد ما،  حمايةالمحور من خالل وسائل مثل 

ا تحتوي على كائنات حية بوضوح أنه ف أو للتجهيز،الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعاللشحن 
ي تغيير بالمقارنة مع خط األساس، كما هو التي ال تمثل أ، المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز محورة

 (.4مبين في الشكل )

والتي سيتم  المعزولدام في تحليل لنسبة األطراف التي وضعت متطلبات التوثيق للكائنات الحية المحورة لالستخو  .54
، من األطراف أنها اتخذت تدابير %77، ذكرت 4 هو مبين في الشكل حسبما( 2-6-1مؤشر الإدخالها قصدا في البيئة، )

، بوضوح المعزوللالستخدام الموجهة الكائنات الحية المحورة الوثائق المصاحبة لشحن أن تبين تقتضي على األقل إلى حد ما، 
نقطة االتصال، فضال عن نقطة وتحديد ، مناولتها، وتخزينها، ونقلها واستخدامها بأمان محورة وتحدد متطلباتأنها كائنات حية 

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

من األطراف أنها اتخذت تدابير مماثلة، على األقل  %75، ذكرت 4هو مبين في الشكل  وحسبماوعالوة على ذلك،  .55
تحدد  أنها تشترط أنللطرف المستورد.  و البيئة  داخل إدخالها قصدا في التي يرادإلى حد ما، المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

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

 .(%14-الكاريبي )البحر ريكا الالتينية و أم منطقة طراف فيلأل( وانخفا  %16قبل األطراف في أفريقيا )+ 
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غير الحية المحورة الكائنات ف قادرة على اكتشاالالوصول إلى األدوات  لديها التيوفيما يتعلق بعدد األطراف  .56
 بالمقارنة مع بيانات خط األساس. %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  .57
 كان لديه هأنب( %60طرفا ) 48 وجود هذا التوجيه، في حين أفاد إلى( %66طرفا ) 53أشار (، 4-6-1مؤشر الالمحورة )

وجود ب( %25ثالثة أطراف ) أفادالكاريبي، البحر في منطقة أمريكا الالتينية و .  و جيهات خالل دورة اإلبالغ الثانيةمثل هذه التو 
 .تمثل هذه التوجيها

لهويةالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد ا: 3-2 الهدف التشغيلي  

كائنات الحية المناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية بشأن على تطوير قدرات األطراف  3-2الهدف التشغيلي يركز  .58
، 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 شار األطراف أيضا في تعليقاتهم، اإلضافة إلى ردودهم، أبو  .59
الحظت بع  .  و 2.3حسب الهدف التشغيلي الهوية للكائنات الحية المحورةتطوير القدرة على المناولة والنقل والتعبئة وتحديد 

من قبل مسؤولين من السلطات األخرى ذات الصلة مثل  أو كلها ن هذه اإلجراءاتيتم تنفيذ جزء م هأن ااألطراف في تعليقاته
 يمسؤولأن إلى وأشار األطراف أيضا ي. الحجر الصحموظفي في منافذ الدخول و  المخصصينمفتشي السالمة األحيائية 
وكذلك  الوثائقحية المحورة وتحديد الكائنات ال على في وضع العالمات المتواصلالتدريب قد تلقوا الرقابة الحدودية المعنية و 

 .الكائنات الحية المحورة أي من وجود عن تحليليالشحنات للكشف الأخذ عينات من 

والتعرف على الكائنات الحية  عن الكشف العاملين في المختبرات في مجال تدريب المزيد منتواصل األطراف و  .60
 عن كشفالالعاملة في  مختبراتللاألطراف لتعزيز البنية التحتية  جهود من قبل العديد منتبذل 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،  .61
شمال أفريقيا وسط و منطقة الشرق األاالتحاد األوروبي و  ا علىشمل هذيو .  نات الحية المحورةوتحديد الكائ عن فكشالعلى 

االتفاقية المتعلقة بالتنوع وباإلضافة إلى ذلك، من خالل المعلومات التي تم الحصول عليها من شبكة .  ومنطقة البحر الكاريبي
أخرى ، هناك شبكات مختبر إقليمي لى الكائنات الحية المحورةوالتعرف ع عن الكشف مجالالعاملة في  لمختبراتل البيولوجي

منطقة البحر الكاريبي دون اإلقليمية األطراف في وقد أشارت العديد من .  ورابطة دول جنوب شرق آسياالمناطق األفريقية  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،  اذكر العديد من األطراف التي لديهعلى المستوى الوطني، و  .62
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 المحورةتبرات معتمدمخها معظم لدى على األقل، كان

.  نتائج دقيقة ومتسقة الحصول على ق التدابير الالزمة لمراقبة الجودة لضمانبرات تطببع  المختإال أن ، التصديقمن عدم 
لمختبرات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لخالل شبكة نتائج التقرير الوطني الثالث مع النتائج المشتركة من وتتماشى 

 .وتحديد الكائنات الحية المحورة عن فللكش
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وهي اللغة ، "اعتماد"حظت بع  األطراف أن هذا تم تفسيره على أنه يعني لتصديق، البوضع مفهوم لوفيما يتعلق  .63
 .ن الجودة داخل المختبرمعايير ضماشير إلى تطبيق لتهذا المجال القياسية المستخدمة في 

 (7-1االعتبارات االجتماعية االقتصادية ) الهدف التشغيلي  زاي.

من قبل األطراف في النظر في وأ تيحت وا ست خدمت شرت، ن  التي البحثية الستعرا  األقران  الورقاتعدد بفيما يتعلق  .64
استخدم مواد استعرا   بأنه( %37طرفا ) 29أفاد (، 1-7-1مؤشر الاآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة )

مقارنة مع بالتحديد إجراءات وطنية فيما يتعلق باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية،  وضع أولغر  التي تم نشرها األقران 
إال أن ، هااستخدمت العدد الدقيق لهذه المواد التي قداإلشارة إلى األطراف  لم ي طلب منفي حين و  األساس.  خط طرفا في 30

 .من هذه المواد ةأربعإلى بين واحد ما  تاستخدم اذكرت أنه قد( %48ما يقرب من نصف األطراف )

نهجها ألخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في االعتبار التي أبلغت عن عدد األطراف تحليل ما يتعلق بفيو  .65
االعتبارات ينبغي أن ت ؤخذ  سهل كيفمحددة ت  ات متطلبج أو نهإلى 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 .  ج أو المتطلباتمثل هذه النه ( أن لديه%43طرفا ) 34 مة في تحديد خط األساس، حيث أفادالمعلومات المقد

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

 .األساس خط فيالموجودة نفس النتائج 

في اتخاذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في االعتبار عند اتخاذ قرارات  عن تجاربهطرفا  31 وأبلغ ما مجموعه .66
.  قد فعلت ذلك في بع  الحاالتأطراف أنها  7أبلغت ، في حين (3-7-1 مؤشر) ال بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة

بهذا الشأن في كل  استجابت إلى هذه المسألةالتي  43البالغ عددها  من تلك األطراف% 16% و 30 ليوهذا يشكل على التوا
 طرفا 16أفاد انخفاضا بالمقارنة مع خط األساس، حيث  االستجاباتتظهر  .  ومن التقرير الوطني الثالث وخط األساس

استيراد الكائنات الحية بذات الصلة في اتخاذ القرارات ية خبرة في مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقتصاد %( أن لديها36)
 .لديها خبرة في بع  الحاالت %( أن18أطراف ) 8وأفادت المحورة، 

أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية قد أخذت بعين  تعليقاتهاوعالوة على ذلك، أشارت بع  األطراف في  .67
وأشار .  قيد التطوير تعد هذه الغايةات الخاصة بتشريعالد من األطراف أن وأبلغ عد . االعتبار في التجارب الميدانية فقط

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

 (8-1تشغيلي ) الهدف ال الطوارئتدابير ، و غير المقصود عبر الحدود والتحركات، االستخدام المعزولالعبور، و  حاء.

تشير التقارير ( 1-8-1 مؤشر)ال  نسبة األطراف التي لديها تدابير إلدارة الكائنات الحية المحورة في العبورتحليل في  .68
من األطراف تنظم عبور للكائنات الحية المحورة، إما بشكل كامل أو إلى حد ما، وهو ما يمثل  %69أن  إلى الوطنية الثالثة
مجموعة دول أوروبا الغربية  في.  و بع  االختالفات اإلقليمية وقد لوحظ .  6 هو موضح في الشكل حسبما، %8زيادة قدرها 
فقط من األطراف أنها  %88ذكر أبلغت جميع األطراف أنها تنظم العبور، بينما في أوروبا الوسطى والشرقية،  ودول أخرى

النسبة المئوية لألطراف التي تنظم البحر الكاريبي، كانت تينية و في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الال.  و عبورالتنظم 
 %(. 60% و 50%؛ 57عالية على التوالي ) أيضا العبور، نظم إلى حد ما تأو 

   مؤشر طرفا( )ال 77(، أو %75) المعزولوأفادت نسبة أعلى قليال من األطراف التي وضعت تدابير لالستخدام  .69
مجموعة دول أوروبا جميع األطراف في  وأفادت.  6 هو مبين في الشكل حسبما، %5درها ، وهو ما يمثل زيادة ق(1-8-2

تقل ، في حين االستخدام المعزولتنظيم  بأنها%( 94) جميع األطراف في أوروبا الوسطى والشرقيةتقريبا و الغربية ودول أخرى 
البحر أمريكا الالتينية و  منطقة في لنسبة األدنىوا%، على التوالي( 70%، و67) نسبة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئال
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الكاريبي هي المنطقة الوحيدة التي تظهر اتجاها نزوليا فيما يتعلق البحر أمريكا الالتينية و %(.  وتعد منطقة 53) الكاريبي
 %(.7-) التقرير الوطني الثانيب

 تعد قيد التطوير. المعزولوأبلغ عدد من األطراف أن تشريعاتها المتعلقة بوضع تدابير لالستخدام  .70

 

محورة والقدرة على اتخاذ تدابير في تحليل استخدام التوجيه للكشف عن حدوث إطالق غير مقصود للكائنات الحية الو  .71
 الكشف مجالالعاملة في  لمختبراتل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيشبكة ، بالتعاون مع استجابة مالئمة، لوحظ أن األمانة

توجيهات ذات الصلة على النحو المطلوب في الخطة تعمل على وضع ال، تعرف على الكائنات الحية المحورةوال عن
 االستراتيجية.

أفاد غير قصد، عن الكائنات الحية المعدلة  إطالق ةقدرة األطراف على اتخاذ التدابير المناسبة في حالبوفيما يتعلق  .72
 .مقارنة مع خط األساس %6دة قدرها هذا زيايمثل و   مثل هذه القدرات. ( أن لديه%56طرفا ) 44

 (2-4، و6-2تبادل المعلومات ) الهدفان التشغيليان  ياء.
 : تبادل المعلومات6-2الهدف التشغيلي 

المعلومات المتعلقة  تبادل غرفة إلى ضمان الوصول بسهولةإلى تبادل المعلومات  إلى 6-2يهدف الهدف التشغيلي  .73
تمر  ، وال سيما في البلدان النامية والبلدان التيالتي تم تحديدهمقبل جميع أصحاب المصلحة  من بالسالمة األحيائية

 .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

النتائج التي تم الحصول عليها من .  وتشير لقياس التقدم المحرز في إطار هذا الهدف التشغيلي نالمؤشرا وتم إنشاء .74
 :مقارنة مع خط األساس إلى أنبالفي نهاية دورة اإلبالغ الثالثة  مة األحيائيةتبادل المعلومات المتعلقة بالسال غرفة

من البلدان النامية  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةارتفع عدد الطلبات المقدمة إلى  ( أ)
فترة اإلبالغ خالل  2,103إلى  انيثالوطني الفترة اإلبالغ في  1,406والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من 

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةنسبة الطلبات المقدمة إلى إال أن وعلى الرغم من الزيادة في عدد السجالت، .  الوطني الثالث
انخفضت من  ، قدمن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بجميع الطلبات بالسالمة األحيائية

استمرار أنه على الرغم من  إلى وتشير هذه النتائج.  في دورة اإلبالغ الماضية %34.4إلى تحديد خط األساس  عند 38.8%
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تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةلالبلدان 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 معدلإال أن ال، حيائيةبالسالمة األ

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةمن المستخدمين لمرور )المتوسط السنوي عبر فترات التقارير( المقدار ارتفع  ( ب)
زائر من  39,275و زيارة 65,327التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من من البلدان النامية والبلدان  بالسالمة األحيائية
الذي ، و لثةدورة اإلبالغ الثافي زائر من الفئات الخاصة  77,210وزيارة  174,523دورة اإلبالغ الثانية إلى في الفئات الخاصة 

من البلدان النامية والبلدان التي تمر ة من الفئات الخاص في عدد الزوار %97في عدد الزوار و %167زيادة بنسبة يمثل 
أن الزيادة في إجمالي  يظهر تحليل هذه النتائجأن لالهتمام،  ةالمثير األمور ومن .  (2-6-2مؤشر الاقتصاداتها بمرحلة انتقال )

تبادل  ةغرفلزيادة في المرور من المستخدمين بصورة حصرية إلى  رجعتلوحظت خالل دورة اإلبالغ الثالثة  التي المرور
انظر أيضا  ؛7من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )الشكل  المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية

 (.3-2-4مؤشر ال

 

 تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفة: فعالية 1-4الهدف التشغيلي 
إلى زيادة كمية ونوعية  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفة بشأن 1-4الهدف التشغيلي يهدف  .75

 تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية. غرفةوالمستمدة من  المعلومات المقدمة إلى

ات البيان.  وتشير نحو تحقيق هذا الهدف التشغيليالمحرز ثمانية مؤشرات في الخطة االستراتيجية لقياس التقدم  وترد .76
 مقارنة مع خط األساس إلى أن:بالالتي تم الحصول عليها خالل دورة اإلبالغ الثالثة 

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

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

في نهاية  1,223من  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةزاد عدد المطبوعات الواردة في  (ب )
 (؛2-1-4مؤشر ال) %19.4، مما يمثل زيادة قدرها 2015في نهاية عام  1,460إلى  2012عام 

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةمن المستخدمين لمرور )المتوسط السنوي عبر فترات التقارير( المقدار ارتفع  (ج )
في دورة اإلبالغ الثانية إلى زائر من الفئات الخاصة  83,159و زيارة 136,450)قياس مستوى العالم( من  بالسالمة األحيائية

في عدد  %75في دورة اإلبالغ الثالثة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة الخاصة  زائر من الفئات 117,210و زيارة 239,153
وترجع الزيادة في عدد الزيارات وعدد من .  (7الشكل  ؛3-1-4مؤشر ال)الزوار من الفئات الخاصة في عدد  %40الزيارات و

بادل المعلومات المتعلقة بالسالمة ت غرفةلزيادة في المرور من المستخدمين الإلى الزوار من الفئات الخاصة بصورة حصرية 
كان هناك وبالنظر إلى البلدان المتقدمة فقط، من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.  األحيائية

 أعاله(؛ 7في حجم المرور في دورة اإلبالغ الثالثة بالمقارنة مع خط األساس )انظر الشكل  افي الواقع انخفاض

( 4-1-4مؤشر ال) تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفة المراجع التي تشير إلىعدد ارتفع  (د )
من خالل النقر  تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةاألشخاص الذين وصلوا إلى التي تم قياسها من خالل عدد 

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

 تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةفي عدد البلدان التي لديها نقاط اتصال مسجلة وتغير  (ه )
 (:5-1-4ؤشر كما يلي )م

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

% من البلدان( إلى 98)  192تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية: انخفضت من  غرفةنقطة اتصال  (2)
 % من البلدان(؛97)  191

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

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفة بشأنلوائح السالمة األحيائية و/أو القوانين  نشرتعدد البلدان التي ارتفع  (و )
  من %2هذا يمثل زيادة قدرها .  ويمثل في دورة اإلبالغ الثالثة 159في دورة اإلبالغ الثانية إلى  155من  بالسالمة األحيائية

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

تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةقرارات اإلجراء المسبق عن علم/ المحلية المتاحة من خالل  ارتفع عدد (ز )
ا في البيئة)وفقا بالسالمة األحيائية التي تم قياسها من خالل عدد من "القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة إلدخالها قصد

قرار بشأن الكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية أو كأعالف أو (" و/أو " محليالتنظيمي الطار اإلأو  10للمادة 
األطراف، من ها التي قدمت، الكائنات الحية المحورة لالستخدام المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز(" 11) المادة  للتجهيز
في عدد هذه المقررات  %44هذا زيادة قدرها في نموذج اإلبالغ الثالث. ويمثل  1296إلى  اإلبالغ الثاني نموذجفي  903

 20 (.7-1-4) المؤشر  المقدمة في دورة اإلبالغ الثالثة بالمقارنة مع خط األساس

                                                           
تبدددادل المعلومدددات المتعلقدددة بالسدددالمة األحيائيدددة التدددي تتطلدددب تحسدددن فدددي دقدددة واكتمدددال وحداثدددة  غرفدددةال توجدددد بياندددات متاحدددة لقيددداس عددددد المسدددتخدمين ل 20

 (.8-1-4المعلومات )المؤشر 
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 اإلنترنت  عبر شات والمؤتمراتتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية كأداة للمناق غرفة: 2-4الهدف التشغيلي 
تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية كأداة للمناقشات والمؤتمرات  غرفة بشأن 2-4يهدف الهدف التشغيلي  .77

تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية كمنصة وظيفية وفعالة تماما لمساعدة البلدان في  غرفةعبر اإلنترنت إلى إنشاء 
تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية الذي يهدف إلى زيادة كمية ونوعية  غرفةالبروتوكول المتعلق بفعالية  تنفيذ

 تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية. غرفةالمعلومات المقدمة إلى والمسترجعة من 

البيانات .  وتشير حو تحقيق هذا الهدف التشغيلينالمحرز مؤشرات في الخطة االستراتيجية لقياس التقدم  ثالثة وترد .78
مقارنة مع خط بالخالل دورة اإلبالغ الثالثة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية  غرفة من التي تم الحصول عليها

 :األساس إلى أن

 غرفة بموجب تقدعللمنتديات المفتوحة العضوية التي متوسط عدد األطراف التي رشحت مشاركين بنشاط ارتفع  (أ )
 لنحو% 25) 42في دورة اإلبالغ الثانية إلى  طرفا(  163 لنحو% 18) 29من تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية 

 (؛ 1؛ الجدول 1-2-4 المؤشر)في دورة اإلبالغ الثالثة  ( طرفا 170

تبادل  غرفةعضوية التي عقدت بموجب . عدد األطراف التي رشحت مشاركين بنشاط للمنتديات المفتوحة ال1الجدول 
 المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية  

 
 دورة اإلبالغ الثانية

(2010-2012) 

 دورة اإلبالغ الثالثة

(2013-2015) 

 53 50 تقييم المخاطر

 41 18 الكشف والهوية

 غير متاح 15 موظفو الجمارك

 27 34 اجتماعية اقتصادية

 48 غير متاح ةعلم األحياء االصطناعي

 42 29 المتوسط

 %25 %18 النسبة المئوية

 غرفة بموجبالتي عقدت  العضوية على اإلنترنت إجمالي عدد المشاركين الذين شاركوا في المنتديات المفتوحةارتفع  (ب )
غ الثالثة، وهو ما يمثل في دورة اإلبال 687ي دورة اإلبالغ الثانية إلى ف  428 منتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية 

 (؛ 2؛ الجدول 2-2-4مؤشر % ) ال60زيادة بنسبة 

تبادل  غرفةالمشاركين الذين شاركوا في المنتديات المفتوحة العضوية على اإلنترنت التي عقدت بموجب . عدد 2الجدول 
 المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية

 
 دورة اإلبالغ الثانية

(2010-2012) 

 غ الثالثةدورة اإلبال

(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

تبادل المعلومات  غرفةمشاركة في ارتفع عدد أنشطة بناء القدرات الرامية إلى زيادة الشفافية والشمولية والمساواة في ال (ج )
تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية بشأن  غرفةمنتدى ) " نترنتعلى شبكة اإلالمتعلقة بالسالمة األحيائية من منتديين 
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ة لبرنامج األمم تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائي غرفةتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية" و"منتدى  غرفة
) من  في دورة اإلبالغ الثالثةمنتديات  4خالل دورة اإلبالغ الثانية إلى واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي"(  -المتحدة للبيئة

 يةمنظمة التعاون والتنم -منظمة األغذية والزراعة منتديين جديدين وهما: منتدى قواعد بيانات السالمة األحيائية لإضافة خالل 
تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة  غرفةل غير الرسمية لجنة االستشارية"  و"الاتفاقية التنوع البيولوجي -في الميدان االقتصادي

 (.3-2-4) المؤشر قائمة بالفعلاألحيائية" إلى المنتديات ال

 (2-3االمتثال واالستعراض ) الهدف التشغيلي  كاف.
 للبروتوكول: االمتثال 1-3الهدف التشغيلي 

لجنة االمتثال تقوم و  . االمتثالها المتعلقة بعدم قضاياحددت وتناولت بعدد األطراف التي  1-1-3يرتبط المؤشر  .79
 إجراءاتها مصدرا جيدا للمعلومات لتحديد حاالت عدم االمتثال..  وتشكل امتثال األطراف اللتزاماتهاباستعرا  

توكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، على النحو الوارد في مرفق من ووفقا إلجراءات وآليات االمتثال بموجب برو  .80
يجوز ألي .  و قيام بمهام فيما يتعلق بتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثالاليجوز للجنة االمتثال فإنه ، BS-I/7 المقرر

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

ومع  ولم تقدم األطراف، في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، معلومات عن قضايا االمتثال إلى لجنة االمتثال.   .81
مبادرة  من خاللوال سيما  ،BS-V/1 ا الممتدة، على النحو الوارد في المقررذلك، بدأت اللجنة التنفيذ الموضوعي لواليته

 .امتثالها بشأنفرادى األطراف التي تواجه صعوبات مع  التواصل

، والمعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةاللجنة، بعد استعرا  التقارير الوطنية الثانية  اتخذتفي هذا السياق، و  .82
وأيضا فيما يتعلق بالقضايا العامة  .  لتحسين معدالت تقديم الطلبات واكتمال التقارير الوطنية الثانيةإجراءات لدعم األطراف 

 لالمتثال.

واكتمال التقارير الوطنية الثانية واتساق الطلبات وقد ساهم الدور الداعم للجنة في الوصول إلى معدالت عالية من  .83
األطراف تقدما  أحرزتوفي هذا الصدد، والمعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.  ية المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثان

 في معالجة قضايا االمتثال.

داريةو قانونية  وطنيةلديها تدابير  التي عدد األطرافب 2-1-3 مؤشرويرتبط ال .84  .وغيرها لتنفيذ البروتوكول فعالة ا 

من التدابير الالزمة  التدابير القانونية واإلدارية وغيرها كاملةقدم بصورة قد  أنه %(51طرفا ) 52 ما مجموعهأفاد  .85
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  دواستمر تزاي.  الكاريبيالبحر 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 

وات نوع من أنواع األد ه تم وضعأن%( 98طرف ) 101بينما أفاد محددة، المحددة وغير الاعتماد أدوات السالمة األحيائية 
 .أطراف 3هو 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 بع  األطراف في  .86
ت بع  ا الصدد، أشار .  وفي هذسنوات 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 بع  األطراف التي (.  1 انظر الشكل( )طرفا 38) إلى حد ما هذه هذه التدابير مدتاعت   ه قدقد أفاد أنبصورة كاملة، 

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

اعتماد التدابير القانونية واإلدارية وغيرها ال  أن بطء وتيرةطلبات النصوص الحرة الخاصة بها تشير األطراف في و  .87
المحرز الذي أ شير  تزال واحدة من العقبات الرئيسية التي تعتر  تنفيذ االلتزامات بموجب البروتوكول، على الرغم من التقدم

 .في التقرير الوطني الثالثإليه 

طلبات النصوص الحرة والبشرية الكافية في  نقص الموارد المالية عن بالنسبة للهياكل اإلدارية، أبلغت األطرافو  .88
سالمة ها الوطني للفي إنشاء آليات تضمن مخصصات الميزانية لتشغيل إطار %( 11-) اكبير  اناك انخفاضالخاصة بها.  وه

ة وهناك زيادة طفيف.  هذه اآللياتمثل أنها قد أنشأت  طرفا( 53بقليل) 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 بع  األطراف أن موظفيها (.  %85طرفا ) 87مجموع عالمي لنحو 
 األحيائية. دوام جزئي بشأن القضايا المتعلقة بالسالمة

وتفيد التقارير بإحراز تقدم، وال سيما في أفريقيا، في بناء القدرة المؤسسية لتمكين السلطات الوطنية المختصة ألداء  .89
ذلك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة خمسة  تفعل ها قدأن%( ب48طرفا ) 48إفادة  المهام اإلدارية المطلوبة بموجب البروتوكول، مع

البحر رغم من إحراز تقدم في إنشاء القدرات المؤسسية إلى حد ما، في منطقة أمريكا الالتينية و وعلى ال%(.  5) أطراف
ما مجموعه  وأفاد) طرف واحد(، د وضعت بشكل كامل قدرات مؤسسية كافيةالتي أفادت أنها قعدد األطراف الكاريبي، انخف  
 ذلك تماما.بأنها قد فعلت  طرفا 15طرفين من إجمالي 
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ها إلى أن أشارتالتي  األطراف، بما في ذلك بع  في طلبات النصوص الحرة الخاصة بها ألطرافا وأفادت بع  .90
أن اإلطار القانوني وتوفير  األطراف ذكرت بع .  و إلى حد ما، أن هناك حاجة الى بناء القدرات بع  القدرات تأنشأ قد

 .بعد أساس إلنشاء وسير عمل السلطات الوطنية المختصة لم يعتمد

التغييرات  ه يجرى تنفيذأن طلبات النصوص الحرة الخاصة بهالنسبة للهياكل اإلدارية، ذكرت بع  األطراف في باو  .91
تخفيضات  تواجه العديد من األطراف أنلجنة االمتثال  أدركتفي دراسة هذه المسألة، و . التنفيذعلى وشك  أنهاالمؤسسية أو 

 .اإلدارية هياكلها علىسلبا  تؤثرقد على المستوى المحلي، والتي  في الميزانيةكبيرة 

أخطرت جميع و  جميع نقاط االتصال الوطنية.  حددتالنسبة المئوية لألطراف التي ب 3-1-3مؤشر اليرتبط و  .92
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 فيردت التي و النسبة 

وهو ما %BS-II/2 (99 ،) والمقرر  BS-I/3 الخاصة بهم، وفقا للمقرر تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةلوطنية ال
 تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية غرفةل( %59) طرفا، 170 إجمالي منطرف  101%. وأتاح 1يمثل زيادة بنسبة 

 .عبر الحدود ةمقصودالحركات غير تالبالتي تتعلق ، 17تصال الوطنية، وفقا للمادة نقطة االة فيما يتعلق بالتفاصيل ذات الصل
21 

في ذلك االتفاق المسبق عن علم. طلبات بما العدد من األطراف التي لديها نظاما لمعالجة ب 4-1-3مؤشر اليرتبط و  .93
 .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  .94
 69وأبلغ ما مجموعه .  أطراف 4 تقدر بنحولبروتوكول، وهو ما يمثل زيادة إطار تنظيمي محلي يتسق مع ا لديهأو أن يكون 

                                                           
 . 2015ديسمبر  31بالسالمة األحيائية في تبادل المعلومات المتعلقة  غرفةاستنادا إلى البيانات المتاحة في  21
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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 ل النسبة المئوية.  وتتراوح ليميةاختالفات إق وجود لوحظ ومع ذلك قد  األساس.

مجموعة دول أوروبا الغربية  % ) في100( والكاريبي% ) في منطقة أمريكا الالتينية والبحر 47ما بين ، اآللية بشكل كامل
ت التخاذ وجود قوانين أو لوائح أو إجراءات إدارية أيضا أن لديهم آلياعن معظم األطراف التي أبلغت ودول أخرى(.  كما ذكر 

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

النقل المقصود عبر الحدود للكائنات يتعلق بوظل عدد األطراف التي ذكرت أنها اتخذت قرارا بشأن طلب / إخطار  .95
هذا .  ويمثل هذه القراراتمثل  إلى أنه اتخذ( %31طرفا ) 27 ا، وأشارقر مست ،بيئةالورة إلدخالها قصدا في الحية المح
مقارنة بنحو طلبات / إخطارات  ىطرفا أنه تلق 38وأبلغ ما مجموعه .  مقارنة مع خط األساسبنحو طرف واحد بالانخفاضا 

تشريعات التخاذ  بأنها وضعتيضا ذكرت جميع األطراف التي أشارت إلى أنها اتخذت قرارا أ.  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 استعرا  التطبيقات ه يجرى حاليا تنفيذأن ة الخاصة بهاوأفادت بع  ألطراف في طلبات النصوص الحر  .96
 تها.ال يمكن معالج التطبيقات إلى أن، دخول التشريع حيز النفاذ، في انتظار أطراف أخرى

صنع القرار بقوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية فيما يتعلق اللديها  معظم األطراف التي أشارت إلى أنوأفادت  .97
، بما في ستخداماالمثل هذه القوانين واللوائح الالزمة التخاذ القرارات بشأن  اأيضا أن لديه، بيئةالي إلدخال المقصود فالمتعلق با

 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 لقوانين واألنظمة ( أن لديهم مثل هذه ا%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 استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز الكائنات الحية المحورة المرادآلية 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

لحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية بالكائنات االتقرير الوطني الثاني فيما يتعلق بإنشاء آليات التخاذ القرارات المتعلقة 
الكاريبي البحر أمريكا الالتينية و  منطقة االختالفات اإلقليمية أن غالبية األطراف في ت ظهر لكنأو كأعالف أو للتجهيز.  و 

 .ليات التخاذ القراراتاآل أودوات األليس لديها ذكرت أنها قد وأفريقيا 

أنه على الرغم من عدم وجود صكوك قانونية إلى  لنصوص الحرة الخاصة بهافي طلبات اأشارت بع  األطراف و  .98
، باإلجراء المسبق عن علم والكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزمحددة فيما يتعلق 
ألطراف التي أبلغت عن وجود إطار قانوني أن وتشير بع  ا.  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  .99
الكائنات قرارا بشأن استيراد  طرفا أنه اتخذ 32(، بينما ذكر %7+) أطراف 7، وهو ما يمثل زيادة بنسبة كأعالف أو للتجهيز

طرفا  28وأبلغ ما مجموعه اإلبالغ الحالية.  في فترة الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 
لمحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية الكائنات الحية اسوق وضع في ال، بما في ذلك المحليستخدام االقرارا بشأن  أنه اتخذ

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

تم رف  ، معين اتخاذ قرار، عند إلى أن، في حين أشار طرف آخر رسميةغير تم وضع ترتيبات  هأناألطراف قد أوضح 
 .الواردات
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من خالل غرفة تبادل ألطراف التي نشرت جميع المعلومات اإللزامية لمئوية بالنسبة ال 5-1-3 مؤشريرتبط ال .100
 .المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية

تقدم أفادت األطراف بإحراز ، غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةم المعلومات اإللزامية إلى تقديوفي  .101
العدد اإلجمالي لألطراف التي أبلغت أنها قدمت معلومات بشأن التشريعات واللوائح وارتفع  معظم أنواع المعلومات. بشأن

لرغم من أن نسبة األطراف التي أبلغت أنها قدمت معلومات كاملة عن أطرها (، على ا%12+)بنحووالمبادئ التوجيهية الوطنية 
أمريكا منطقة ( و %19+في أفريقيا )كانت أكبر الزيادات اإلقليمية وتمت اإلشارة إلى أن  (. %65) الثلثال تزال أقل بقليل من 

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

غرفة ي نوع من عمليات تقييم المخاطر إلى ألتقديم ملخصات  بشأن( %10)+ أشير إليهوعلى الرغم من التقدم الذي  .102
في . و ذلك في جميع الحاالتقد فعلت أنها ب( %38فقط )أفاد ثلث األطراف ، تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية

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

 الثلثدمت ملخصات في بع  الحاالت فقط، ترتفع األرقام اإلجمالية إلى أكثر من في عدد األطراف التي أشارت إلى أنها ق
 .ساس( بالمقارنة مع خط األ%16(، وهي زيادة كبيرة )+%70)بقليل 

%( أنها قدمت معلومات عن القرارات النهائية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 64حوالي ثلث األطراف ) وذكر .103
%(.  ويعزي التقدم المحرز إلى منطقة أمريكا الالتينية والبحر 21يئة، مما يشكل زيادة كبيرة )+لإلدخال المقصود في الب

%(.  األرقام اإلجمالية هي مماثلة فيما يتعلق بتقديم 34)+ أخرى ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول  %(50الكاريبي )+
لمحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز الكائنات الحية االمعلومات بشأن القرارات النهائية الستيراد 

طرفا من خالل توفير معلومات عن القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة إلدخالها   14 استجاب ما مجموعه%(.  65)
ورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية الكائنات الحية المحستيراد 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، 

لتي ذكرت أنها قدمت مثل هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية الثانية والثالثة، أفاد طرفا من األطراف ا 23ومن بين  .104
األطراف من خالل غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية بالقرارات المتعلقة  ت خبر% منها بأنها دائما ما 48

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

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

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

، استعرضت األمانة المعلومات بشأن القرارات وتقييم المخاطر، على النحو المشار إليه في الفقرة وباإلضافة إلى ذلك .105
، من أجل السعي إلكمال المعلومات بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة. BS-V/2من المقرر  من المقرر  1

المعلومات و  غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةفي  المعلومات المتوفرةبين وفي هذا الصدد، قارنت األمانة 
غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة كما تم استعرا  سجالت  22 .قنوات وقواعد البيانات األخرىالالمتاحة من خالل 

 .لزاميةاإلمخاطر تقييمات الالقرارات التي لم تقدم  األحيائية بشأن

                                                           
( منظمة التعاون والتنمية في 1ولكن أيضا قواعد بيانات: )، )www.biotradestatus.com( قاعدة بيانات حالة التجارة األحيائيةتم استخدام كل من:  22

 (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  ودعتهاتناقضات الإلى  لجذب انتباههااألطراف مع األمانة  اصلتتو وفي هذا السياق،  .106
من  20تقييم المخاطر على النحو المطلوب بموجب المادة ما يرافقها من المحورة و  الحية التي اتخذتها بشأن الكائنات

، أو لتقديم طراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةاجتماع األكمؤتمر األطراف العامل ل ةالحقالمقررات البروتوكول و ال
في معدل اكتمال تقارير  %95إلى % 83وقد أدى هذا إلى زيادة من .  يبدو غير مكتملةالتي على ما البيانات  بشأن توضيح

مع األطراف فيما يتعلق كانت األمانة على اتصال   23غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.تقييم المخاطر في 
األطراف في معالجة المحرز من قبل  ، والحظت التقدمغرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةبالقرارات المتاحة في 

 هذه القضية.

ة ومتعددة طرفا من األطراف التي أشارت إلى أنها قد دخلت اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمي 11ومن بين  .107
دائما المعلومات ذات الصلة إلى غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.  ويرتفع  % أنها قدمت45اف، أشار األطر 

هذه المعلومات في بع  الحاالت مثل % إذا ما أخذ في االعتبار تلك األطراف التي قدمت 50هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 
 .، بصورة قليلةمختلفةالسئلة األالمسألة المنصوص عليها في س المتعلقة بنفمعلومات .  وتختلف الفقط

ومن األطراف التي تلقت معلومات بشأن حاالت التحركات غير المشروع عبر الحدود للكائنات الحية المحورة في فترة  .108
تعلقة بالسالمة %( بأنها قدمت معلومات كاملة إلى غرفة تبادل المعلومات الم44أطراف ) 4اإلبالغ الحالية، أفادت فقط 

هذه  مثل أطراف فقط بأنوأفادت تسعة في التقرير الوطني الثاني.   وهي نفسها التي وردتاألحيائية بشأن هذه التحركات، 
 .المعلومات متاحة

، على المستوى الوطني، إلى أنه لم يتم إتاحة بها أشارت بع  األطراف في طلبات النصوص الحرة الخاصة .109
وأشارت بع  األطراف إلى توافر المعلومات ولكن لم يتم  رب الميدانية وبالتالي ال يمكن تقديمها.  المعلومات بشأن  التجا

تخزينها مركزيا، وبالتالي لم يتم إتاحة كل المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.  وتفيد 
لسياسات والمشرعين على دراية بغرفة تبادل المعلومات المتعلقة بع  األطراف بأنه ينبغي أن تصبح الوكاالت وصانعي ا

 بالسالمة األحيائية ووظائفها.  وتشير العديد من األطراف إلى االفتقار إلى المعلومات والبيانات تماما.

وأشارت بع  األطراف في طلبات النصوص الحرة الخاصة بها، حيثما وجدت هذه البيانات، إلى أنها دائما ما لم  .110
تتيحها بسبب نقص القدرات.  وأفادت األطراف إلى أن القدرات البشرية والموارد المالية غير كافية لحفظ المعلومات في غرفة 
تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية حتى اآلن.  وذكرت بع  األطراف التأثير المفيد ألنشطة بناء القدرات المقدمة 

دة للبيئة/ مرفق البيئة العالمية في هذا الصدد.  وأبلغت األطراف عن عدد من التحديات التي من خالل برنامج األمم المتح
تتعلق بإتاحة المعلومات بصورة كاملة لغرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية، بما في ذلك: نقص الموظفين 

جمع المعلومات على المستوى الوطني، وعدم كفاية الوعي  الدائمين والمتفرغين، وتناوب الموظفين، وعدم كفاية التنسيق في
وتشير بع  األطراف غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.  تقديم أنواع معينة من المعلومات إلى لحول الحاجة 

وتشير بع  مة األحيائية.  غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالاستخدام  على الموظفينأن هناك حاجة مستمرة لتدريب إلى 
 قد فقدت المهارات المكتسبة.فأنه نظرا للتغيرات في عدد الموظفين،  إلى األطراف

                                                                                                                                                                                           
http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp(وبية لسالمة الغذاءالهيئة األور  (2) ؛ 

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

 .الزراعية
 

ا  الثاني بيانات دورة اإلبالغ الثانية من االستعرا  الذي قام به اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن التقييم واالستعر  التوصل إلىتم  23
 .UNEP/CBD/BS/A&R/1/INF/1) ) 2012لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، الذي عقد في يونيو 

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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 بعدد األطراف التي وضعت نظاما للرصد واإلنفاذ. 6-1-3ويرتبط المؤشر  .111

ذكر ما يقرب طرفا من األطراف التي ردت على سؤال بهذا الشأن في دورتي اإلبالغ الثانية والثالثة،  78ومن بين  .112
%.  وفي داخل 8أطراف  6%( أنها وضعت نظاما للرصد، أي بزيادة تقدر بنحو 72طرفا أو  56من ثلثي األطراف )

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

طرفا من األطراف التي ردت على السؤال ذي الصلة في  78%(.  ومن بين 57%( وآسيا والمحيط الهادئ )78وأفريقيا )
، مع وجود لإلنفاذ انظام وضعتها أن %( 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 ، %77آسيا والمحيط الهادئ%، و 78%، وأفريقيا 88أوروبا ودول أخرى 

 التقارير الوطنية التي تم تلقيها بموجب كل دورة إبالغ.بعدد  7-1-3شر ويرتبط المؤ  .113

طرفا في  170طرفا تقاريرهم الوطنية الثالثة للخروج من إجمالي  105، قدم 2015ديسمبر عام  31واعتبارا من   .114
تقديم للتقارير الوطنية الثانية، الموعد النهائي ليعقب وقت في عند نقطة مقارنة .  و %(62البروتوكول التي التزمت بالقيام بذلك )

غير أنه من الصعب مقارنة هذه األرقام، بسبب التأخير في صرف التمويل المتاح %(. 89بنسبة ) تقديم أعلىالكان معدل 
من  الموارد المؤسسية ) المعروف باسم أوموجا(بتنفيذ نظام تخطيط  المتعلقلألطراف لدعم االنتهاء من التقرير الوطني الثالث، 

 ق بل برنامج األمم المتحدة للبيئة.

 إلى تقديم تقرير أو تقريرين من التقارير الوطنيةعدم  أسباب األطراف قد أرجعتوفيما يتعلق بدورات اإلبالغ السابقة،  .115
.  وصعوبة جمع المعلومات من مختلف القطاعات ،نقص الموارد المالية، ونقص المعلومات ذات الصلة على المستوى الوطني

 الحالية. التقديمهذه العوامل على معدالت ؤثر قد تو 

 لتلبية التزاماتها بموجب البروتوكول. بعدد األطراف القادرة على الحصول على الموارد المالية 8-1-3ويرتبط المؤشر  .116

 ة،والثالث ةالثانيتي اإلبالغ دور باألسئلة ذات الصلة  عني أجابت طرفا، الت 80وأشار ثلث األطراف البالغ عددها  .117
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، 
 %(17%(، وطرفين )17أطراف ) 4ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، أفاد خل أفريقيا داففي .  .إقليمية كبيرة

في مجموعة بلدان أطراف  7و ،%(43) في آسيا والمحيط الهادئ أطراف 6أشارت و  .  وجود مثل هذه المواردإلى على التوالي 
.  مثل هذا التمويل أن لديها إلى شرقيةالو  الوسطي روبافي منطقة أو  %(50) أطراف 7و، %(44) غرب أوروبا ودول أخرى

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

ما  يماثلأنها حصلت على تمويل إضافي لتنفيذ البروتوكول، الذي إلى ( %65طرفا أو  68ثلثي األطراف ) وأشار .118
على الرغم من و  ،%(63) هذا التمويلمثل  طرفا بأنه تلقى 80من أصل طرفا  50 أفاد ورد في دورة اإلبالغ الثانية، حيث

التمويل  .  وواصل مرفق البيئة العالمية إتاحةدوالر أمريكي( 50,000من )أكثر  ة السابقةمقارنة بالمر  أكبر مبالغاإلبالغ عن 
وعلى  .  قيد التنفيذمشروعا وطنيا، ومشروع واحد إقليمي  17 ، كان هناك2015ديسمبر عام  31.  وفي لدعم تنفيذ البروتوكول

العقبات الرئيسية التي يعد أحد التمويل الكافي  توافردم عإلى أن تشير العديد من األطراف الرغم من توافر موارد إضافية، 
ضمن مرفق  األحيائيةسالمة لل  محوريا منفصالألنه ال يوجد مجاال.  و التنفيذ الكامل للبروتوكول على المستوى الوطني تعرقل

اف تحدد األطر  عندالبيولوجي تتنافس مع مشاريع التنوع  ينبغي أنمشاريع السالمة األحيائية الممارسة فإن البيئة العالمية، 
ضعف التنسيق داخل وبين السلطات الحكومية وقلة تسبب وعالوة على ذلك، .  ولويات في مخصصاتها الوطنيةالمؤهلة لأل
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مستوى متدني أدت هذه القضايا إلى وفي نفس الوقت،  .  أموال مرفق البيئة العالمية إلىالوصول  في عرقلةالوعي والقدرات 
 .المتاحة لتنفيذ بروتوكول قرطاجنةمرفق البيئة العالمية  موالنسبيا أل

الستكمال التقارير طرفا  82لنحو وباإلضافة إلى ذلك، أتاح برنامج األمم المتحدة للبيئة/ مرفق البيئة العالمية التمويل  .119
مويل مرفق البيئة العالمية كانت مؤهلة للحصول على تطرفا من األطراف التي  39كان وباإلضافة إلى ذلك، .  الوطنية الثالثة

 .على الوصول إليها درتلك األموال أو غير قا للحصول على تقدم بطلبلم يالستكمال تقاريرها الوطنية، إما 

 : التقييم واالستعراض2-3الهدف التشغيلي 
سمبر عام دي 31اعتبارا من ، 1-2-3مؤشر الالمنشورة، المقدمة واالستعراضات  في تحليل لعدد من تقارير التقييم .120

المقارنة بين قد حان وقت تقديمها.  وبالتي  170التقارير الوطنية الثالثة من أصل %( تقريرا من 62) 105تم تقديم ، 2015
في التقارير % 89 من االثالثة، كان هناك انخفاضو الثانية  التقارير الوطنية كل منلالتقارير في وقت الموعد النهائي تقديم 

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

 الحالية. التقديمالت مختلف القطاعات.  وقد تؤثر هذه العوامل على معد

لسالمة األحيائية لتتوافق مع التعديالت التي أدخلت على ها الوطنية لأطر التي تعدل  وفي تحليل وضع عدد األطراف .121
تعديالت على البروتوكول حتى  ةأي تجرىلم  ه، لوحظ أن2-2-3مؤشر اللمواجهة التحديات الجديدة،  الذي اعتمدبروتوكول 

اجتماع األطراف في بروتوكول كمؤتمر األطراف العامل التوجيهات التي قدمها تنفيذ إلى  ألطرافاأشارت ومع ذلك، .  اآلن
الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية شحنات شروط الوسم الخاصة بفي سياق   قرطاجنة للسالمة األحيائية

هوية الكائن الحي المحور من خالل  يحدد فيهاالت التي نصف األطراف أنه في الحا أو كأعالف أو للتجهيز.  وقد ذكرت
الكائنات الحية المحورة المراد الوثائق المصاحبة لشحن أن تبين تقتضي أنها اتخذت تدابير الهوية،  مثل حمايةوسائل 

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

 التوعية العامة والمشاركة والتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية الم.
 (3-4، و7-2و ،5-2) األهداف التشغيلية 

  والمشاركةالتوعية العامة والتثقيف : 5-2الهدف التشغيلي 
لى رفع مستوى التوعية العامة، وتعزيز التثقيف العام إلى تعزيز قدرات األطراف إ 5-2يسعى الهدف التشغيلي   .122

قياس التقدم المحرز نحو لثالث مؤشرات  وضعوالمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة.  وتم 
 .تحقيق هذا الهدف

 العامةليات لضمان المشاركة النسبة المئوية لألطراف التي أبلغت عن وجود آ ازدادت، 1-5-2وفيما يتعلق بالمؤشر  .123
وانخفضت النسبة المئوية %( 80% إلى 63) من  %17 بنسبةالحية المحورة  في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات

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

على نفس ( 2-5-2 مؤشر)الم حول الطرائق القائمة للمشاركةتبلغ جمهورها وظلت النسبة المئوية لألطراف التي  .124
عدد ع الرأي العام، ازداد إلطالالتي استخدمت  طرائقالوفيما يتعلق بأنواع معينة من  %.  79وهي  خط األساس النسبة في

في % 5تقدر بنحو وكان هناك أيضا زيادة طفيفة  %.  13طريقة رئيسية بنسبة  ااألطراف التي تستخدم مواقع وطنية باعتباره
استخدام الصحف والمنتديات والقوائم  ا فيانخفض كان هناك عدد األطراف التي تستخدم جلسات استماع علنية في حين

 .البريدية
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للبحث ومراكز الموارد  القابلة المواقع الوطنية والمحفوظاتأنشأت عدد األطراف التي ) 3-5-2تعلق بالمؤشر وفيما ي .125
طرفا أنه وضع مثل  60(، أفاد سالمة األحيائيةللللمواد التعليمية مخصصة الفي المكتبات الوطنية القائمة  األقسامالوطنية أو 
 بالمقارنة مع خط األساس. %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 يسعى الهدف التشغيلي .126
 .لةاألكاديمية والمنظمات ذات الص زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات

تثقيف دورات وبرامج للعن وجود  التي أبلغتفي عدد األطراف  %5زيادة طفيفة من  1-7-2تحليل المؤشر ويوضح  .127
 واحد بلد إضافي بمتوسط بصورة مماثلةالسالمة األحيائية. وعلى الصعيد اإلقليمي، كانت الزيادة متواضعة  تدريب في مجالالو 

السالمة  دورات وبرامج للتثقيف والتدريب في مجاليمية واحدة على األقل توفير مؤسسة أكادلديها  أنللمنطقة التي تبلغ عن 
 .األحيائية

، وفقا المتاحة التدريب اإللكترونية حداتو زيادة في عدد المواد التدريبية للسالمة األحيائية و عن أبلغت األطراف أيضا و  .128
 متاحة.و أكثر من هذه المواد والوحدات احدة أو  امن األطراف إلى أن لديه %13 إشارة اكثر من مع، 2-7-2لمؤشر ل

 من خالل غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةاألخرى : تبادل المعلومات 3-4الهدف التشغيلي 

غرفة تبادل لمن خالل آليات تبادل المعلومات األخرى  األحيائيةعلى تعزيز فهم السالمة  3-4الهدف التشغيلي يركز  .129
يتعلق بالسالمة  دد الفعاليات التي تنظم في ما)ع 1-3-4 مؤشربالوفيما يتعلق .  ت المتعلقة بالسالمة األحيائيةالمعلوما

 عقد بالسالمة األحيائية مثلفيما يتعلق على األقل حدثا إقليميا أو وطنيا أو دوليا واحدا  أنه نظم طرفا 72 األحيائية(، ذكر
هذا زيادة هامشية من السنتين الماضيتين.  ويمثل  خالللخ إ، التثقيفيةفية، واألحداث الندوات وورش العمل، والمؤتمرات الصح

 .بالمقارنة مع خط األساسفترة اإلبالغ الحالية عقدت خالل التي األحداث  لعدد 3%

من  %80(، أفاد التي تم تبادلها)عدد المنشورات المتعلقة بالسالمة األحيائية ، 2-3-4 مؤشربالوفيما يتعلق  .130
المنشورات بشكل بخط األساس. وتبادلت األطراف مقارنة  %2مثل هذه المنشورات التي تمثل زيادة بنسبة  اأن لديه األطراف

المعلومات من خالل البوابة  التي تبادلت األطراف عدد انخف  في حين ،وطنية والمكتبات الوطنيةالمواقع الرئيسي من خالل 
 .بشكل طفيف تعلقة بالسالمة األحيائيةغرفة تبادل المعلومات الملركزية الم

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

.  واعتبارا في البروتوكولتعد أطراف تحليال لنسبة األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي  1-1-5 مؤشريقدم ال .131
، 2015ديسمبر عام  31.  واعتبارا من في البروتوكول طرفا( %84في االتفاقية ) طرفا 167 أصبح، 2011ديسمبر  31من 
 %(. 87)  170إلى  3 بروتوكول بنسبةأصبحت أطرافا في العدد األطراف في االتفاقية التي ازداد 

 التعاون: 2-5الهدف التشغيلي 

كما هو مبين و ت األخرى كما هو مبين في األنشطة المشتركة، مع االتفاقياالتي تم إقامتها  عالقاتالفي تحليل لعدد  .132
حمل صفة مراقب في تو ، آرهوس، ومبادرة الجمارك الخضراء ، أقامت األمانة عالقات رسمية مع اتفاقية1-2-5مؤشر افي 
على صفة مراقب في اللجان جددت األمانة طلبها الحصول .  كما منظمة التجارة العالميةالتابعة ل المعنية بالتجارة والبيئةلجنة ال

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  األنشطة المشتركة أيضا في جرتوقد  منظمة التجارة العالمية. لاألخرى ذات الصلة 
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مزيد من المناقشة حول آليات التواصل الفعال على المستوى إجراء وذلك بهدف تسهيل  ،ومنظمة األغذية والزراعةاالقتصادي، 
 .يانات الثالثة للسالمة األحيائية/ االتصال لقواعد الب محوريةنقاط  الوطني بين

منظمة التعاون والتنمية في مع  غرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةبشأن بيانات  األمانة وتبادلت .133
         ائنات الحية المحورةالمحتوية على الك والعلف ةلألغذيالمختبر المرجعي لالتحاد األوروبي الميدان االقتصادي، "

(EURL-GMFF)" " ،والفريق حاالت التجارة األحيائية"قاعدة بيانات " و "بيانات طرق الكشفقاعدة ومنظمة كروباليف الدولية ،
 .النباتات لحمايةتفاقية الدولية أمانة اال قبل تنسيق منال(، بIAGPRAآلفات )المعني بتحليل مخاطر ا االستشاري الدولي

 التواصل والتوعية: 3-5ف التشغيلي الهد

لسالمة األحيائية، كانت هناك في مجال التوعية واإلرشاد لوطنية البرامج العدد  بشأن 1-3-5مؤشر بالفيما يتعلق  .134
في مجال السالمة  والتوعيةوعي ال من برامج أي اإلى أن لديه التي أشارتي عدد األطراف % ف4تقدر بنحو زيادة طفيفة 
 ، أنعلى المستوى الوطني، عديد من األطراف من جميع المناطقذكرت الوفي مناقشة تنفيذ مثل هذه البرامج،  األحيائية. 

ام األول من خالل والتوعية في مجال السالمة األحيائية، في المق الوعيالوزارات والدوائر الحكومية هي المسؤولة عن برامج 
 .مواقع اإلنترنت

في مجال  الوطنية للتواصل ستراتيجياتوضعت االمن األطراف التي  %46 ذكر، 2-3-5 مؤشرالفي تحليل و  .135
يمثل زيادة  سالمة األحيائية وهو ماال بشأن الوطنية قوانيناعتماد الالسالمة األحيائية في موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد 

 .األساس بالمقارنة بخط %3بنسبة 

للسالمة األحيائية، بما في ذلك شبكية وطنية  مواقع أنشأتتي نسبة األطراف ال ، بشأن3-3-5مؤشر بالوفيما يتعلق  .136
% 59 ذكرتالجمهور والقابلة للبحث،  لتي هي في متناوللغرفة تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة االحيائية، ا العقد الوطنية
األقسام القائمة في وطنية أو د موار موقع شبكي للسالمة االحيائية به سجالت قابلة للبحث، ومراكز  أنشأت اأنه من األطراف

 .بالمقارنة مع خط األساس %4بنسبة ، وهو ما يمثل انخفاضا المكتبات الوطنية المخصصة للمواد التعليمية للسالمة األحيائية

التي في متناول  تثقيف في مجال السالمة األحيائية والبروتوكولعدد األطراف التي لديها مواد توعية و وقد انخف   .137
بالمقارنة مع خط  %3، بنسبة 4-3-5مؤشر الهذه المواد، على النحو المبين في  في، بما في ذلك التنوع والمتاحة لهالجمهور 
  %.77 إلى األساس

________ 


