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تقديم
ُعقــد االجتــاع التاســع ملؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة
للســامة األحيائيــة يف رشم الشــيخ ،مــر ،مــن  17إىل  29نوفمرب/ترشيــن الثــاين  2018يف إطــار
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي لعــام  .2018وكان االجتــاع تتويجــا لســنة هامــة بالنســبة
للســامة األحيائيــة حيــث احتفلنــا بدخــول بروتوكــول ناغويا-كواالملبــور التكميــي بشــأن املســؤولية
والجــر التعويــي حيــز التنفيــذ يف مــارس/آذار ،وبالذكــرى الســنوية الخامســة عــرة لدخــول
بروتوكــول قرطاجنــة حيــز التنفيــذ يف ســبتمرب/أيلول.
وقــد وافــق مؤمتــر األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي لعــام  2018عــى عمليــة شــاملة
وتشــاركية لوضــع اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام  2020الــذي ســيخلف الخطــة
االس ـراتيجية الحاليــة للتنــوع البيولوجــي  .2020-2011ويف إطــار هــذه العمليــة ،اتفقــت األط ـراف
عــى أنــه ينبغــي إدراج الســامة األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام .2020
وعــاوة عــى ذلــك ،وافــق مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف الربوتوكــول ،يف اجتامعــه
التاســع ،عــى وضــع خطــة تنفيــذ محــددة للربوتوكــول وكذلــك خطــة عمــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد
عــام  2020تشــمل الربوتوكــول والربوتوكــول التكميــي ،حيــث ستســتكمالن اإلطــار العاملــي للتنــوع
البيولوجــي ملــا بعــد عــام .2020
ومــع اســتمرار تطــور وتقــدم علــوم التكنولوجيــا البيولوجيــة الحديثــة ،يبقــى موضــوع
تقييــم املخاطــر أحــد مجــاالت العمــل الرئيســية مبوجــب الربوتوكــول .وقــرر مؤمتــر األطـراف العامــل
كاجتــاع لألطـراف يف الربوتوكــول ،يف اجتامعــه التاســع ،إنشــاء فريــق خـراء معنــي بتقييــم املخاطــر
وكذلــك وضــع عمليــة لتحديــد وترتيــب أولويــات مســائل محــددة متعلقــة بتقييــم مخاطــر الكائنــات
الحيــة املحــورة التــي قــد يســتلزم النظــر فيهــا .وستُســتخدم العمليــة إلجـراء دراســات عــن الكائنــات
الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املهندســة واألســاك املحــورة الحيــة كمجــاالت
ذات أولويــة محتملــة لوضــع إرشــادات بشــأن تقييــم املخاطــر.
كــا اعتمــد مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف الربوتوكــول شــكل اإلبــاغ الــذي
يتعــن أن تســتخدمه األطـراف إلعــداد تقاريرهــا الوطنيــة الرابعــة عــن تنفيــذ الربوتوكــول .وســتكون
التقاريــر مصــدرا رئيســيا للمعلومــات للتقييــم واالســتعراض الرابــع للربوتوكــول الــذي قــرر مؤمتــر
األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف الربوتوكــول دمجــه مــع التقييــم النهــايئ للخطــة االسـراتيجية
للربوتوكــول.
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وأظهــر االجتــاع الــذي ُعقــد يف رشم الشــيخ أن بروتوكــول قرطاجنــة ال ي ـزال بالــغ األهميــة
لتعزيــز الســامة األحيائيــة ودعــم تحقيــق أهــداف االتفاقيــة .وسيســاعد العمــل الــذي يتعــن القيــام
بــه عمــا باملقــررات املعتمــدة يف مؤمتــر األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي لعــام  2018عــى وضــع
جــدول أعــال للســنوات العــر القادمــة حيــث يســعى املجتمــع العاملــي إىل تحقيــق رؤيــة العيــش
يف انســجام مــع الطبيعــة.
اليزابيث ماروما مرميا
األمينة التنفيذية بالنيابة
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 1/9االمتثال
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يرحــب باألنشــطة التــي اضطلعــت بهــا لجنــة االمتثــال يف فــرة الســنتني األخــرة ،متشــيا
مــع دورهــا الداعــم يف تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ،وإذ يحيــط علــا بتوصياتهــا
1
الــواردة يف املرفــق بتقريرهــا،
 -1يذكــر األطـراف مبســؤولياتها والتزاماتهــا باتخــاذ التدابــر القانونيــة واإلداريــة والتدابــر
األخــرى الالزمــة واملناســبة لتنفيــذ الربوتوكــول؛
-2
باملــادة 33؛

يذكــر أيضــا األط ـراف بالتزامهــا برصــد تنفيــذ االلتزامــات مبوجــب الربتوكــول ،عمــا

 -3يشــر إىل أن األطــراف التــي تواجــه صعوبــات يف االمتثــال اللتــزام واحــد أو أكــر
مبوجــب الربوتوكــول تُشــجع عــى طلــب املســاعدة مــن لجنــة االمتثــال؛
 -4يطلــب إىل األطـراف أن تتعــاون بشــكل كامــل عندمــا يُطلــب إليهــا تقديــم معلومــات
تتعلــق بامتثالهــا لاللتزامــات مبوجــب الربوتوكــول؛
 -5يدعــو األطــراف التــي حققــت تقدمــا يف االمتثــال لبعــض االلتزامــات إىل تشــارك
املعلومــات ذات الصلــة يف خانــات النصــوص الحــرة يف شــكل اإلبــاغ الخــاص بالتقاريــر الوطنيــة
الرابعــة ،أو مــن خــال تعــاون ثنــايئ أو إقليمــي ،حــول الظــروف التــي تكــون قــد أســهمت يف تحقيــق
تقدمهــا؛
 -6يشــجع األط ـراف عــى اســتخدام خانــات النصــوص الحــرة يف شــكل اإلبــاغ الخــاص
بالتقاريــر الوطنيــة الرابعــة مــن أجــل توضيــح الــردود املقدمــة ويدعــو األطــراف التــي تواجــه
تحديــات يف االمتثــال لبعــض االلتزامــات إىل تشــارك املعلومــات حــول التحديــات التــي واجهتهــا يف
خانــات النصــوص الحــرة يف شــكل اإلبــاغ الخــاص بالتقاريــر الوطنيــة الرابعــة؛
 -7يالحــظ مــع التقديــر الجهــود التــي تبذلهــا األطــراف لالمتثــال اللتزاماتهــا مبوجــب
الربوتوكــول إلتاحــة املعلومــات لغرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
 -8يحــث األط ـراف عــى إتاحــة جميــع املعلومــات املطلوبــة يف غرفــة تبــادل معلومــات
الســامة األحيائيــة يف الوقــت املناســب ،وال ســيام تقييــات املخاطــر والق ـرارات النهائيــة املتعلقــة
1

CBD/CP/MOP/9/2.
1
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بالحركــة األوىل عــن عمــد عــر الحــدود للكائنــات الحيــة املحــورة إلدخالهــا عــن عمــد يف البيئــة ،مبــا
يف ذلــك الكائنــات الحيــة املحــورة امل ُ َعــدة للتجــارب امليدانيــة؛
 -9يذكــر األطـراف بالحاجــة إىل االحتفــاظ بتفاصيــل محدثــة عــن نقــاط االتصــال الوطنيــة
الخاصــة بهــا لــدى غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
 -10يحــث األط ـراف عــى التنســيق عــى املســتوى الوطنــي لتفــادي تضــارب املعلومــات
يف التقاريــر الوطنيــة وغرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة ،ويشــجع التواصــل بــن نقــاط
االتصــال الوطنيــة والســلطات الوطنيــة املختصــة؛
 -11يذكــر األط ـراف بأهميــة التعامــل البَ ّنــاء مــع جميــع أصحــاب املصلحــة ،مبــا يف ذلــك
مــع الصناعــة ،والجمهــور ،والشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،والنســاء مــن أجــل التنفيــذ
الفعــال للربوتوكــول؛
 -12يشجع األطراف عىل تعميم السالمة األحيائية يف نظمها التعليمية؛
 -13يحــث األطـراف ويدعــو الحكومــات األخــرى إىل تقديــم متويــل طوعــي دعــا لألطـراف
التــي تطلــب إليهــا اللجنــة وضــع وتنفيــذ خطــط عمــل خاصــة باالمتثــال؛
 -14يشــجع األطـراف عــى تخصيــص األمــوال للســامة األحيائيــة يف ميزانياتهــا العامــة إىل
أقــى حــد ممكــن؛
 -15يالحــظ مــع األســف أن طرفــا مل يقــدم حتــى اآلن تقاريــره الوطنيــة عــى مــدى دورات
إبــاغ متعــددة؛
 -16يالحــظ أيضــا أن لجنــة االمتثــال واألمينــة التنفيذيــة قــد أقامــا اتصــاالت مــع الطــرف
امل ُشــار إليــه يف الفقــرة  15أعــاه يف مناســبات عديــدة ،عمــا باملقــرر  ،BS-V/1مبــا يف ذلــك مــن
خــال تقديــم الدعــم لهــذا الطــرف يف إعــداد تقاريــره؛
 -17يطلــب إىل الطــرف امل ُشــار إليــه يف الفقــرة  15أعــاه ،عــى وجــه االســتعجال ،أن يقــدم
تقريــره الوطنــي الثالــث؛
 -18يشــجع الطــرف امل ُشــار إليــه يف الفقــرة  15أعــاه عــى التــاس مســاعدة لجنــة
االمتثــال وفقــا للمقــرر  ،BS-V/1إذا احتــاج إىل دعــم يف إعــداد تقاريــره.
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تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها (املادة )20

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يالحظ مع القلق أنه مل يتم االضطالع بأنشطة هامة مطلوبة يف املقرر ،CP-VIII/2
 -1يرحــب بالجهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا األط ـراف والحكومــات األخــرى واملنظــات
ذات الصلــة يف دعــم تنفيــذ غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة واالضطــاع بأنشــطة بنــاء
القــدرات ذات الصلــة ،ويدعوهــا إىل مواصلــة القيــام بذلــك مــن أجــل زيــادة تعزيــز دور غرفــة تبــادل
معلومــات الســامة األحيائيــة يف تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة؛
 -2يرحــب بتنفيــذ "مــروع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ومرفــق البيئــة العامليــة لبنــاء
القــدرات املســتدامة مــن أجــل املشــاركة الفعالــة يف غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة"
(مــروع غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة الثالــث) ،ويدعــو برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة
إىل مواصلــة تيســر التعــاون اإلقليمــي وبنــاء القــدرات بشــأن اســتخدام غرفــة تبــادل معلومــات
الســامة األحيائيــة؛
 -3يقــرر أن تعقــد اللجنــة االستشــارية غــر الرســمية لغرفــة تبــادل معلومــات الســامة
األحيائيــة اجتامعــا واحــدا عــى األقــل ،ومناقشــات غــر رســمية عــى اإلنرتنــت حســب الحاجــة،
وأن تقــدم تقريـرا عــن نتائــج أعاملهــا إىل مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول
قرطاجنــة يف اجتامعــه العــارش؛
 -4يؤيــد طرائــق التشــغيل املشــركة بــن آليــة غرفــة تبــادل املعلومــات التابعــة لالتفاقيــة
وآليــة غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة وآليــة غرفــة تبــادل املعلومــات بشــأن الحصــول
وتقاســم املنافــع ،الــواردة يف املرفــق مبقــرر مؤمتــر األط ـراف  ،25/14والتــي تعتــر مكملــة لطرائــق
تشــغيل غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة املعتمــدة يف املقــرر BS-I/3؛
 -5يشــر إىل املقــرر  ،CP-VIII/2ويطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة ،كمســألة ذات أولويــة،
أن تتــرف بنــاء عــى الطلبــات الــواردة يف املقــرر  ،CP-VIII/2وال ســيام:
(أ)	 لتخصيــص مــوارد كافيــة ومحــددة ،برشيــة وماليــة ،إلدارة وتحســن وصيانــة غرفــة
تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
(ب)	 الســتكامل انتقــال غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة إىل منصتهــا الجديــدة
ومواصلــة التعــاون مــع قواعــد البيانــات واملنصــات األخــرى للســامة األحيائيــة؛
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(ت)	 مواصلــة إدخــال التحســينات عــى البوابــة املركزيــة لغرفــة تبــادل معلومــات الســامة
األحيائيــة ،ومتابعــة توصيــات اللجنــة االستشــارية غــر الرســمية املعنيــة بغرفــة تبــادل معلومــات
الســامة األحيائيــة يف اجتامعهــا العــارش؛
(ث)	 تيســر وضــع مــواد تدريبيــة مبــا يف ذلــك التدريــب عــر اإلنرتنــت ،عــى أســاس املنصــة
وواجهــة املســتخدم الجديدتــن ،بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة مــن خــال مــروع
غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة الثالــث؛
 -6يدعــو األطـراف والحكومــات األخــرى واملنظــات ذات الصلــة إىل أن تقــدم إىل األمينــة
التنفيذيــة آراء بشــأن التغيـرات التــي حدثــت نتيجــة لالنتقــال والتحســينات املشــار إليهــا يف الفقــرة
 5أعــاه ،وال ســيام فيــا يتعلــق بإجــراءات تســجيل املعلومــات ،وأدوات تحليــل نتائــج البحــث،
والرســومات البيانيــة للبيانــات ،ويطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة أخــذ هــذه اآلراء يف االعتبــار مــن
أجــل مواصلــة تحســن غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة وتقديــم تقريــر لينظــر فيــه مؤمتــر
األط ـراف العامــل كاجتــاع األط ـراف يف الربوتوكــول يف اجتامعــه العــارش؛
 -7يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة أن تستكشــف كيــف ميكــن اســتخدام أداة Bioland
آلليــات غرفــة تبــادل املعلومــات الوطنيــة لتيســر تبــادل املعلومــات املتعلقــة بالســامة األحيائيــة.
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 3/9بناء القدرات (املادة )22
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشري إىل املقررين  BS-VI/3و،CP-VIII/3
 -1يحيــط علــا بالتقريــر املرحــي عــن تنفيــذ خطــة العمــل قصــرة األجــل ()2020-2017
2
لتعزيــز ودعــم بنــاء القــدرات لتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوليهــا؛
 -2يحيــط علــا أيضــا بحالــة تنفيــذ إطــار وخطــة عمــل بنــاء القــدرات مــن أجــل التنفيــذ
3
الفعــال لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ()2020-2012؛
 -3يحــث األط ـراف ،للفــرة املتبقيــة مــن اإلطــار وخطــة العمــل ،عــى إعطــاء األولويــة
والرتكيــز ،حســب االقتضــاء ،عــى األهــداف التشــغيلية املتعلقــة بوضــع الترشيعــات الوطنيــة املتعلقــة
بالســامة األحيائيــة ،وتقييــم املخاطــر ،والكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــورة وتحديــد هويتهــا،
والتوعيــة العامــة والتثقيــف واملشــاركة ،ويحيــط علــا بأهميــة تعميــم الســامة األحيائيــة وتبــادل
املعلومــات والخـرات مــن أجــل مواصلــة تعزيــز األطــر الوطنيــة للســامة األحيائيــة يف الفــرة املتبقيــة
مــن اإلطــار وخطــة العمــل ومــا بعدهــا؛
 -4يحــث أيضــا األطـراف عــى إعطــاء األولويــة ،حســب االقتضــاء ،ألنشــطة بنــاء القــدرات
بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي عــى النحــو املبــن مبوجــب املجــال البــؤري  4مــن اإلطــار وخطــة
العمــل ،يف الفــرة املتبقيــة مــن اإلطــار وخطــة العمــل ،يف ضــوء بــدء نفــاذ بروتوكــول ناغويــا -
كواالملبــور التكميــي بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي يف الفــرة األخــرة؛
 -5يدعــو األطـراف ،والحكومــات األخــرى واملنظــات ذات الصلــة ،القــادرة عــى تقديــم
دعــم مــايل وتقنــي إضــايف لتمكــن األطــراف مــن البلــدان الناميــة ،وال ســيام أقــل البلــدان منــوا
والــدول الجزريــة الصغــرة الناميــة مــن بينهــا ،واألطـراف التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقاليــة ،إىل
أن تفعــل ذلــك ،ملواصلــة تنفيــذ اإلطــار وخطــة العمــل؛
 -6يحيــط علــا بنتائــج االجتــاع الثــاين عــر لفريــق االتصــال املعنــي ببنــاء القــدرات يف
مجــال الســامة األحيائيــة ،ويقــر بالحاجــة إىل خطــة عمــل محــددة لبنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ
بروتوكــول قرطاجنــة وبروتوكولــه التكميــي مبــا يتــاىش مــع املتابعــة املحــددة للخطــة االسـراتيجية
لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ومبــا يكمــل اإلطــار االســراتيجي طويــل األجــل لبنــاء

2
3

يرد التقرير املحدث يف الوثيقة اإلعالمية .CBD/COP/14/INF/10
 ،CBD/CP/MOP/9/3القسم ثانيا.
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القــدرات ملــا بعــد عــام  ،2020ويرحــب بالجــدول الزمنــي اإلرشــادي لألنشــطة إلعــداد خطــة العمــل
املحــددة الــوارد يف مرفــق هــذا املقــرر؛
 -7يحيــط علــا باملقــرر  ،24/14الــذي طلــب فيــه مؤمتــر األطـراف إىل األمينــة التنفيذيــة
أن تكلــف بإجـراء دراســة ،رهنــا بتوافــر املــوارد ،لتوفــر قاعــدة معلومــات إلعــداد إطــار اسـراتيجي
طويــل األجــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد عــام  ،2020ويرحــب باختصاصــات الدراســة املرفقــة بذلــك
املقــرر ،ويطلــب النظــر يف الجوانــب ذات الصلــة بربوتوكــول قرطاجنــة يف الدراســة؛
 -8يدعــو األطـراف ،والشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة واملنظــات ذات الصلــة إىل
تزويــد األمينــة التنفيذيــة بــآراء واقرتاحــات بشــأن العنــارص املحتملــة لإلطــار االس ـراتيجي طويــل
األجــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد عــام  ،2020فضــا عــن العنــارص املمكنــة لخطــة عمــل محــددة لبنــاء
القــدرات يف مجــال الســامة األحيائيــة تغطــي بروتوكــول قرطاجنــة وبروتوكولــه التكميــي؛
 -9يدعــو أيضــا األط ـراف ،وكذلــك الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة واملنظــات
ذات الصلــة إىل املشــاركة يف حلقــات العمــل التشــاورية ومنتديــات املناقشــة عــى اإلنرتنــت املتعلقــة
مبــروع اإلطــار االســراتيجي طويــل األجــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد عــام  ،2020باالقــران مــع
العمليــة التحضرييــة لإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد 2020؛
 -10يطلــب إىل فريــق االتصــال املعنــي بربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائية 4أن يســهم،
يف اجتامعــه الثالــث عــر ،يف وضــع( :أ) مــروع خطــة عمــل بنــاء القــدرات لتنفيــذ بروتوكــول
قرطاجنــة وبروتوكولــه التكميــي( ،ب) مــروع اإلطــار االسـراتيجي طويــل األجــل لبنــاء القــدرات ملــا
بعــد عــام  ،2020حســب االقتضــاء ،وأن يســتعرض ،يف اجتامعــه الرابــع عــر ،املــروع النهــايئ لخطــة
عمــل بنــاء القــدرات يف مجــال الســامة األحيائيــة ،مــع مراعــاة املعلومــات املقدمــة يف التقاريــر
الوطنيــة الرابعــة مبوجــب بروتوكــول قرطاجنــة؛
 -11يطلب إىل األمينة التنفيذية:
(أ)	 أن تج ّمــع اآلراء واالقرتاحــات مــن األطـراف ،والشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة
واملنظــات ذات الصلــة املشــار إليهــا يف الفقــرة  8أعــاه؛
(ب)	 أن تضمــن مســتوى كاف ملشــاركة خــراء الســامة األحيائيــة ،مبــن فيهــم الخــراء
ذوو الخــرة بشــأن الربوتوكــول التكميــي ،أثنــاء املشــاورات التــي ســتجرى عــى مــدى وضــع اإلطــار
االســراتيجي لبنــاء القــدرات ملــا بعــد عــام 2020؛

4

املعروف سابقا باسم فريق االتصال املعني ببناء القدرات.
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(ج)	 أن تقــدم ( )1مــروع خطــة عمــل لبنــاء القــدرات لتنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة
وبروتوكولــه التكميــي؛ ( )2مــروع إطــار اس ـراتيجي طويــل األجــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد عــام
 5،2020لــي تنظــر فيهــا الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف اجتامعهــا الثالــث ولــي ينظــر فيهــا بعــد ذلــك
مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة يف اجتامعــه
العــارش؛
 -12يطلــب أيضــا إىل األمينــة التنفيذيــة ،رهنــا بتوافــر املــوارد وبالتعــاون مــع املنظــات
ذات الصلــة ،أن تيــر وتدعــم تنفيــذ أنشــطة بنــاء القــدرات ذات األولويــة لدعــم تنفيــذ الربوتوكــول
الــواردة يف إطــار وخطــة عمــل بنــاء القــدرات مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لربوتوكــول قرطاجنــة
للســامة األحيائيــة ( ،)2020-2012عــى النحــو الــوارد يف املرفــق األول باملقــرر  ،BS-VI/3ووفقــا
لخطــة العمــل قصــرة األجــل ( )2020-2017لتعزيــز ودعــم بنــاء القــدرات لتنفيــذ االتفاقيــة
وبروتوكوليهــا عــى النحــو املرفــق باملقــرر  23/13الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف.
املرفق

الجدول اإلرشادي لألنشطة
إن عمليــة إعــداد خطــة عمــل محــددة لبنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة
وبروتوكولــه التكميــي تكــون متوامئــة مــع املتابعــة املحــددة للخطــة االســراتيجية لربوتوكــول
قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ومكملــة لإلطــار االس ـراتيجي طويــل األجــل لبنــاء القــدرات ملــا بعــد
عــام  2020ستشــمل األنشــطة التاليــة التــي ينبغــي مواءمتهــا مــع الجــدول الزمنــي إلعــداد متابعــة
للخطــة االس ـراتيجية للتنــوع البيولوجــي :2020-2011
النشاط/املهمة

اإلطار الزمني

1.1دعوة األطراف يف بروتوكول قرطاجنة والشعوب ديسمرب/كانون األول – 2018
األصلية واملجتمعات املحلية واملنظامت ذات فرباير/شباط 2019
الصلة إىل تقديم آراء واقرتاحات بشأن العنارص
املمكنة لخطة عمل محددة لبناء القدرات
يف مجال السالمة األحيائية ،تغطي بروتوكول
قرطاجنة وبروتوكوله التكمييل ،وتجميع
املعلومات بواسطة األمانة
2.مساهمة فريق االتصال يف وضع مرشوع خطة مارس/آذار – سبتمرب/أيلول
العمل لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول 2019
قرطاجنة وبروتوكوله التكمييل ،مع مراعاة
اآلراء واالقرتاحات املقدمة من األطراف

5

انظر املقرر  ،24/14الفقرة (1د).
7

املسؤولية
األمانة؛ واألطراف ،والشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية
واملنظامت ذات الصلة

فريق االتصال؛ واألمانة
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اإلطار الزمني

املسؤولية

النشاط/املهمة
3.تحضري مرشوع خطة عمل لبناء القدرات من
أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله
التكمييل

أكتوبر/ترشين األول –
ديسمرب/كانون األول 2019

األمانة

4.استعراض فريق االتصال ملرشوع خطة العمل
لبناء القدرات يف مجال السالمة األحيائية ،مع
مراعاة املعلومات املقدمة يف التقارير الوطنية
الرابعة مبوجب بروتوكول قرطاجنة

فرباير/شباط – مارس/آذار
2020

فريق االتصال

5.إصدار إخطار يدعو إىل تقديم آراء عن املرشوع أبريل/نيسان – مايو/أيار  2020األمانة؛ واألطراف ،والشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية
النهايئ لخطة العمل لبناء القدرات من أجل
واملنظامت ذات الصلة
تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكمييل
وتجميع اآلراء بواسطة األمانة
6.النظر يف املرشوع النهايئ لخطة العمل لبناء
القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة
وبروتوكوله التكمييل من جانب الهيئة الفرعية
للتنفيذ يف اجتامعها الثالث

يونيه/حزيران 2020

الهيئة الفرعية للتنفيذ ،االجتامع
الثالث

7.النظر يف مرشوع خطة العمل من جانب مؤمتر
األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية من أجل إمكانية
اعتامده ،مع مراعاة توصيات الهيئة الفرعية
للتنفيذ.

أكتوبر/ترشين األول 2020

مؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة
للسالمة األحيائية ،االجتامع
العارش
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املسائل املتعلقة باآللية املالية واملوارد املالية (املادة )28

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 -1يحــث األطـراف املؤهلــة عــى تحديــد أولويــات املشــاريع املتعلقــة بالســامة األحيائية
خــال برمجــة مخصصاتهــا الوطنيــة عــن طريــق نظــام التخصيــص الشــفاف للمــوارد ( )STARضمــن
إطــار فــرة التجديــد الســابع ملــوارد الصنــدوق االســتئامين ملرفــق البيئــة العامليــة ،مــع مراعــاة
التزاماتهــا مبوجــب بروتوكــول قرطاجنــة للســامة البيولوجيــة ،والخطــة االســراتيجية لربوتوكــول
قرطاجنــة للســامة األحيائيــة للفــرة  6،2020-2011وإرشــادات مؤمتــر األط ـراف إىل اآلليــة املاليــة؛
 -2يــويص مؤمتــر األطـراف ،عنــد اعتــاد إرشــاداته إىل اآلليــة املاليــة فيــا يتعلــق بدعــم
تنفيــذ الربوتوكــول ومــع األخــذ يف االعتبــار توصيــات لجنــة االمتثــال 7،أن يدعــو مرفــق البيئــة العامليــة
إىل مواصلــة توفــر األمــوال الالزمــة مــن أجــل:
(أ)	 مســاعدة األط ـراف املؤهلــة التــي مل تتخــذ بشــكل كامــل تدابــر لتنفيــذ الربوتوكــول
حتــى اآلن عــى أن تفعــل ذلــك؛
(ب)	 دعــم األطـراف املؤهلــة يف الوفــاء بالتزاماتهــا بشــأن اإلبــاغ مبوجــب الربوتوكــول ،مبــا
يف ذلــك تقديــم تقاريرهــا الوطنيــة الرابعــة؛
(ت)	 دعــم األط ـراف يف تنفيــذ خطــط العمــل الخاصــة باالمتثــال فيــا يتعلــق باالمتثــال
للربوتوكــول؛
 -3يحــث األط ـراف املؤهلــة عــى العمــل بشــكل اســتباقي مــع مرفــق البيئــة العامليــة،
مبــا يف ذلــك مــن خــال التنســيق مــع نقــاط االتصــال التشــغيلية الخاصــة بهــا لــدى مرفــق البيئــة
العامليــة ،مــن أجــل ضــان إمكانيــة حصولهــا عــى األمــوال املتاحــة للســامة األحيائيــة؛
 -4يرحــب بالتجديــد الســابع ملــوارد الصنــدوق االســتئامين ملرفــق البيئــة العامليــة ويعــرب
عــن تقديــره للبلــدان التــي ســاهمت يف التجديــد الســابع للمــوارد؛
 -5يشــجع األط ـراف عــى التعــاون عــى املســتويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي ،وطلــب
الدعــم مــن مرفــق البيئــة العامليــة مــن أجــل املشــاريع املشــركة ،بُغيــة تعظيــم أوجــه التــآزر والفرص
لتقاســم املــوارد واملعلومــات والتجــارب والخ ـرات بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة.

6
7

املقرر  ،BS-V/16املرفق األول.
انظر .CBD/CP/MOP/9/2
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الرصد واإلبالغ (املادة )33

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشــر إىل املقــرر  ،CP-VIII/14الــذي طُلــب فيــه إىل األمينــة التنفيذيــة أن تعــد شــكال
منقحــا للتقاريــر الوطنيــة الرابعــة بهــدف ضــان الحصــول عــى معلومــات كاملــة ودقيقــة والســعي
إىل ضــان قابليــة تطبيــق معلومــات خــط األســاس ،املحــددة يف املقــرر ،BS-VI/15
وإذ يرحــب باســتعراض الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف اجتامعهــا الثــاين ملــروع الشــكل املنقــح
8
للتقريــر الوطنــي الرابــع ،بالصيغــة التــي اقرتحتهــا األمينــة التنفيذيــة،
وإذ يــدرك أهميــة تحســن مواءمــة اإلبــاغ الوطنــي مبوجــب االتفاقيــة وبروتوكوليهــا وتعزيــز
أوجــه التــآزر بــن االتفاقيــات املتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي واتفاقيــات ريــو وكذلــك خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  9 2030وأدوات اإلبــاغ املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة ،وإذ يالحــظ التقــدم
املحــرز حتــى اآلن يف هــذا الصــدد،
 -1يرحــب بالتقاريــر الوطنيــة الثالثــة اإلضافيــة املقدمــة ،ويحــث األطـراف التــي مل تقــدم
10
تقريرهــا الوطنــي الثالــث حتــى اآلن عــى القيــام بذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن؛
 -2يعتمــد شــكل التقريــر املرفــق بهــذا املقــرر ويطلــب إىل األطــراف اســتخدامه يف
التقريــر الوطنــي الرابــع عــن تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة؛
 -3يدعــو األطــراف إىل إعــداد تقاريرهــا مــن خــال عمليــة تشــاورية تضــم جميــع
أصحــاب املصلحــة الوطنيــن املعنيــن ،مبــا يف ذلــك الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة ،حســب
االقتضــاء؛
 -4يشــجع األط ـراف عــى الــرد عــى جميــع األســئلة يف شــكل التقريــر ،ويشــدد عــى
أهميــة تقديــم التقاريــر الوطنيــة الرابعــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل تيســر التقييــم واالســتعراض
الرابــع لفعاليــة بروتوكــول قرطاجنــة والتقييــم النهــايئ للخطــة االس ـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة
11
للســامة األحيائيــة للفــرة 2020-2011؛

8
9
10
11

انظر  ،CBD/SBI/2/22القسم أوال ،التوصية .13/2
قرار الجمعية العامة  1/70املؤرخ  25سبتمرب/أيلول .2015
أنغــوال وأذربيجــان وبيليــز وكابــو فــردي وجيبــويت واألردن وليبيــا والجبــل األســود ونــاورو وبابــوا غينيــا الجديــدة
وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية ورصبيــا وسيشــيل ودولــة فلســطني والجمهوريــة العربيــة الســورية.
املقرر  ،BS-V/16املرفق األول.
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 -5يطلــب إىل األط ـراف ويدعــو الحكومــات األخــرى إىل أن تقــدم إىل األمانــة تقريرهــا
الوطنــي الرابــع عــن تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة:
(أ)	

بلغة رسمية من لغات األمم املتحدة؛

(ب)	 قبــل اثنــي عــر شــهرا مــن االجتــاع العــارش ملؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع
لألطــراف يف الربوتوكــول ،الــذي ســينظر يف التقريــر؛
(ج)	 يفضــل عــر اإلنرتنــت مــن خــال غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة ،أو عــن
طريــق غــر اإلنرتنــت باســتخدام الشــكل املناســب الــذي ســتتيحه األمانــة لهــذا الغــرض ،وتوقــع عليــه
عــى النحــو الواجــب نقطــة االتصــال الوطنيــة لربوتوكــول قرطاجنــة؛
 -6يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة أن تواصــل إتاحــة خيــار اســتعراض واختيــار اإلجابــات
الــواردة يف التقريــر الوطنــي الســابق الــذي قدمــه الطــرف املعنــي ،يف أداة اإلبــاغ عــى اإلنرتنــت؛
 -7يطلــب أيضــا إىل األمينــة التنفيذيــة أن تواصــل تيســر تقديــم التقاريــر الوطنيــة دون
االتصــال باإلنرتنــت؛
 -8يــويص مؤمتــر األط ـراف ،لــدى اعتــاده اإلرشــاد إىل اآلليــة املاليــة ،بــأن يدعــو مرفــق
البيئــة العامليــة إىل إتاحــة املــوارد املاليــة يف الوقــت املناســب لألطــراف املؤهلــة لتيســر إعــداد
وتقديــم تقاريرهــا الوطنيــة الرابعــة مبوجــب الربوتوكــول؛
 -9يقبــل دعــوة مؤمتــر األطـراف يف االتفاقيــة ،الــواردة يف املقــرر  27/14ويقــرر أن تكــون
هنــاك دورة إبــاغ وطنيــة متزامنــة تبــدأ يف عــام .2023
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املرفق

مرشوع الشكل املنقح للتقرير الوطني الرابع مبوجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة
األحيائية
منشأ التقرير
يرجى إدخال نصك هنا

 -1البلد:
موظف االتصال املسؤول عن تقديم التقرير
 -2االسم:

يرجى إدخال نصك هنا

 -3الوظيفة:

يرجى إدخال نصك هنا

 -4املنظمة:

يرجى إدخال نصك هنا

 -5عنوان املراسلة:

يرجى إدخال نصك هنا

 -6الهاتف:

يرجى إدخال نصك هنا

 -7الفاكس:

يرجى إدخال نصك هنا

 -8الربيد اإللكرتوين:

يرجى إدخال نصك هنا

 -9املنظامت/أصحاب املصلحة الذين تم
استشارتهم أو اشرتكوا يف إعداد هذا التقرير:

يرجى إدخال نصك هنا

التقديم
اليوم/الشهر/السنة

 -10تاريخ التقديم:

من ]الشهر/السنة[ إىل ]الشهر/السنة[

 -11الفرتة املشمولة بهذا التقرير:
توقيع املوظف املسؤول عن اإلبالغ

12

 12تتــاح هــذه الوثيقــة يف منــوذج ال ميكــن تعديلــه يف شــكل برنامــج  MS Wordملواصلــة تجهيــز املعلومــات الــواردة
فيــه مــن قبــل أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي .وال ميكــن تعديــل ســوى مدخــات النصــوص وأطــر العالمــات.
وبعــد مــلء هــذه الوثيقــة ،يرجــى تخزينهــا وطباعــة هــذه الصفحــة األوىل للتوقيــع عليهــا .كــا يــرد هــذا النمــوذج
عــى املوقــع الشــبيك لغرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة إلكاملــه إلكرتونيــا عــى العنــوان التــايل[ :يُضــاف
الرابــط]
هام :من أجل تيسري تحليل املعلومات الواردة يف هذه التقارير ،يرجى أن ترسل األطراف التقرير إىل
األمانة عرب اإلنرتنت من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أو كمرفق يف شكل  MS Wordمع
صورة ممسوحة ضوئيا من الصفحة األوىل التي تم التوقيع عليها ،إىل األمانة عن طريق الربيد اإللكرتوين
هذاsecretariat@cbd.int :
برجاء عدم إرسال هذا التقرير عن طريق الفاكس أو الربيد العادي أو يف أشكال إلكرتونية بخالف .MS Word
12
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 -12إذا مل يكن بلدك أحد األطراف يف بروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية ،هل هناك عملية
وطنية قامئة يك يصبح البلد طرفا فيه؟
 -13ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل:

نعم
ال

يرجى إدخال نصك هنا

املادة  - 2أحكام عامة
تقتيض املادة  2من كل طرف اتخاذ التدابري القانونية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة واملناسبة لتنفيذ التزاماته
مبوجب الربوتوكول
 -14هل أدخل بلدك التدابري الوطنية الرضورية لتنفيذ
الربوتوكول؟

توجد تدابري وطنية كاملة
توجد تدابري وطنية جزئية
مل توضع إال تدابري مؤقتة فقط
ال يوجد إال مرشوع تدابري
مل تتخذ تدابري بعد

 -15ما هي األدوات القامئة لتنفيذ التدابري الوطنية
للسالمة األحيائية؟

قانون وطني واحد أو أكرث بشأن السالمة األحيائية
الئحة وطنية واحدة أو أكرث بشأن السالمة
األحيائية
مجموعة واحدة أو أكرث من املبادئ التوجيهية
بشأن السالمة األحيائية
القوانني أو اللوائح أو املبادئ التوجيهية األخرى
التي تطبق عىل السالمة األحيائية عىل نحو غري
مبارش
ال توجد أدوات قامئة

 -16هل اضطلع بلدك مببادرات لتعميم السالمة
األحيائية يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي ،أو السياسات أو الترشيعات
األخرى؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -17هل أنشأ بلدك آلية لتخصيص أموال من امليزانية
لتفعيل تدابريه الوطنية للسالمة األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -18هل لدى بلدك موظفون دامئون إلدارة الوظائف
املتعلقة مبارشة بالسالمة األحيائية؟

نعم
ال
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

 -19إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،18ما هو
عدد املوظفني الدامئني الذين تتعلق وظائفهم
بصورة مبارشة بالسالمة األحيائية؟

13

�ال

السالمة األحيائية :التحضير لجدول أعمال ما بعد عام 2020

 -20ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  2يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 5املستحرضات الصيدالنية
نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -21هل ينظم بلدك الحركة العابرة للحدود للكائنات
الحية املحورة ومناولتها أو استخدامها والتي تعترب
مستحرضات صيدالنية للبرش؟

 -22ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  5يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 6املرور العابر واالستخدام املعزول
 -23هل ينظم بلدك املرور العابر للكائنات الحية
املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -24هل ينظم بلدك االستخدام املعزول للكائنات
الحية املحورة؟

نعم
ال

 -25هل اتخذ بلدك قرارا بشأن استرياد الكائنات الحية
املحورة لالستخدام املعزول؟

نعم
ال

 -26ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  6يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املواد  7إىل  - 10االتفاق املسبق عن علم وإدخال الكائنات الحية املحورة عن عمد يف البيئة
 -27هل وضع بلدك متطلبات قانونية للمصدرين
مبوجب واليته القضائية بإبالغ السلطة الوطنية
املختصة لطرف االسترياد قبل الحركة العابرة
للحدود عن عمد للكائنات الحية املحورة التي
تقع يف إطار إجراء االتفاق املسبق عن علم؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -28عند قيام بلدك بالعمل كطرف التصدير ،هل
وضع متطلبات قانونية بشأن دقة املعلومات
الواردة يف اإلخطار املقدم من امل ُصدر؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
ال ينطبق (الطرف ال يقوم حاليا بتصدير الكائنات
الحية املحورة)

 -29يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل استلم
بلدك إخطارا يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن
عمد للكائنات الحية املحورة إلدخالها عن عمد يف
البيئة؟

نعم
ال
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 -30إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،29هل
اشتمل اإلخطار (اإلخطارات) عىل معلومات كاملة
(كحد أدىن املعلومات املحددة يف املرفق األول
بربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية)؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -31إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،29هل أقر
بلدك للمخطر باستالم اإلخطار (اإلخطارات) خالل
تسعني يوما من االستالم؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -32إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،29هل أبلغ
بلدك قراره (قراراته) إىل:
أ.

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

املخطر

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

ب .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 -33يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل اتخذ
بلدك قرارا استجابة إلخطار (إخطارات) فيام
يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات
الحية املحورة إلدخالها عن عمد يف البيئة؟

نعم
ال

 -34إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،33كم عدد
الكائنات الحية املحورة التي وافق بلدك عىل
استريادها إلدخالها عن عمد يف البيئة؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -35إذا كانت إجابتك عىل السؤال  34أنه متت
املوافقة عىل كائنات حية محورة ،هل تم بالفعل
استرياد كل هذه الكائنات الحية املحورة إىل
بلدك؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -36إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،33ما هي
النسبة املئوية من قرارات بلدك التي تقع يف
الفئات التالية؟

[%

]

[%

]

[%

]

[] %
[] %
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املوافقة عىل استرياد/استخدام الكائنات الحية
املحورة بدون رشوط
املوافقة عىل استرياد/استخدام الكائنات الحية
املحورة برشوط
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نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -37إذا كانت إجابتك عىل السؤال  36أن بلدك اتخذ
قرارا باملوافقة عىل االسترياد برشوط أو حظر
االسترياد ،هل قدمت األسباب؟

 -38ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املواد من  7إىل  10يف بلدك ،مبا يف ذلك التدابري يف حالة عدم
وجود يقني علمي بشأن اآلثار الضارة املحتملة للكائنات الحية املحورة إلدخالها عن عمد يف البيئة:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 11إجراء بشأن الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز
 -39هل لدى بلدك قانونا (قوانني) أو الئحة (لوائح)
أو تدابري إدارية لصنع القرار املتعلق باالستخدام
املحيل للكائنات الحية املحورة املراد استخدامها
مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز ،مبا يف ذلك
طرحها يف األسواق؟

نعم
ال

 -40هل وضع بلدك متطلبات قانونية بشأن دقة
املعلومات التي يتعني أن يقدمها الطالب فيام
يتعلق باالستخدام املحيل للكائنات الحية املحورة
التي قد تخضع للحركة العابرة للحدود واملراد
استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،
مبا يف ذلك طرحها يف األسواق؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -41يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،ما هو
عدد القرارات التي اتخذها بلدك فيام يتعلق
باالستخدام املحيل للكائنات الحية املحورة
التي قد تخضع للحركة العابرة للحدود واملراد
استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،
مبا يف ذلك طرحها يف األسواق؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -42هل لدى بلدك قانونا (قوانني) أو الئحة (لوائح)
أو تدابري إدارية لصنع القرار املتعلق باسترياد
الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة
كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

نعم
ال

 -43يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،ما هو عدد
القرارات التي اتخذها بلدك فيام يتعلق باسترياد
الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة
كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -44ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  11يف بلدك ،مبا يف ذلك التدابري يف حالة عدم وجود
يقني علمي بشأن اآلثار الضارة املحتملة للكائنات الحية املحورة التي قد تكون عرضة للحركة العابرة للحدود
الستخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز:
يرجى إدخال نصك هنا
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املادة  - 12استعراض القرار
 -45هل أنشأ بلدك آلية الستعراض وتغيري أي قرار
يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات
الحية املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -46يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل سبق أن
استعرض/غري بلدك قرارا يتعلق بالحركة العابرة
للحدود عن عمد للكائنات الحية املحورة؟

نعم
ال

 -47إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،46ما هو
عدد القرارات التي تم استعراضها و/أو تغيريها؟

 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -48إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،46هل كانت
أي من االستعراضات ناتجة عن طلب من طرف
التصدير أو املخطر؟

نعم
ال

 -49إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،48هل قدم
بلدك ردا يف غضون تسعني يوما موضحا أسباب
القرار؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -50إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،46هل
بدأ أي من االستعراضات بلدك بوصفه طرف
االسترياد؟

نعم
ال

 -51إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،50هل أوضح
بلدك ،يف غضون ثالثني يوما ،أسباب القرار وأخرب:
أ.

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

املخطر

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

ب .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 -52ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  12يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 13اإلجراء املبسط
نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -53هل أنشأ بلدك آلية لتطبيق اإلجراء املبسط فيام
يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات
الحية املحورة؟
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 -54يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل طبق
بلدك اإلجراء املبسط؟

نعم
ال

 -55إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،54كم عدد
الكائنات الحية املحورة التي طبق عليها بلدك
اإلجراء املبسط؟

ال يوجد
 1إىل 5
 5أو أكرث

 -56إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،54هل أبلغ
بلدك األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية بالحاالت التي طُبق فيها اإلجراء
املبسط؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -57ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  13يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 14االتفاقات والرتتيبات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف
ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -58كم عدد االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو
اإلقليمية أو املتعددة األطراف املتعلقة بالسالمة
األحيائية التي أبرمها بلدك مع األطراف األخرى/
غري األطراف؟

 -59إذا كانت إجابتك عىل السؤال  58أنه تم إبرام اتفاقات أو ترتيبات ،يرجى تقديم وصف مخترص عن نطاقها
وهدفها:
يرجى إدخال نصك هنا
 -60ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  14يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادتان  15و - 16تقييم املخاطر وإدارة املخاطر
 -61هل يتطلب اإلطار التنظيمي الداخيل لبلدك
إجراء تقييامت مخاطر للكائنات الحية املحورة؟

نعم
ال

 -62إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،61ما
هي الكائنات الحية املحورة التي تنطبق عليها
املتطلبات (اخرت كل ما ينطبق)؟

للواردات من الكائنات الحية املحورة املراد
إدخالها عن عمد يف البيئة
للواردات من الكائنات الحية املحورة املراد
استخدامها كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز
للقرارات املتعلقة باالستخدام املحيل للكائنات
الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو
كأعالف أو للتجهيز ،مبا يف ذلك طرحها يف األسواق
للواردات من الكائنات الحية املحورة لالستخدام
املعزول
أخرى[ :يرجى التحديد]
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 -63هل أنشأ بلدك آلية إلجراء تقييامت املخاطر قبل
اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات الحية املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -64إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،63هل
تتضمن اآللية إجراءات لتحديد و/أو تدريب
الخرباء الوطنيني إلجراء تقييامت املخاطر؟

نعم
ال

بناء القدرات يف مجال تقييم املخاطر أو إدارة املخاطر
 -65ما هو عدد األشخاص يف بلدك الذين تم تدريبهم
عىل تقييم مخاطر الكائنات الحية املحورة
وإدارتها ورصدها؟
تقييم املخاطر:

ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

أ.

�ال

ب .إدارة املخاطر:

ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

�ال

ج .الرصد:

ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

�ال

 -66هل يستخدم بلدك مواد تدريبية و/أو إرشادات
تقنية للتدريب عىل تقييم مخاطر وإدارة مخاطر
الكائنات الحية املحورة؟

نعم
ال

 -67إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،66هل
يستخدم بلدك "دليل تقييم مخاطر الكائنات
الحية املحورة" (الذي أعدته أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي) للتدريب عىل تقييم املخاطر؟

نعم
ال
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 -68إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،66هل
يستخدم بلدك "دليل تقييم مخاطر الكائنات
الحية املحورة" (الذي أعده املنتدى اإللكرتوين
وفريق الخرباء التقنيني املخصص لتقييم املخاطر
وإدارة املخاطر) للتدريب عىل تقييم املخاطر؟

نعم
ال

 -69هل لدى بلدك احتياجات خاصة ملزيد من
اإلرشاد بشأن موضوعات محددة لتقييم مخاطر
الكائنات الحية املحورة؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -70هل لدى بلدك القدرة عىل كشف وتحديد
وتقييم مخاطر و/أو رصد الكائنات الحية املحورة
أو السامت املحددة التي قد يكون لها آثار
ضارة عىل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
املستدام ،مع األخذ يف االعتبار املخاطر عىل
الصحة البرشية؟
الكشف:

نعم
ال

أ.

ب .التحديد:

نعم
ال

ج .تقييم املخاطر:

نعم
ال

د .الرصد:

نعم
ال

إجراء تقييم املخاطر أو إدارة املخاطر
 -71هل اعتمد بلدك أو استخدم أي وثائق إرشادية
لغرض إجراء تقييم املخاطر أو إدارة املخاطر،
أو لتقييم تقارير تقييم املخاطر املقدمة من
املخطرين؟
تقييم املخاطر:

نعم
ال

أ.

ب .إدارة املخاطر:

نعم
ال
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 -72إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،71هل
يستخدم بلدك "اإلرشاد بشأن تقييم مخاطر
الكائنات الحية املحورة" (الذي أعده املنتدى
اإللكرتوين وفريق الخرباء التقنيني املخصص لتقييم
املخاطر وإدارة املخاطر) إلجراء تقييم املخاطر أو
إدارة املخاطر ،أو لتقييم تقارير تقييم املخاطر
املقدمة من املخطرين؟

نعم
ال

 -73هل اعتمد بلدك نُهجا أو منهجيات مشرتكة
لتقييم املخاطر بالتنسيق مع دول أخرى؟

نعم
ال

 -74هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بغية تحديد
الكائنات الحية املحورة أو السامت املحددة التي
ميكن أن تكون لها آثار ضارة عىل حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه املستدام؟

نعم
ال

 -75يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل أجرى
بلدك أي نوع من أنواع تقييم مخاطر الكائنات
الحية املحورة ،مبا يف ذلك لالستخدام املعزول،
أو التجارب امليدانية ،أو األغراض التجارية ،أو
االستخدام املبارش كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

نعم
ال

 -76إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،75كم عدد
تقييامت املخاطر التي أجريت؟

 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
أكرث من 100

 -77إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،75يرجى
اإلشارة إىل نطاق تقييامت املخاطر (اخرت كل ما
ينطبق)

الكائنات الحية املحورة لالستخدام املعزول (وفقا
للامدة )3
الكائنات الحية املحورة املراد إدخالها عن عمد يف
البيئة لالختبار التجريبي أو التجارب امليدانية
الكائنات الحية املحورة املراد إدخالها عن عمد يف
البيئة لألغراض التجارية
الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة
كأغذية
الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة
كأعالف
الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة
للتجهيز
أخرى[ :يرجى التحديد]
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 -78إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،75هل
أجريت تقييامت املخاطر لجميع القرارات
املتخذة بشأن الكائنات الحية املحورة لإلدخال
عن عمد يف البيئة أو بشأن االستخدام املحيل
للكائنات الحية املحورة التي قد تخضع لحركة
عابرة للحدود الستخدامها مبارشة كأغذية أو
كأعالف أو للتجهيز ؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -79هل وضع بلدك آليات وتدابري واسرتاتيجيات
مناسبة لتنظيم وإدارة املخاطر املحددة يف
تقييامت مخاطر الكائنات الحية املحورة؟

نعم
ال

 -80هل اتخذ بلدك تدابري مناسبة ملنع الحركات
العابرة للحدود عن غري عمد للكائنات الحية
املحورة ،مبا يف ذلك تدابري مثل اشرتاط إجراء
تقييم للمخاطر قبل أول إطالق لكائن حي
محور؟

نعم
ال

 -81هل اتخذ بلدك تدابري لضامن أن يخضع أي كائن
حي محور ،سواء كان مستوردا أو مطورا محليا،
إىل فرتة مالحظة مالمئة تتناسب مع دورة حياته
أو فرتة إنتاجه قبل بدء استخدامه املنشود؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -82هل أنشأ بلدك آلية لرصد اآلثار املحتملة
للكائنات الحية املحورة التي تطلق يف البيئة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -83هل لدى بلدك البنية التحتية (مثل مرافق
املختربات) الالزمة لرصد أو إدارة الكائنات الحية
املحورة؟

نعم
ال

 -84ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادتني  15و 16يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 17الحركات العابرة للحدود عن غري عمد 13وتدابري الطوارئ

 13وفقــا للتعريــف التشــغييل املعتمــد يف املقــرر  CP-VIII/16فــإن" " ،النقــل غــر املقصــود عــر الحــدود" هــو نقــل عــر
الحــدود لكائــن حــي محــور عــر الحــدود الوطنيــة لطــرف مــا دون قصــد ،حيــث تــم إطــاق الكائــن الحــي املحــور،
وال تنطبــق متطلبــات املــادة  17مــن الربوتوكــول عــى عمليــات النقــل عــر الحــدود هــذه إال إذا كان الكائــن الحــي
املحــور املعنــي يُحتمــل أن تكــون لــه آثــار ضــارة كبــرة عــى حفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامه املســتدام ،مــع
مراعــاة أيضــا املخاطــر عــى صحــة اإلنســان ،وذلــك يف الــدول املتــررة أو التــي يحتمــل أن تتــرر".
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 -85هل وضع بلدك تدابري إلخطار الدول املتأثرة أو
املحتمل أن تكون متأثرة ،وغرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية ،وعند االقتضاء ،املنظامت
الدولية ذات الصلة يف حالة إطالق يف واليتها
القضائية يؤدي إىل ،أو قد يؤدي إىل ،حركة عابرة
للحدود عن غري عمد؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -86يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،كم عدد
إطالقات الكائنات الحية املحورة التي حدثت يف
الوالية القضائية لبلدك والتي أدت ،أو قد تكون
قد أدت ،إىل حركة عابرة للحدود عن غري عمد؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -87إذا كانت إجابتك عىل السؤال رقم  86هي أن
اإلطالق حدث ،هل أخطر بلدك الدول املتأثرة أو
املحتمل أن تكون متأثرة ،وغرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية ،واملنظامت الدولية ذات الصلة،
عند االقتضاء؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -88هل لدى بلدك القدرة عىل اتخاذ تدابري االستجابة
املناسبة للحركات العابرة للحدود عن غري عمد؟

نعم
ال

 -89يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،كم عدد
املرات التي أصبح فيها بلدك عىل علم بحركة
عابرة للحدود عن غري عمد يف أراضيه؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -90ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  17يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 18املناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
 -91هل اتخذ بلدك تدابري تشرتط مناولة وتعبئة
ونقل الكائنات الحية املحورة الخاضعة للحركة
العابرة للحدود مبوجب رشوط السالمة مع مراعاة
القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -92هل اتخذ بلدك تدابري تشرتط أن تشري بوضوح
الوثائق املصاحبة للكائنات الحية املحورة املراد
استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،
يف الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات الحية
املحورة غري معروفة ،أنها قد تحتوي عىل كائنات
حية محورة وهي غري معدة لإلدخال عن عمد يف
البيئة ،فضال عن نقطة اتصال للحصول عىل املزيد
من املعلومات؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
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 -93هل اتخذ بلدك تدابري تشرتط أن تشري بوضوح
الوثائق املصاحبة للكائنات الحية املحورة املراد
استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز،
أنه يف الحاالت التي تكون فيها هوية الكائنات
الحية املحورة معروفة ،أنها تحتوي عىل كائنات
حية محورة وهي غري معدة لإلدخال عن عمد يف
البيئة ،فضال عن نقطة اتصال للحصول عىل املزيد
من املعلومات؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -94إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال (األسئلة)
 91و/أو  92و/أو  ،93ما هو نوع الوثائق التي
يقتضيها بلدك ملصاحبة الكائنات الحية املحورة؟

وثيقة خاصة بالكائنات الحية املحورة
كجزء من وثيقة أخرى (غري مخصصة للكائنات
الحية املحورة)
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -95هل اتخذ بلدك تدابري تشرتط أن تشري الوثائق
املصاحبة للكائنات الحية املحورة املعدة
لالستخدام املعزول بوضوح إىل أنها كائنات
حية محورة وتحدد أي رشوط لسالمة املناولة
والتخزين والنقل واالستخدام ونقطة االتصال
للحصول عىل املزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك
اسم وعنوان الشخص أو املؤسسة التي ستشحن
إليها الكائنات الحية املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -96إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،95ما نوع
الوثائق التي يقتضيها بلدك لتحديد الكائنات
الحية املحورة املوجهة لالستخدام املعزول؟

وثيقة خاصة بالكائنات الحية املحورة
كجزء من وثيقة أخرى (غري مخصصة للكائنات
الحية املحورة)
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -97هل اتخذ بلدك تدابري تشرتط أن تشري الوثائق
املصاحبة للكائنات الحية املحورة املراد إدخالها
عن عمد يف بيئة طرف االسترياد بوضوح
إىل أنها كائنات حية محورة ،وتحدد هويتها
والسامت و/أو الخصائص ذات الصلة ،وأي
متطلبات بشأن سالمة املناولة والتخزين والنقل
واالستخدام ،ونقطة االتصال للحصول عىل املزيد
من املعلومات ،وحسب االقتضاء اسم وعنوان
املستورد واملصدر؛ وتحتوي عىل إعالن يفيد بأن
الحركة تتوافق مع متطلبات هذا الربوتوكول
بالنسبة للمصدر؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
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 -98إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،97ما نوع
الوثائق التي يقتضيها بلدك لتحديد الكائنات
الحية املحورة املراد إدخالها عن عمد يف البيئة؟

وثيقة خاصة بالكائنات الحية املحورة
كجزء من وثيقة أخرى (غري مخصصة للكائنات
الحية املحورة)
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -99هل يتوافر لدى بلدك أي إرشاد لغرض ضامن
سالمة مناولة الكائنات الحية املحورة ونقلها
وتعبئتها؟

نعم
ال

 -100هل لدى بلدك القدرة عىل إنفاذ متطلبات تحديد
الكائنات الحية املحورة وتوثيقها؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

 -101كم عدد موظفي الجامرك يف بلدك الذين حصلوا
عىل تدريب عىل تحديد الكائنات الحية املحورة؟

 -102هل وضع بلدك إجراءات ألخذ عينات من
الكائنات الحية املحورة والكشف عنها؟

�ال

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

 -103كم عدد أخصائيي املختربات يف بلدك الذين
حصلوا عىل تدريب عىل الكشف عن الكائنات
الحية املحورة؟

 -104هل لدى بلدك إمكانية الوصول بشكل موثوق
إىل مرافق مختربات الكشف عن الكائنات الحية
املحورة؟

نعم
ال

 -105كم عدد املختربات املعتمدة يف بلدك للكشف عن
الكائنات الحية املحورة؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10إىل 49
 50أو أكرث
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ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10إىل 49
 50أو أكرث

 -106إذا كانت إجابتك عىل السؤال  105هي وجود
مختربات معتمدة يف بلدك ،ما هو عدد املختربات
التي تعمل حاليا للكشف عن الكائنات الحية
املحورة؟

 -107ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  18يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 19السلطات الوطنية املختصة ونقاط االتصال الوطنية
 -108يف حالة ما إذا كان بلدك عني أكرث من سلطة
وطنية مختصة ،هل أنشأ بلدك آلية لتنسيق
أنشطتها قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات
الحية املحورة؟

نعم
ال
ال ينطبق (مل يتم تعيني سلطة وطنية مختصة)
ال ينطبق (مل يتم تعيني سوى سلطة وطنية
مختصة واحدة)

 -109هل وضع بلدك قدرات مؤسسية مناسبة لتمكني
السلطة/السلطات الوطنية املختصة من أداء
الوظائف اإلدارية املطلوبة مبوجب بروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -110هل اضطلع بلدك مببادرات لتعزيز التعاون بني
نقاط االتصال الوطنية والسلطة (السلطات)
الوطنية املختصة واملؤسسات األخرى بشأن
املسائل املتعلقة بالسالمة األحيائية؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -111ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  19يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 20تقاسم املعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 -112يرجى تقديم نظرة عامة عىل حالة املعلومات
اإللزامية التي قدمها بلدك إىل غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية عن طريق تحديد
لكل فئة من املعلومات ما إذا كانت متاحة
وما إذا كانت قُدمت إىل غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية.
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الترشيعات واللوائح واملبادئ التوجيهية
القامئة لتنفيذ الربوتوكول ،فضال عن
املعلومات املطلوبة من قبل األطراف إلجراء
االتفاق املسبق عن علم (الفقرة (3أ) من
املادة )20

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

أ)	

ب)	 الترشيعات واللوائح واملبادئ التوجيهية
املطبقة عىل استرياد الكائنات الحية املحورة
املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف
أو للتجهيز (الفقرة  5من املادة )11

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ج)	 االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة
األطراف واإلقليمية (الفقرة  2من املادة 14
والفقرة (3ب) من املادة )20

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

د)	 بيانات االتصال الخاصة بالسلطات الوطنية
املختصة (الفقرتان  2و 3من املادة ،)19
ونقاط االتصال الوطنية (الفقرتان  1و3
من املادة  ،)19وجهات االتصال يف حاالت
الطوارئ (الفقرة (3ﻫ) من املادة )17

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ه)	 القرارات التي تتخذها األطراف بشأن املرور
العابر للكائنات الحية املحورة (الفقرة  1من
املادة )6

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة
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و)	 القرارات التي تتخذها األطراف بشأن
استرياد الكائنات الحية املحورة لالستخدام
املعزول (الفقرة  2من املادة )6

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ز)	 إخطارات فيام يتعلق باإلطالق يف إطار
الوالية القضائية لبلدك تؤدي ،أو من املمكن
أن تؤدي ،إىل حركات عابرة للحدود عن
غري عمد لكائن حي محور ومن املرجح
أن يكون لها آثار ضارة كبرية عىل التنوع
البيولوجي (الفقرة  1من املادة )17

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ح)	 معلومات عن حاالت الحركات العابرة
للحدود غري املرشوعة للكائنات الحية
املحورة (الفقرة  3من املادة )25

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ط)	 القرارات املتعلقة باسترياد الكائنات الحية
املحورة إلدخالها عن عمد يف البيئة (الفقرة
 3من املادة )10

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ي)	 معلومات عن تطبيق اللوائح املحلية عىل
واردات معينة من الكائنات الحية املحورة
(الفقرة  4من املادة )14

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة
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ك)	 القرارات املتعلقة باالستخدام املحيل
للكائنات الحية املحورة التي قد تخضع
لحركة عابرة للحدود الستخدامها مبارشة
كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز (الفقرة  1من
املادة )11

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ل)	 القرارات املتعلقة باسترياد الكائنات الحية
املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو
كأعالف أو للتجهيز املتخذة مبوجب األطر
التنظيمية املحلية (الفقرة  4من املادة )11
أو وفقا للمرفق الثالث بالربوتوكول (الفقرة
 6من املادة )11

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

م)	 اإلعالنات املتعلقة باإلطار الذي يتعني
استخدامه للكائنات الحية املحورة املراد
استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو
للتجهيز (الفقرة  6من املادة )11

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ن)	 استعراض وتغيري القرارات املتعلقة
بالحركات العابرة للحدود عن عمد
للكائنات الحية املحورة (الفقرة  1من املادة
)12

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

س)	 الحاالت التي قد تتم فيها الحركة العابرة
للحدود للكائنات الحية املحورة يف نفس
وقت إخطار طرف االسترياد (الفقرة (1أ)
من املادة )13

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة
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ع)	 الكائنات الحية املحورة التي ُمنحت صفة
اإلعفاء من كل طرف (الفقرة (1ب) من
املادة )13

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

ف)	 موجزات عن تقييامت املخاطر أو
االستعراضات البيئية للكائنات الحية املحورة
الناشئة عن العمليات التنظيمية واملعلومات
ذات الصلة الخاصة بنواتجها (الفقرة (3ج)
من املادة )20

املعلومات متوفرة ومتاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن غري متاحة يف غرفة تبادل
معلومات السالمة األحيائية
املعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط يف
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
املعلومات غري متاحة

 -113يرجى تقديم رشح موجز إذا كانت إجابتك هي أن املعلومات متاحة ولكن ليس يف غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية أو متاحة جزئيا فقط يف غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ألي بند تحت السؤال :112
يرجى إدخال نصك هنا
 -114هل أنشأ بلدك آلية لتعزيز قدرات نقطة االتصال
الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية للقيام بوظائفها اإلدارية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -115هل أنشأ بلدك آلية للتنسيق بني نقطة االتصال
الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية ونقطة االتصال التابعة لربوتوكول
قرطاجنة والسلطة (السلطات) الوطنية املختصة
إلتاحة املعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -116هل يستخدم بلدك املعلومات املتاحة يف غرفة
تبادل معلومات السالمة األحيائية يف عمليات
صنع القرارات بشأن الكائنات الحية املحورة؟

نعم ،دامئا
نعم ،يف بعض الحاالت
ال
ال ينطبق (مل تتخذ قرارات)

 -117هل واجه بلدك صعوبات يف الوصول إىل غرفة
تبادل معلومات السالمة األحيائية أو استخدامها؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال
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 -118يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،كم عدد
األحداث املتصلة بالسالمة األحيائية (مثل
الحلقات الدراسية وحلقات العمل واملؤمترات
الصحفية واألحداث التعليمية) التي نظمها بلدك؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10إىل 24
 25أو أكرث

 -119يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،كم عدد
املطبوعات املتعلقة بالسالمة األحيائية التي
نرشها بلدك؟

ال يوجد
 1إىل 9
 10إىل 49
 50إىل 99
 100أو أكرث

 -120ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  20يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 21املعلومات الرسية
 -121هل وضع بلدك إجراءات لحامية املعلومات
الرسية املستلمة مبوجب الربوتوكول؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -122هل يسمح بلدك للمخطر بتحديد املعلومات التي
يتعني تناولها كمعلومات رسية؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -123ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  21يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 22بناء القدرات
 -124هل لدى بلدك متويل ميكن التنبؤ به وموثوق
لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال
للربوتوكول؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -125هل حصل بلدك عىل دعم خارجي أو استفاد من
األنشطة التعاونية مع األطراف األخرى يف تنمية
و/أو تعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية يف
مجال السالمة األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -126إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،125كيف
أتيحت هذه املوارد؟

قنوات ثنائية
قنوات إقليمية
قنوات متعددة األطراف
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 -127هل قدم بلدك دعام إىل األطراف األخرى لتنمية
و/أو تعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية يف
مجال السالمة األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -128إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،127كيف
أتيحت هذه املوارد؟

قنوات ثنائية
قنوات إقليمية
قنوات متعددة األطراف

 -129يف الفرتة املشمولة بالتقرير ،هل رشع بلدك
يف عملية للحصول عىل أموال من مرفق البيئة
العاملية لبناء القدرات يف مجال السالمة األحيائية؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -130إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،129كيف
تصف هذه العملية؟

سهلة جدا
سهلة
متوسطة الصعوبة
صعبة
صعبة جدا

 -131خالل املرحلة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل
اضطلع بلدك بأنشطة لتنمية و/أو تعزيز املوارد
البرشية والقدرات املؤسسية يف مجال السالمة
األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
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 -132إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،131يف أي
مجال من املجاالت التالية اضطلع فيها بهذه
األنشطة (اخرت كل ما ينطبق)؟

القدرات املؤسسية واملوارد البرشية
إدماج السالمة األحيائية يف الترشيعات
والسياسات واملؤسسات متعددة القطاعات
والقطاعية (تعميم السالمة األحيائية)
تقييم املخاطر والخربات العلمية والتقنية األخرى
إدارة املخاطر
التوعية العامة واملشاركة والتعليم يف مجال
السالمة األحيائية
تبادل املعلومات وإدارة البيانات مبا يف ذلك
املشاركة يف غرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية
التعاون العلمي والتقني واملؤسيس عىل الصعيد
دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل
نقل التكنولوجيا
تحديد الكائنات الحية املحورة مبا يف ذلك
الكشف عنها
االعتبارات االجتامعية واالقتصادية
تنفيذ متطلبات التوثيق مبوجب املادة  2-18من
الربوتوكول
تناول املعلومات الرسية
تدابري ملعالجة الحركات العابرة للحدود عن غري
عمد و/أو غري املرشوعة للكائنات الحية املحورة
البحوث العلمية يف مجال السالمة األحيائية
املتعلقة بالكائنات الحية املحورة
مراعاة املخاطر عىل الصحة البرشية
املسؤولية والجرب التعوييض
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -133يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل أجرى
بلدك تقييام بشأن االحتياجات من حيث بناء
القدرات؟

نعم
ال

 -134هل ما زال لدى بلدك احتياجات من حيث بناء
القدرات؟

نعم
ال
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 -135إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،134يف أي
مجال من املجاالت التالية ال تزال هناك حاجة إىل
بناء القدرات (اخرت كل ما ينطبق)؟

القدرات املؤسسية واملوارد البرشية
إدماج السالمة األحيائية يف الترشيعات
والسياسات واملؤسسات متعددة القطاعات
والقطاعية (تعميم السالمة األحيائية)
تقييم املخاطر والخربات العلمية والتقنية األخرى
إدارة املخاطر
التوعية العامة واملشاركة والتعليم يف مجال
السالمة األحيائية
تبادل املعلومات وإدارة البيانات مبا يف ذلك
املشاركة يف غرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية
التعاون العلمي والتقني واملؤسيس عىل الصعيد
دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل
نقل التكنولوجيا
تحديد الكائنات الحية املحورة مبا يف ذلك
الكشف عنها
االعتبارات االجتامعية واالقتصادية
تنفيذ متطلبات التوثيق مبوجب املادة  2-18من
الربوتوكول
مناولة املعلومات الرسية
تدابري ملعالجة الحركات العابرة للحدود عن غري
عمد و/أو غري املرشوعة للكائنات الحية املحورة
البحوث العلمية يف مجال السالمة األحيائية
املتعلقة بالكائنات الحية املحورة
مراعاة املخاطر عىل الصحة البرشية
املسؤولية والجرب التعوييض
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -136هل أعد بلدك اسرتاتيجية أو خطة عمل لبناء
القدرات؟

نعم
ال

 -137هل لدى بلدك آلية وطنية عاملة لتنسيق
مبادرات بناء القدرة يف مجال السالمة األحيائية؟

نعم
ال

 -138ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  22يف بلدك ،مبا يف ذلك املزيد من التفاصيل عن
تجربة الحصول عىل أموال من مرفق البيئة العاملية:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  – 23التوعية العامة واملشاركة

34

السالمة األحيائية :التحضير لجدول أعمال ما بعد عام 2020

 -139هل تتناول الترشيعات أو السياسات يف بلدك
التوعية العامة و/أو التعليم و/أو املشاركة فيام
يتعلق بالسالمة األحيائية؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -140يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل تعاون
بلدك مع دول وهيئات دولية أخرى فيام يتعلق
بالتوعية العامة والتعليم واملشاركة؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -141هل أنشأ بلدك آلية لضامن إمكانية حصول عامة
الجمهور عىل معلومات بشأن الكائنات الحية
املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -142هل لدى بلدك اسرتاتيجية اتصال وطنية بشأن
السالمة األحيائية؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -143هل لدى بلدك أي برامج توعية وترويج بشأن
السالمة األحيائية؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -144هل لدى بلدك حاليا موقعا وطنيا عىل اإلنرتنت
بشأن السالمة األحيائية؟

نعم
ال

 -145كم عدد املؤسسات األكادميية يف بلدك التي تقدم
دورات وبرامج يف مجال السالمة األحيائية؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

�ال

 -146كم عدد املواد التعليمية و/أو الوحدات القامئة
عىل اإلنرتنت بشأن السالمة األحيائية املتاحة
وميكن للجمهور الوصول إليها يف بلدك؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10إىل 24
 25إىل 99
 100أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

�ال

 -147هل أنشأ بلدك آلية الستشارة الجمهور يف عملية
صنع القرار بشأن الكائنات الحية املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -148هل أبلغ بلدك الجمهور بالطرائق الحالية
للمشاركة العامة يف عملية صنع القرار املتعلق
بالكائنات الحية املحورة؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال
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 -149إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،148يرجى
بيان الطرائق املستخدمة إلبالغ الجمهور:

مواقع اإلنرتنت الوطنية
الصحف
املنتديات
القوائم الربيدية
الجلسات العلنية
وسائل التواصل االجتامعي
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -150يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،كم عدد
املرات التي استشار فيها بلدك الجمهور يف عملية
صنع القرار املتعلق بالكائنات الحية املحورة؟

ال يوجد (القرارات اتخذت بدون استشارة)
 1إىل 4
 5أو أكرث
ال ينطبق ( مل تتخذ قرارات)

 -151هل أبلغ بلدك الجمهور بوسائل الوصول إىل غرفة
تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

نعم
ال

 -152ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  23يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 24غري األطراف
 -153هل دخل بلدك يف ترتيب ثنايئ أو إقليمي أو
متعدد األطراف مع بلد من غري األطراف فيام
يتعلق بالحركات العابرة للحدود للكائنات الحية
املحورة؟

نعم
ال

 -154يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل استورد
بلدك كائنات حية محورة من بلد من غري
األطراف؟

نعم
ال

 -155يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل صدر
بلدك كائنات حية محورة إىل بلد من غري
األطراف؟

نعم
ال

 -156إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  154و/
أو  ،155هل كانت الحركات العابرة للحدود
للكائنات الحية املحورة متسقة مع هدف
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال

 -157ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  24يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
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املادة  - 25الحركات العابرة للحدود غري املرشوعة

14

 -158هل اعتمد بلدك تدابري محلية تهدف إىل منع
الحركات العابرة للحدود للكائنات الحية املحورة
املضطلع بها مبا يتعارض مع تدابري البلد املحلية
املتعلقة بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة و/أو معاقبة
املسؤولني عنها؟

نعم
نعم ،إىل حد ما[ :يرجى التحديد]
ال

 -159يف الفرتة املشمولة بالتقرير ،كم عدد حاالت
الحركات العابرة للحدود غري املرشوعة للكائنات
الحية املحورة الذي أصبح بلدك عىل علم بها؟

ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10أو أكرث

 -160إذا كانت إجابتك عىل السؤال  159هي أن بلدك
أصبح عىل علم بالحركات العابرة للحدود غري
املرشوعة ،هل تم تحديد منشأ الكائنات الحية
املحورة؟

نعم
نعم ،يف بعض الحاالت
ال

 -161ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  25يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 26االعتبارات االجتامعية واالقتصادية
 -162هل لدى بلدك أي نُهج أو متطلبات محددة تيرس
كيفية أخذ االعتبارات االجتامعية واالقتصادية
يف االعتبار يف عملية صنع القرار بشأن الكائنات
الحية املحورة؟

نعم
ال

 -163يف الفرتة الحالية املشمولة بالتقرير ،هل تم أخذ
االعتبارات االجتامعية واالقتصادية الناشئة عن
أثر الكائنات الحية املحورة يف االعتبار عند اتخاذ
القرار؟

نعم ،دامئا
يف بعض الحاالت فقط
ال
ال ينطبق (مل تتخذ قرارات)
ال يوجد
 1إىل 4
 5إىل 9
 10إىل 49
 50أو أكرث
هل هذا العدد كاف� :نعم

 -164كم عدد املواد املنشورة التي خضعت الستعراض
النظراء التي استخدمها بلدك لغرض وضع أو
تحديد اإلجراءات الوطنية فيام يتعلق باالعتبارات
االجتامعية واالقتصادية؟

�ال

 14وفقــا للتعريــف التشــغييل املعتمــد يف املقــرر  ،CP-VIII/16فــإن" " ،النقــل غــر املــروع عــر الحــدود" هــو نقــل
عــر الحــدود للكائنــات الحيــة املحــورة يتــم باملخالفــة للتدابــر املحليــة لتنفيــذ الربوتوكــول التــي اعتمدهــا الطــرف
املعنــي".
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نعم
ال

 -165هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بشأن البحوث
وتبادل املعلومات املتعلقة بأي آثار اجتامعية
واقتصادية للكائنات الحية املحورة؟

 -166ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن تنفيذ املادة  26يف بلدك:
يرجى إدخال نصك هنا
املادة  - 28اآللية املالية واملوارد املالية
ال يوجد
 1إىل  4 999دوالرا أمريكيا
 5 000إىل  49 999دوالرا أمريكيا
 50 000إىل  99 999دوالرا أمريكيا
 100 000إىل  499 000دوالر أمرييك
 500 000دوالر أمرييك أو أكرث

 -167يف الفرتة املشمولة بالتقرير ،ما حجم التمويل
(مبا يعادل الدوالرات األمريكية) الذي حشده
بلدك لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة مبا يتجاوز
مخصصات امليزانية الوطنية العادية؟

املادة  - 33الرصد وإعداد التقارير
تقيض املادة  33من األطراف أن ترصد تنفيذ التزاماتها مبوجب بروتوكول قرطاجنة وتقديم تقرير إىل مؤمتر األطراف
العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة
نعم
ال

 -168هل لدى بلدك نظام لرصد وإنفاذ تنفيذ
بروتوكول قرطاجنة؟

بروتوكول ناغويا  -كواالملبور التكمييل بشأن املسؤولية والجرب التعوييض
تدعى األطراف يف بروتوكول قرطاجنة أيضا التي مل تصبح بعد أطرافا يف الربوتوكول التكمييل إىل اإلجابة عىل األسئلة
الواردة أدناه
 -169هل بلدك طرف يف بروتوكول ناغويا-كواالملبور
التكمييل بشأن املسؤولية والجرب التعوييض؟

نعم
ال

 -170إذا كانت إجابتك ال عىل السؤال  ،169هل هناك
أي عملية وطنية ليك يصبح طرفا يف الربوتوكول
التكمييل؟

نعم
ال

 -171هل أدخل بلدك التدابري الوطنية الرضورية لتنفيذ
الربوتوكول التكمييل؟

توجد تدابري وطنية كاملة
توجد تدابري وطنية جزئية
مل توضع إال تدابري مؤقتة فقط
ال يوجد إال مرشوع تدابري
مل تتخذ تدابري بعد
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قانون وطني واحد أو أكرث[ :يرجى التحديد]
الئحة وطنية واحدة أو أكرث[ :يرجى التحديد]
مجموعة واحدة أو أكرث من املبادئ التوجيهية:
[يرجى التحديد]
ال توجد أدوات قامئة

 -172ما هي األدوات القامئة لتنفيذ الربوتوكول
التكمييل؟

 -173هل لدى بلدك أدوات إدارية أو قانونية تقتيض اتخاذ تدابري استجابة:
أ-

نعم
ال

يف حالة األرضار الناجمة عن الكائنات الحية
املحورة؟

نعم
ال

ب -يف حالة ما إذا كان من املحتمل بدرجة
كافية أن يكون هناك رضر إذا مل تُتخذ
تدابري االستجابة؟
 -174إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال 173أ ،هل
تفرض هذه األدوات متطلبات عىل املشغل (اخرت
كل ما ينطبق)؟

نعم ،عىل املشغل أن يبلغ السلطة املختصة
بالرضر
نعم ،عىل املشغل أن يقيّم الرضر
نعم ،عىل املشغل أن يتخذ تدابري استجابة
نعم ،متطلبات أخرى[ :يرجى التحديد]
ال

 -175إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال 173أ ،هل
تقتيض هذه األدوات أن يتخذ املشغل تدابري
استجابة لتجنب الرضر؟

نعم
ال

 -176إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال 173أ أو
173ب ،هل توفر هذه األدوات تعريفا لكلمة
"املشغل"؟

نعم
ال

 -177إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،176أي
مام ييل ميكن أن يكون "مشغل" (اخرت كل ما
ينطبق)؟

الحائز عىل ترصيح
شخص طرح الكائن الحي املحور يف السوق
مطور
منتج
مخطر
مصدر
مستورد
ناقل
مورد
أخرى[ :يرجى التحديد]
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 -178هل تم تحديد سلطة مختصة للقيام بالوظائف
املنصوص عليها يف الربوتوكول التكمييل؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -179إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،178ما هي
التدابري التي ميكن أن تتخذها السلطة املختصة
(اخرت كل ما ينطبق)؟

تحديد املشغل الذي تسبب يف الرضر
تقييم الرضر
تحديد تدابري االستجابة التي يتعني أن يتخذها
املشغل
تنفيذ تدابري االستجابة
اسرتداد تكاليف ونفقات تقييم الرضر وتنفيذ
تدابري االستجابة من املشغل
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -180هل لدى بلدك تدابري لتوفري األمن املايل للرضر
الناتج عن الكائنات الحية املحورة؟

نعم
ال

 -181إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،180ما نوع
تدابري األمن املايل املوجودة (اخرت كل ما ينطبق)؟

متطلبات بتوفري أدلة عىل مصدر متويل آمن
تأمني إلزامي
خطط حكومية ،مبا يف ذلك صناديق
أخرى[ :يرجى التحديد]

 -182هل لدى بلدك قواعد وإجراءات متعلقة
باملسؤولية املدنية التي تتناول الرضر الناتج عن
الكائنات الحية املحورة أو إذا كان قد تم اإلقرار
بأرضار من هذا القبيل يف أحكام املحاكم (اخرت
كل ما ينطبق)؟

نعم ،يف أداة عن املسؤولية املدنية
نعم ،يف أحكام املحاكم
نعم ،يف أدوات أخرى[ :يرجى التحديد]
ال

 -183هل حدثت أي أرضار ناتجة عن الكائنات الحية
املحورة يف بلدك؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -184إذا كانت إجابتك نعم عىل السؤال  ،183هل
ات ُخذت تدابري استجابة؟

نعم[ :يرجى التحديد]
ال

 -185ميكن أن تقدم هنا املزيد من التفاصيل عن أي أنشطة اضطلع بها يف بلدك من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا-
كواالملبور التكمييل بشأن املسؤولية والجرب التعوييض:
يرجى إدخال نصك هنا
معلومات أخرى
 -186يرجى استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة
والربوتوكول التكمييل عىل الصعيد الوطني ،مبا يف ذلك أي عوائق أو عقبات ووجهت.
يرجى إدخال نصك هنا
تعليقات عىل منوذج التقرير
 -187يرجى استخدام هذا اإلطار لتقديم أي معلومات أخرى بشأن الصعوبات التي واجهتها يف ملء هذا التقرير.
يرجى إدخال نصك هنا
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 6/9تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة (املادة )35
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشــر إىل املقــرر  BS-V/16الــذي اعتُمــدت مبوجبــه الخطــة االســراتيجية لربوتوكــول
قرطاجنــة للســامة األحيائيــة للفــرة ،2020-2011
 -1يكــرر دعوتــه لألطـراف ،للفــرة املتبقيــة مــن الخطــة االسـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنة
للســامة األحيائيــة للفــرة  ،2020-2011للنظــر يف ترتيــب أولويــات األهــداف التشــغيلية املتعلقــة
بوضــع ترشيعــات الســامة األحيائيــة ،وتقييــم املخاطــر ،والكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــورة
وتحديــد هويتهــا ،والتوعيــة العامــة ،نظ ـرا ألهميتهــا الحاســمة يف تيســر تنفيــذ الربوتوكــول؛
 -2يقــرر أن يتــم الجمــع بــن التقييــم واالســتعراض الرابــع لربوتوكــول قرطاجنــة مــع
التقييــم النهــايئ للخطــة االســراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة للفــرة 2020-2011؛
-3

يطلب إىل األمينة التنفيذية:

(أ)	 مواصلــة إدخــال تحســينات عــى أداة تحليــل التقاريــر الوطنيــة املتاحــة عــى اإلنرتنــت
لتيســر جمــع البيانــات املتاحــة وتجميعهــا وتحليلهــا يف التقاريــر الوطنيــة الرابعــة واملصــادر األخــرى
مقابــل بيانــات خــط األســاس ذات الصلــة التــي تــم الحصــول عليهــا خــال دورة تقديــم التقاريــر
الوطنيــة الثانيــة؛
(ب)	 تحليــل وتوليــف املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ الربوتوكــول باســتخدام جملــة أمــور مــن
بينهــا التقاريــر الوطنيــة الرابعــة كمصــدر أويل ،وغرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة ،والخربة من
مرشوعــات بنــاء القــدرات ،ولجنــة االمتثــال ،عنــد االقتضــاء ،لتيســر عمليــة التقييــم واالســتعراض الرابــع
للربوتوكــول بالتزامــن مــع التقييــم النهــايئ للخطــة االسـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائية
للفــرة  ،2020-2011وإتاحــة هــذه املعلومــات لفريــق االتصــال ،وحســب االقتضــاء ،للجنــة االمتثــال؛
 -4يطلــب إىل فريــق االتصــال املعنــي بربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ولجنــة
االمتثــال ،العمــل بطريقــة تكميليــة وغــر ازدواجيــة ،للمســاهمة يف التقييــم واالســتعراض الرابــع
لربوتوكــول قرطاجنــة والتقييــم النهــايئ للخطــة االسـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة
للفــرة  ،2020-2011وتقديــم اســتنتاجاتهام لتنظــر فيهــا الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ؛
 -5يطلــب إىل الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ أن تنظــر ،يف اجتامعهــا الثالــث ،يف املعلومــات
املقدمــة واالســتنتاجات التــي توصــل إليهــا فريــق االتصــال ولجنــة االمتثــال ،وأن تقــدم اســتنتاجاتها
وتوصياتهــا إىل مؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع األطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة يف اجتامعــه
العــارش بهــدف تيســر التقييــم واالســتعراض الرابــع لربوتوكــول قرطاجنــة والتقييــم النهــايئ للخطــة
االســراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة للفــرة .2020-2011
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 7/9التحضري ملتابعة الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011والخطة
االسرتاتيجية لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 2020-2011
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 -1يحيــط علــا بالعمليــة التحضرييــة املقرتحــة إلعــداد اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجي
ملــا بعــد عــام  2020يف إطــار متابعــة الخطــة االسـراتيجية للتنــوع البيولوجــي  ،2020-2011ويرحــب
باملقــرر  34/14الصــادر عــن مؤمتــر األط ـراف؛
 -2يشــدد عــى أهميــة إدراج الســامة األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي
ملــا بعــد عــام  2020باإلضافــة إىل رضورة إعــداد خطــة تنفيــذ محــددة لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة
األحيائيــة كمتابعــة للخطــة االسـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائية للفــرة 2020-2011؛
 -3يالحــظ أيضــا أهميــة املشــاركة النشــطة لخـراء الســامة األحيائيــة ،مبــا يف ذلــك الخرباء
ذوو الخــرة يف بروتوكــول ناغويا-كواالملبــور التكميــي بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي ،يف إعــداد
اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام 2020؛
 -4يدعــو األطـراف إىل املشــاركة يف عمليــة إعــداد اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا
بعــد عــام 2020؛
 -5يقــرر إعــداد خطــة تنفيــذ محــددة لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا بعــد
عــام  2020ترتكــز عــى اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام  2020وتكملــه ،ويطلــب إىل
األمينــة التنفيذيــة تيســر إعــداد عنارصهــا؛
 -6يقــرر أيضــا أن خطــة التنفيــذ املحــددة لربوتوكــول قرطاجنــة ملــا بعــد عــام 2020
ســوف( :أ) يتــم إعدادهــا كأداة للتنفيــذ؛ (ب) تعكــس عنــارص الخطــة االســراتيجية لربوتوكــول
قرطاجنــة للفــرة  2020-2011التــي ال تـزال مالمئــة؛ (ج) تتضمــن عنــارص جديــدة تعكــس الــدروس
املســتفادة والتطــورات الجديــدة ذات الصلــة بالســامة األحيائيــة؛ (د) تكفــل املرونــة الكافيــة ملراعــاة
التطــورات خــال فــرة التنفيــذ؛ (ه) تشــتمل عــى مــؤرشات بســيطة وقابلــة للقيــاس بســهولة لتيســر
اســتعراض التقــدم املحــرز يف تنفيــذ الربوتوكــول؛
 -7يقــرر كذلــك توســيع واليــة ونطــاق فريــق االتصــال املعنــي ببنــاء القــدرات بشــأن
الســامة األحيائيــة ،عــى النحــو املبــن يف املرفــق ،ليشــمل خـرات محــددة بشــأن التجربــة العمليــة يف
تنفيــذ الربوتوكــول وبشــأن قضايــا الســامة األحيائيــة ،مــع مراعــاة التمثيــل الجغـرايف واآلراء املتباينــة،
وإعــادة تســمية هــذا الفريــق ليصبــح "فريــق االتصــال املعنــي بربوتوكــول قرطاجنــة للســامة
األحيائيــة"؛
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 -8يطلــب إىل فريــق االتصــال اإلســهام يف إعــداد العنــارص ذات الصلــة مبكــون الســامة
األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد  ،2020بالتشــاور مــع الرؤســاء املشــاركني
للفريــق العامــل املفتــوح العضويــة 15،ويف املتابعــة املحــددة للخطــة االسـراتيجية لربوتوكــول قرطاجنة
للســامة األحيائيــة للفــرة  2020-2011التــي ترتكــز عــى اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد
عــام  2020وتكملــه؛
-9

يطلب إىل األمينة التنفيذية:

(أ)	 تيســر ودعــم إدراج مكــون الســامة األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي
ملــا بعــد عــام 2020؛
(ب)	 العمــل مــع الرؤســاء املشــاركني لفريــق االتصــال والفريــق العامــل املفتــوح العضويــة
لوضــع أطــر زمنيــة تكميليــة واضحــة فيــا يتعلــق مبســاهمة األطـراف يف الربوتوكــول ،بشــأن عنــارص
الســامة األحيائيــة ذات الصلــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام 2020؛
(ج)	 عقــد جلســات مخصصــة ملناقشــة مســائل الســامة األحيائيــة خــال حلقــة (حلقــات)
العمــل التشــاورية العامليــة واإلقليميــة املشــار إليهــا يف املقــرر 34/14؛
(د)	 تيســر مشــاركة عــدد ٍ
كاف مــن خ ـراء الســامة األحيائيــة ،مبــا يف ذلــك الخ ـراء ذوو
الخــرة يف بروتوكــول ناغويا-كواالملبــور التكميــي بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي ،يف إعــداد
العنــارص ذات الصلــة لإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام  ،2020مبــا يف ذلــك يف حلقــة
(حلقــات) العمــل التشــاورية ذات الصلــة؛
(ه)	 تجميــع تقدميــات األط ـراف ،والحكومــات األخــرى ،والشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة واملنظــات ذات الصلــة التــي تقــدم آراء بشــأن ( )1هيــكل ومحتــوى عمليــة متابعــة الخطــة
االسـراتيجية الحاليــة لربوتوكــول قرطاجنــة للفــرة  ،2020-2011أي خطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة
ملــا بعــد عــام  )2( ،2020العنــارص ذات الصلــة مبكــون الســامة األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع
البيولوجــي ملــا بعــد عــام 2020؛
(و)	 عقــد مناقشــات عــى اإلنرتنــت لفريــق االتصــال ،حســب االقتضــاء ،للنظــر يف التقدميات
امل ُشــار إليهــا يف الفقــرة (9ه)( )2أعــاه للمســاهمة يف إعــداد العنــارص ذات الصلــة مبكــون الســامة
األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام 2020؛
(ز)	 إعــداد مــروع لخطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا بعــد عــام
 2020عــى أســاس التقدميــات املشــار إليهــا يف الفقــرة (9ه)( )1أعــاه؛
 15املقرر  ،34/14املرفق.
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(ح)	 عقــد مناقشــات مفتوحــة عــى اإلنرتنــت لألطـراف وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن بشــأن
مــروع خطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا بعــد عــام  2020املشــار إليــه يف
الفقــرة (9ز) أعــاه؛
(ط)	 عقــد اجتــاع مبــارش لفريــق االتصــال يف عــام  ،2019بهــدف ( )1إعــداد مــروع
ملكــون الســامة األحيائيــة يف اإلطــار العاملــي للتنــوع البيولوجــي ملــا بعــد عــام  2020فيــا يتعلــق
بالقضايــا ذات الصلــة بربوتوكــول قرطاجنــة )2( ،اســتعراض مــروع خطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنة
للســامة األحيائيــة ملــا بعــد عــام  2020املشــار إليــه يف الفقــرة (9ز) أعــاه؛
(ي)	 إجـراء اســتعراض النظـراء مــن جانــب األطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة ملــروع خطــة
تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا بعــد عــام 2020؛
(ك)	 تقديــم املــروع النهــايئ لخطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا
بعــد عــام  2020لــي تنظــر فيــه الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف اجتامعهــا الثالــث؛
 -10يطلــب إىل الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ أن تقــوم ،يف اجتامعهــا الثالــث ،باســتعراض
مــروع خطــة تنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ملــا بعــد عــام  ،2020وأن تعــد توصيــة
لــي ينظــر فيهــا مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة يف اجتامعــه
العــارش.
املرفق

اختصاصات فريق االتصال املعني بربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 -1يقــوم فريــق االتصــال بإســداء مشــورة الخـراء إىل األمينــة التنفيذيــة بشــأن( :أ) ســبل
ووســائل تعزيــز التنســيق والتنفيــذ الفعــال لربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة( ،ب) ال ُنهــج
االس ـراتيجية العامــة وكذلــك التدابــر املفاهيميــة والتشــغيلية العمليــة الراميــة إىل تعزيــز تنســيق
األنشــطة مبوجــب الربوتوكــول ،مبــا يف ذلــك مبــادرات بنــاء القــدرات ،مــن بــن أمــور أخــرى.
 -2يتــم اختيــار أعضــاء فريــق االتصــال عــى أســاس خرباتهــم وتجاربهــم املثبتــة فيــا
يتعلــق بتنفيــذ بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة وبروتوكــول ناغويا-كواالملبــور التكميــي
بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي ،مــع مراعــاة التمثيــل الجغــرايف ،والتــوازن بــن الجنســن،
والتمثيــل العــادل ألصحــاب املصلحــة املعنيــن.
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 8/9استعراض تجربة عقد اجتامع مؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتزامن مع مؤمتر
األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة ،ومؤمتر األطراف
العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشري إىل املقررين  BS-VII/9و،CP-VIII/10
وقــد اســتعرض تجربــة عقــد اجتــاع مؤمتــر األطـراف بالتزامــن مــع مؤمتــر األطـراف العامــل
كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة ،ومؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع لألطــراف يف
بروتوكــول ناغويــا ،باســتخدام املعايــر املحــددة يف املقــرر  ،CP-VIII/10وإذ يضــع يف اعتبــاره آراء
األط ـراف واملراقبــن واملشــاركني يف االجتــاع الثالــث عــر ملؤمتــر األط ـراف يف االتفاقيــة ،واالجتــاع
الثامــن ملؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة ،واالجتــاع الثــاين ملؤمتــر
األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول ناغويــا ،ومــن خــال الدراســات االســتقصائية التــي
أجريــت بعــد االجتامعــات،
وإذ يقــر بأنــه ســيُجرى اســتعراض آخــر يف االجتــاع الخامــس عــر ملؤمتــر األطــراف يف
االتفاقيــة ،واالجتــاع العــارش ملؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة،
واالجتــاع الرابــع ملؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول ناغويــا،
 -1يالحــظ مــع االرتيــاح أن االجتامعــات املتزامنــة ســمحت بزيــادة التكامــل بــن االتفاقية
وبروتوكوليهــا ،وتحســن املشــاورات والتنســيق وأوجــه التــآزر فيــا بــن نقــاط االتصــال الوطنيــة
املعنيــة؛
 -2يالحــظ أن معظــم املعايــر اعتــرت مســتوفاة أو مســتوفاة جزئيــا ،وأن مــن املســتصوب
إدخــال املزيــد مــن التحســينات عــى ســر االجتامعــات املتزامنــة ،ال ســيام لتحســن نتائــج وفعاليــة
اجتامعــات األط ـراف يف الربوتوكولــن؛
 -3يكــرر مــن جديــد أهميــة ضــان املشــاركة الكاملــة والفعالــة ملمثــي األط ـراف مــن
البلــدان الناميــة ،ال ســيام أقــل البلــدان منــوا ومــن بينهــا الــدول الجزريــة الصغــرة الناميــة ،والبلــدان
التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقاليــة ،يف االجتامعــات املتزامنــة ،ويســلط الضــوء ،يف هــذا الصــدد،
عــى وجــه الخصــوص ،عــى أهميــة ضــان املشــاركة الكافيــة للممثلــن يف اجتامعــي الربوتوكولــن،
عــن طريــق توفــر التمويــل لهــذه املشــاركة ،مبــا يف ذلــك يف االجتامعــات التــي تُعقــد فيــا بــن
الــدورات؛
 -4يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة مواصلــة تطويــر االســتعراض األويل لتجربــة عقــد
االجتامعــات بالتزامــن ،باســتخدام املعايــر املشــار إليهــا يف املقــرر  ،CP-VIII/10عــى أســاس الخــرة
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املكتســبة مــن عقــد االجتــاع الرابــع عــر ملؤمتــر األطـراف بالتزامــن مــع االجتــاع التاســع ملؤمتــر
األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة ،واالجتــاع الثالــث ملؤمتــر األط ـراف
العامــل كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول ناغويــا ،لــي تنظــر فيــه الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف
اجتامعهــا الثالــث؛
 -5يطلــب إىل املكتــب واألمينــة التنفيذيــة ،عنــد االنتهــاء مــن تنظيــم العمــل املقــرح
لالجتــاع الخامــس عــر ملؤمتــر األطـراف يف االتفاقيــة ،واالجتــاع العــارش ملؤمتــر األطـراف العامــل
كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة واالجتــاع الرابــع ملؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع
لألطــراف يف بروتوكــول ناغويــا ،مراعــاة هــذا املقــرر ،واملعلومــات الــواردة يف مذكــرة األمينــة
التنفيذيــة 16،والخــرة املكتســبة مــن عقــد االجتــاع الرابــع عــر ملؤمتــر األطــراف بالتزامــن مــع
االجتــاع التاســع ملؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة ،واالجتــاع
الثالــث ملؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول ناغويــا.

 CBD/SBI/2/16 16و.Add.1
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 9/9تعزيز التكامل يف إطار االتفاقية وبروتوكوليها فيام يتعلق باألحكام ذات
الصلة بالسالمة األحيائية
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشــر إىل املقــرر  26/13الصــادر عــن مؤمتــر األطـراف واملتعلــق بالســبل والوســائل املمكنــة
لتعزيــز نُهــج متكاملــة للمســائل التــي توجــد يف الواجهــة البينيــة بــن األحــكام ذات الصلــة بالســامة
األحيائيــة يف االتفاقيــة وأحــكام بروتوكــول قرطاجنــة،
يحيــط علــا بالطــرق والوســائل املقرتحــة لتعزيــز التكامــل ويرحــب باملقــرر  31/14الصــادر
عــن مؤمتــر األطـراف.
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10/9

إجراء تجنب تضارب املصالح أو إدارتها يف أفرقة الخرباء

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يقر باألهمية الحاسمة التخاذ القرارات عىل أساس أفضل مشورة متاحة من الخرباء،
وإذ يقــر أيضــا بالحاجــة إىل تجنــب تضــارب املصالــح أو إدارتهــا ،بطريقــة شــفافة ،مــن جانــب
أعضــاء أفرقــة الخـراء التــي تنشــأ مــن حــن إىل آخــر لوضــع التوصيــات،
 -1يوافــق عــى إج ـراء تجنــب تضــارب املصالــح أو إدارتهــا يف أفرقــة الخ ـراء الــوارد يف
مرفــق املقــرر 33/14؛
 -2يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة أن تكفــل تنفيــذ إجــراء تجنــب تضــارب املصالــح أو
إدارتهــا يف أفرقــة الخ ـراء ،مــع إج ـراء مــا يلــزم مــن تعديــل ،فيــا يتعلــق بعمــل أفرقــة الخ ـراء
التقنيــن مبوجــب بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ،بالتشــاور مــع مكتــب الهيئــة الفرعيــة
للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة أو مكتــب مؤمتــر األطـراف ،عنــد قيامــه بالعمــل كمكتــب
مؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة ،حســب
االقتضــاء؛
 -3يطلــب أيضــا إىل األمينــة التنفيذيــة إعــداد تقريــر عــن( :أ) تنفيــذ اإلجــراء؛
(ب) التطــورات ذات الصلــة بتجنــب أو إدارة تضــارب املصالــح يف االتفاقــات البيئيــة املتعــددة
األطــراف األخــرى ،أو املبــادرات أو املنظــات الحكوميــة الدوليــة ،وإذا اقتــى األمــر ،اقــراح
تحديثــات وتعديــات عــى اإلج ـراء الحــايل لتنظــر فيهــا الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف اجتــاع يعقــد
قبــل االجتــاع الحــادي عــر ملؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة
للســامة األحيائيــة؛
 -4يطلــب إىل الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ أن تنظــر يف التقريــر املشــار إليــه يف الفقــرة 3
أعــاه وأن تقــدم توصيــات ،حســب االقتضــاء ،لينظــر فيهــا االجتــاع الحــادي عــر ملؤمتــر األطـراف
العامــل كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة.
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11/9

النقل غري املقصود عرب الحدود وتدابري الطوارئ (املادة )17

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 -1يــدرك أن نقــص أطــر الســامة األحيائيــة العاملــة بشــكل كامــل ميكــن أن يؤثــر عــى
قــدرة بعــض األطــراف عــى تنفيــذ األحــكام ذات الصلــة باملــادة 17؛
 -2يحيــط علــا مبــروع دليــل التدريــب بشــأن كشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة
املحــورة 17بوصفــه أداة لبنــاء القــدرات يف هــذا املجــال؛
 -3يشــجع األطــراف ،يف ســياق املــادة  17ووفقــا للترشيــع الوطنــي ،عــى أن تطلــب
إىل املشــغل املســؤول 18تقديــم معلومــات أو إتاحــة الوصــول ،بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،إىل
مــواد مرجعيــة لتيســر عمــل املخت ـرات بشــأن كشــف وتحديــد هويــة هــذه الكائنــات لألغ ـراض
التنظيميــة؛
 -4يشــجع األط ـراف ويدعــو الحكومــات األخــرى واملنظــات ذات الصلــة عــى أن تتيــح
األمــوال الالزمــة لتدريــب موظفــي املخت ـرات يف مجــال كشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة
املحــورة ومواصلــة املشــاركة يف الشــبكات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة بشــأن كشــف وتحديــد هويــة
الكائنــات الحيــة املحــورة؛
 -5يدعــو األطــراف إىل تقديــم معلومــات إىل األمينــة التنفيذيــة عــن (أ) قدراتهــا
واحتياجاتهــا فيــا يتعلــق بكشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة املحــورة( ،ب) قامئــة املختـرات
مبــا يف ذلــك معلومــات عــن األنشــطة املحــددة التــي تقــوم بهــا هــذه املختــرات؛
 -6يدعــو مرفــق البيئــة العامليــة ووكاالت التمويــل األخــرى ذات الصلــة إىل توفــر األمــوال
للمرشوعــات اإلقليميــة ،مبــا يف ذلــك املرشوعــات التــي تهــدف إىل بنــاء القــدرات العلميــة التــي ميكــن
أن تدعــم أنشــطة البلــدان صــوب كشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة املحــورة وخاصــة التــي
ميكــن أن توفــر تقاســم الخ ـرات والــدروس فيــا بــن الشــال والجنــوب وبلــدان الجنــوب؛
-7

يطلب إىل األمينة التنفيذية:

 17عىل النحو الوارد يف الوثيقة .CBD/CP/MOP/9/8/Add.1
" 18املشــغل" يعنــي أي شــخص يســيطر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى الكائــن الحــي املحــور والــذي ميكــن أن
يشــتمل ،حســب االقتضــاء وحســب القانــون املحــي ،عــى جملــة جهــات منهــا صاحــب الترصيــح ،أو الشــخص الــذي
طــرح الكائــن الحــي املحــور يف الســوق أو املطــور أو املنتــج أو القائــم باإلبــاغ أو املصــدر أو املســتورد أو الناقــل أو
املــورد.
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(أ)	 مواصلــة جمــع معلومــات عــن كشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة املحــورة
وإتاحتهــا بطريقــة مالمئــة للمســتخدمني مــن خــال غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
(ب)	 اســتعراض ووضــع الصيغــة النهائيــة للدليــل بشــأن كشــف وتحديــد هويــة الكائنــات
الحيــة املحــورة ،وضــان اتســاق النــص والنطــاق مــع املــادة  17مــن بروتوكــول قرطاجنــة؛
(ج)	 تجميــع املعلومــات املقدمــة مــن األطـراف اســتجابة للفقــرة  6أعــاه لــي ينظــر فيهــا
مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف اجتامعــه العــارش وإدراج املعلومــات يف خطــة عمــل
بنــاء القــدرات إلطــار مــا بعــد عــام  ،2020حســب االقتضــاء؛
-8

يطلب إىل األمينة التنفيذية ،رهنا بتوافر املوارد:

(أ)	 مواصلــة تيســر مناقشــات إلكرتونيــة لشــبكة املخت ـرات الخاصــة بكشــف وتحديــد
هويــة الكائنــات الحيــة املحــورة ،واالجتامعــات املبــارشة حســب مقتــى الحــال؛
(ب)	 مواصلــة بــذل الجهــود للتعــاون مــع املنظــات ذات الصلــة وبنــاء قــدرات البلــدان
الناميــة فيــا يتعلــق بكشــف وتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة املحــورة يف ســياق املــادة  ،17وال ســيام
عــن طريــق الرتكيــز عــى املناطــق التــي مل تســتفد حتــى اآلن مــن أنشــطة بنــاء القــدرات األخــرة يف
هــذا الصــدد.
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 12/9عبور الكائنات الحية املحورة واستخدامها املعزول (املادة )6
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشري إىل الفقرة (1أ) من املقرر  ،BS-V/2والفقرة (2ب) من املقرر ،BS-VII/2
وإذ يشري أيضا إىل املقرر ،CP-VIII/17
 -1يحيــط علــا بتقييــم لجنــة االمتثــال للمعلومــات املقدمــة مــن األط ـراف الــواردة يف
19
غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة بصفتهــا قــرارات يف إطــار االســتخدام املعــزول؛
-2

يذكر األطراف مبا ييل:

(أ)	 ت ُعــرف املــادة  ،3الفقــرة (ب) مــن الربوتوكــول االســتخدام املعــزول ،كاآليت :يعنــي
االســتخدام املعــزول "أي عمليــة تتــم داخــل مرفــق أو منشــأة أو أي أبنيــة ماديــة أخــرى وتشــتمل
عــى أي كائنــات حيــة محــورة خاضعــة لتدابــر محــددة تحــد بصــورة فعالــة مــن تالمســها مــع البيئــة
الخارجيــة ،وتحــد مــن تأثريهــا عــى تلــك البيئــة"؛
(ب)	 ميكــن أن يشــمل اإلدخــال املتعمــد يف البيئــة اإلدخــال ألغ ـراض تجريبيــة أو تجاريــة
عــى حــد ســواء؛
(ج)	 تعتــر التجربــة امليدانيــة أو التجربــة امليدانيــة املحــدودة أو اإلدخــال التجريبــي مبثابــة
إدخــال متعمــد يف البيئــة عندمــا ال تُســتوىف الــروط املحــددة يف الفقــرة (ب) مــن املــادة  3مــن
الربوتوكــول؛
 -3يذكــر األطــراف أيضــا بالتزاماتهــا مبوجــب الفقــرة ( 3د) مــن املــادة  ،20ويشــجع
الحكومــات األخــرى عــى نــر قراراتهــا النهائيــة بشــأن اســترياد أو إطــاق الكائنــات الحيــة املحــورة
يف غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
 -4يشــجع األطـراف ،والحكومــات األخــرى واملنظــات ذات الصلــة عــى التعــاون ،وتبــادل
الخ ـرات وتعزيــز تنميــة القــدرات لدعــم تنفيــذ تدابــر محــددة بشــأن االســتخدام املعــزول الــذي
يحــد بصــورة فعالــة مــن تالمــس الكائنــات الحيــة املحــورة مــع البيئــة الخارجيــة ويحــد مــن تأثريهــا
عــى تلــك البيئــة ،وفقــا للفقــرة (ب) مــن املــادة  3مــن بروتوكــول قرطاجنــة.

 19انظر .CBD/CP/MOP/9/2
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13/9

تقييم املخاطر وإدارة املخاطر (املادتان  15و)16

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشــر إىل املقرريــن  BS-VII/12و 24/12اللذيــن يوصيــان بنهــج منســق بشــأن مســألة
البيولوجيــا الرتكيبيــة،
إذ يعيــد تأكيــد املقــرر  24/12الصــادر عــن مؤمتــر األط ـراف الــذي يحــث األط ـراف ويدعــو
الحكومــات األخــرى إىل اتبــاع نهــج تحوطــي ،وفقــا لديباجــة االتفاقيــة واملــادة  ،14عنــد التصــدي
للتهديــدات ذات الصلــة باالنخفــاض الكبــر أو الخســارة الكبــرة للتنــوع البيولوجــي الناجمــة عــن
الكائنــات الحيــة واملكونــات واملنتجــات الناتجــة عــن البيولوجيــا الرتكيبيــة ،وفقــا للترشيعــات املحليــة
وااللتزامــات الدوليــة األخــرى ذات الصلــة،
 -1يالحــظ توافــر وثائــق إرشــادية عديــدة ومــوارد أخــرى لدعــم عمليــة تقييــم املخاطــر،
ولكنــه يقــر بالثغــرات واالحتياجــات التــي حددتهــا بعــض األطــراف؛
 -2يقــر باختــاف اآلراء فيــا بــن األط ـراف عــا إذا كانــت أو مل تكــن هنــاك حاجــة إىل
إرشــادات إضافيــة بشــأن مســائل محــددة لتقييــم املخاطــر؛
 -3يقــر أيضــا بأنــه قــد يتعــن إجـراء بحــوث وتحليــات قبــل النظــر يف إطــاق الكائنــات
التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا يف البيئــة ،بالنظــر إىل أنــه قــد تكــون هنــاك
تأث ـرات ضــارة محتملــة تنشــأ عنهــا ،كــا قــد تكــون اإلرشــادات املحــددة مفيــدة لدعــم تقييــم
املخاطــر عــى أســاس حالــة بحالــة؛
 -4يالحــظ اســتنتاجات فريــق الخـراء التقنيــن املخصــص للبيولوجيــا الرتكيبيــة التــي تفيــد
بأنــه قــد يلــزم الحصــول عــى املوافقــة الحــرة واملســبقة واملســتنرية للشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة عنــد النظــر يف اإلطــاق املحتمــل للكائنــات التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة
هندســيا التــي قــد تؤثــر عــى معارفهــا وابتكاراتهــا ومامرســاتها وســبل عيشــها التقليديــة واســتخدامها
لــأرايض وامليــاه ،بالنظــر إىل عــدم اليقــن املحيــط بهــذه الكائنــات يف الوقــت الحــايل؛
 -5يدعــو إىل التعــاون الــدويل الواســع وتقاســم املعــارف وبنــاء القــدرات لدعــم األطـراف
يف جملــة أمــور منهــا تقييــم التأثـرات الضــارة املحتملــة عــى حفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامه
املســتدام مــن األســاك الحيــة املحــورة والكائنــات الحيــة املحــورة األخــرى املنتجــة مــن خــال
التطــورات الجديــدة للتكنولوجيــا البيولوجيــة الحديثــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال تنقيــح الجينــوم
والكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا ،مــع مراعــاة
املخاطــر عــى صحــة اإلنســان ،وقيمــة التنــوع البيولوجــي للشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة،
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والخ ـرات ذات الصلــة للبلــدان الفرديــة يف إج ـراء تقييــم مخاطــر هــذه الكائنــات الحيــة املحــورة
وفقــا للمرفــق الثالــث مــن بروتوكــول قرطاجنــة؛
 -6يقــرر وضــع عمليــة لتحديــد مســائل محــددة تتعلــق بتقييــم مخاطــر الكائنــات الحيــة
املحــورة وأولوياتهــا لينظــر فيهــا مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة
بهــدف وضــع مزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن تقييــم املخاطــر للمســائل املحــددة التــي تــم تبينهــا ،مــع
مراعــاة املرفــق األول؛
 -7يقــرر أيضــا أن ينظــر ،يف اجتامعــه العــارش ،فيــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل مــواد
إرشــادية إضافيــة بشــأن تقييــم املخاطــر مــن أجــل (أ) الكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى
محــركات الجينــات املحــورة هندســيا( ،ب) األســاك الحيــة املحــورة؛
 -8يقــرر كذلــك إنشــاء فريــق خــراء تقنيــن مخصــص لتقييــم املخاطــر ،يتألــف مــن
خـراء يتــم اختيارهــم وفقــا لطريقــة التشــغيل املوحــدة للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة
والتكنولوجيــة 20،وفقــا لالختصاصــات الــواردة يف املرفــق الثــاين؛
 -9يقــرر توســيع املنتــدى اإللكــروين بشــأن تقييــم املخاطــر وإدارة املخاطــر مــن أجــل
مســاعدة فريــق الخــراء التقنيــن املخصــص لتقييــم املخاطــر؛
 -10يدعــو األطــراف ،والحكومــات األخــرى ،والشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة،
واملنظــات ذات الصلــة إىل تزويــد األمينــة التنفيذيــة مبعلومــات ذات صلــة بعمــل املنتــدى اإللكرتوين
وفريــق الخ ـراء التقنيــن املخصــص؛
 -11يطلب إىل األمينة التنفيذية ،رهنا بتوافر املوارد:
(أ)	 إصــدار تكليــف بإج ـراء دراســة لالسرتشــاد بهــا يف تطبيــق أحــكام املرفــق األول عــى
( )1الكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا )2( ،األســاك
الحيــة املحــورة ،لتيســر العمليــة املشــار إليهــا يف الفقــرة  6أعــاه ،وتقدميهــا إىل املنتــدى اإللكــروين
املفتــوح العضويــة وفريــق الخ ـراء التقنيــن املخصــص لتقييــم املخاطــر وإدارة املخاطــر؛
(ب)	 تجميــع وتوليــف املعلومــات ذات الصلــة لتيســر عمــل املنتــدى اإللكــروين وفريــق
الخــراء التقنيــن املخصــص؛
(ج)	 مســاعدة امليــر الرئيــي للمنتــدى اإللكــروين يف عقــد املناقشــات واإلبــاغ عــن نتائــج
تلــك املناقشــات؛
 20املقرر  ،10/8املرفق الثالث.
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(د)	 عقد اجتامع وجها لوجه لفريق الخرباء التقنيني املخصص لتقييم املخاطر؛
 -12يطلــب إىل الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة أن تقــدم
توصيــة بشــأن مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل مــواد إرشــادية إضافيــة لتقييــم املخاطــر مــن أجــل
( )1الكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا )2( ،األســاك
الحيــة املحــورة لــي ينظــر فيهــا مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة
يف اجتامعــه العــارش.
املرفق األول

تحديد مسائل محددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية املحورة التي قد يتعني النظر
فيها وترتيب هذه املسائل حسب األولوية
ينبغــي أن تشــتمل عمليــة التوصيــة مبســائل محــددة لتقييــم املخاطــر لــي ينظــر فيهــا مؤمتــر
األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة عــى تحليــل منظــم
لتقييــم مــا إذا كانــت املســائل املحــددة تســتويف املعايــر التاليــة:
(أ)	 تــم تحديدهــا مــن قبــل األطـراف عــى أنهــا ذات أولويــة مــع مراعــاة التحديــات التــي
تواجــه تقييــم املخاطــر ،خاصــة يف البلــدان الناميــة األطـراف والبلــدان التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة
انتقاليــة؛
(ب)	 تدخل ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة وهدفه؛
(ج)	 تشــكل تحديــات بالنســبة لألطــر واإلرشــادات واملنهجيــات الحاليــة لتقييــم املخاطــر،
مثــا أنــه يجــري تقييــم املســألة قيــد النظــر بأطــر تقييــم املخاطــر القامئــة ولكنهــا تشــكل تحديــات
تقنيــة أو منهجيــة تتطلــب مزيــدا مــن االهتــام؛
(د)	 هناك وصف دقيق للتحديات التي تواجه معالجة املسألة املحددة؛
والنظر ضمن أمور أخرى يف:
(ه)	 املسائل املحددة بكائنات حية محورة:
( 	)1ميكــن أن ت ُحــدث تأثـرات ضــارة عــى التنــوع البيولوجــي ،وال ســيام التأثـرات
الخطــرة أو التــي ال ميكــن عكــس اتجاههــا ،مــع مراعــاة الحاجــة امللحــة إىل
حاميــة جوانــب محــددة للتنــوع البيولوجــي ،مــن قبيــل أنــواع متوطنة/نــادرة،
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أو موئــل فريــد أو نظــام إيكولوجــي فريــد ،مــع مراعــاة املخاطــر عــى صحــة
اإلنســان وعــى قيمــة التنــوع البيولوجــي للشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة؛
( 	)2قد يتم إدخالها يف البيئة سواء عن عمد أو دون قصد؛
( 	)3ميكن أن تنترش عرب الحدود الوطنية؛
( 	)4يجــري بالفعــل ،أو مــن املرجــح أن يجــري ،تســويقها أو اســتخدمها يف مــكان مــا
يف العــامل؛
والنظــر يف عمليــة تقييــم لتحديــد مــا إذا كانــت الهيئــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة قــد
أعــدت مــوارد بشــأن مســائل مامثلــة ،وإذا كان األمــر كذلــك ،مــا إذا كان مــن املمكــن تنقيــح هــذه
املــوارد أو تكييفهــا وفقــا لهــدف بروتوكــول قرطاجنــة ،حســب االقتضــاء.
املرفق الثاين

اختصاصات فريق الخرباء التقنيني املخصص لتقييم املخاطر
يقــوم فريــق الخـراء التقنيــن املخصــص لتقييــم املخاطــر ،مــع مراعــاة العمــل الــذي يضطلــع
بــه فريــق الخـراء التقنيــن املخصــص للبيولوجيــا الرتكيبيــة ،مبــا يــي:
(أ)	 اســتعراض الدراســة املشــار إليهــا يف الفقــرة ( 11أ) مــن املقــرر  ،CP-9/13وإجــراء
تحليــل بشــأن ( )1الكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا،
( )2األســاك الحيــة املحــورة ،وفقــا للمرفــق األول ،وبدعــم مــن البيانــات الــواردة يف الدراســة؛
(ب)	 النظــر يف االحتياجــات واألولويــات ملزيــد مــن اإلرشــادات ويف الثغـرات يف اإلرشــادات
الحاليــة التــي حددتهــا األط ـراف اســتجابة للمقــرر  CP-VIII/12فيــا يتعلــق باملواضيــع املحــددة
لتقييــم املخاطــر وإعــداد تحليــل؛
(ج)	 تقديــم توصيــات بشــأن ( )1الحاجــة إىل وضــع إرشــادات بشــأن تقييــم مخاطــر
الكائنــات الحيــة املحــورة التــي تحتــوي عــى محــركات الجينــات املحــورة هندســيا واألســاك الحيــة
املحــورة )2( ،أي تعديــات عــى املرفــق األول مــن املقــرر CP-9/13؛
(د)	 إعــداد تقريــر لتنظــر فيــه الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة
بهــدف متكــن الهيئــة الفرعيــة مــن إعــداد توصيــة لينظــر فيهــا مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع
لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة يف اجتامعــه العــارش.
55

السالمة األحيائية :التحضير لجدول أعمال ما بعد عام 2020

14/9

االعتبارات االجتامعية واالقتصادية (املادة )26

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشري إىل املقررات  BS-VI/13و BS-VII/13وCP-VIII/13؛
وإذ يشــر إىل أنــه يجــوز لألط ـراف ،وفقــا للفقــرة  1مــن املــادة  ،26عنــد التوصــل إىل ق ـرار
بشــأن االســترياد مبوجــب هــذا الربوتوكــول أو مبوجــب تدابريهــا املحليــة لتنفيــذ الربوتوكــول ،أن تضــع
يف الحســبان ،ومبــا يتوافــق مــع التزاماتهــا الدوليــة ،االعتبــارات االجتامعيــة واالقتصاديــة الناشــئة عــن
آثــار الكائنــات الحيــة املحــورة عــى حفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامه املســتدام ،وال ســيام فيــا
يتعلــق بقيمــة التنــوع البيولوجــي بالنســبة للشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة،
وإذ يــدرك بأنــه ال يوجــد يف "اإلرشــادات الطوعيــة املتعلقــة بتقييــم االعتبــارات االجتامعيــة
واالقتصاديــة يف ســياق املــادة  26مــن بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة" مــا ميكــن تفســره أو
اســتخدامه لدعــم فــرض حواجــز غــر جمركيــة عــى التجــارة ،أو لتربيــر اإلخــال بااللتزامــات املتعلقــة
بالقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وال ســيام حقــوق الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة،
وإذ يقــر بــأ ّن اتفاقــات التجــارة والبيئــة ينبغــي أن تدعــم بعضهــا البعــض بُغيــة تحقيــق
التنميــة املســتدامة،
وإذ يشــدد عــى أنّــه ال يجــوز تفســر الربوتوكول عــى أنــه ينطــوي عــى تغيــر يف حقــوق
أي مــن االتفاقــات الدوليــة القامئــة،
أي طــرف مبوجــب ّ
والتزامــات ّ
وإذ يعــي أ ّن الجــزء الــردي الــوارد أعــاه ال يُقصــد بــه جعــل هـــذا الربوتوكــول تابعــا
لالتفاقــات الدوليــة األخــرى،
وإذ يشري إىل أ ّن القصد من هذه اإلرشادات هو استخدامها عىل أساس طوعي،
 -1يحيــط علــا" باإلرشــادات املتعلقــة بتقييــم االعتبــارات االجتامعيــة واالقتصاديــة يف
21
ســياق املــادة  26مــن بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة"؛
 -2يدعــو األطــراف والحكومــات األخــرى واملنظــات ذات الصلــة وأصحــاب املصلحــة
اآلخريــن ،حســب االقتضــاء ،إىل اســتخدام وتقديــم الخـرات األوليــة باســتخدام اإلرشــادات الطوعيــة،
فضــا عــن أمثلــة عــى منهجيــات االعتبــارات االجتامعيــة واالقتصاديــة وتطبيقهــا يف ضــوء عنــارص
اإلرشــادات الطوعيــة ،ويفضَّ ــل أن يكــون ذلــك يف شــكل دراســات حالــة؛
 21عىل النحو الوارد يف  ،CBD/CP/MOP/9/10املرفق.
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ُ -3ينشــئ منتــدى إلكرتونيــا بشــأن االعتبــارات االجتامعيــة واالقتصاديــة مــن خــال غرفــة
تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
 -4يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة (أ) تجميــع املعلومــات املقدمــة اســتجابة للفقــرة 2
أعــاه( ،ب) تنظيــم مناقشــات ُمــدارة يف إطــار املنتــدى اإللكــروين للتعليــق عــى تجميــع املعلومــات
املقدمــة وإضافــة اآلراء الســتعراضه( ،ج) اختيــار مقر َريْــن لتلخيــص املناقشــات اإللكرتونيــة املُــدارة
وإعــداد تقريــر بشــأنها ،وأن يتــم هــذا االختيــار بالتشــاور مــع مكتــب مؤمتــر األطــراف العامــل
كاجتــاع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة؛
 -5ميــدد عمــل فريــق الخ ـراء التقنيــن املخصــص لالعتبــارات االجتامعيــة واالقتصاديــة
الســتعراض نتائــج املنتــدى اإللكــروين وفقــا لالختصاصــات الــواردة يف املرفــق ،ويطلــب إىل األمينــة
التنفيذيــة أن تعقــد ،رهنــا بتوافــر املــوارد ،اجتامعــا مبــارشا للفريــق؛
-6

يقرر أن ينظر ،خالل اجتامعه العارش ،يف نتائج العملية الواردة أعاله.
املرفق

اختصاصات فريق الخرباء التقنيني املخصص لالعتبارات االجتامعية واالقتصادية
يقوم فريق الخرباء التقنيني املخصص لالعتبارات االجتامعية واالقتصادية مبا ييل:
(أ)	 اســتعراض املعلومــات املقدمــة اســتجابة للفقــرة  2مــن املقــرر  CP-9/14ونتائــج
املناقشــات اإللكرتونيــة املُــدارة واســتخدام هــذه املعلومــات لتكملــة اإلرشــادات الطوعيــة ،مــن خــال
اإلشــارة إىل املرحلــة يف عمليــة التقييــم ،عــى النحــو املبــن يف اإلرشــادات الطوعيــة ،التــي قــد تكــون
املعلومــات ذات أهميــة بالنســبة لهــا؛
(ب)	 اســتنادا إىل هــذا االســتعراض ،إعــداد تقريــر عــن أعاملــه وتقدميــه إىل مؤمتــر األطـراف
العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة لينظــر فيــه خــال اجتامعــه العــارش.
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بروتوكول ناغويا  -كواالملبور التكمييل بشأن املسؤولية والجرب التعوييض

إن مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة
العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف بروتوكــول ناغويــا  -كواالملبــور التكميــي بشــأن املســؤولية والجــر
22
التعويــي،
 -1يرحــب ببــدء نفــاذ بروتوكــول ناغويــا  -كواالملبــور التكميــي لربوتوكــول قرطاجنــة
للســامة األحيائيــة بشــأن املســؤولية والجــر التعويــي؛
 -2يهنــئ األطـراف التــي أودعــت صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضاممهــا إىل
الربوتوكــول التكميــي ويحثهــا عــى اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتنفيــذه؛
 -3يحــث جميــع األطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة التــي مل تقــم بعــد
بإيــداع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضاممهــا إىل الربوتوكــول التكميــي عــى أن تقــوم
بذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن؛
 -4يرحــب باألنشــطة املضطلــع بهــا لتيســر بــدء نفــاذ وتنفيــذ الربوتوكــول التكميــي
والدعــم املقــدم مــن املانحــن يف هــذا الصــدد؛
 -5يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة ،رهنــا بتوافــر األمــوال مــن الصنــدوق االســتئامين
الطوعــي ،مواصلــة االضطــاع بأنشــطة التوعيــة وبنــاء القــدرات وتقديــم الدعــم لألطـراف يف تنفيــذ
الربوتوكــول التكميــي عــى املســتوى املحــي؛
 -6يطلــب إىل األطــراف يف الربوتوكــول التكميــي أن تعــن ســلطة مختصــة للقيــام
بالوظائــف املنصــوص عليهــا يف املــادة  5مــن الربوتوكــول التكميــي ،وإتاحــة بيانــات االتصــال الخاصــة
بســلطتها املختصــة يف غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة؛
 -7يطلــب إىل األطــراف يف الربوتوكــول التكميــي ،ويدعــو الحكومــات األخــرى إىل
تقديــم تقاريــر عــن تدابريهــا لتنفيــذ الربوتوكــول التكميــي مــن خــال الــرد عــى األســئلة املتعلقــة
بالربوتوكــول التكميــي يف شــكل التقريــر الوطنــي الرابــع مبوجــب بروتوكــول قرطاجنــة عــى النحــو
الــوارد يف مرفــق املقــرر CP-9/5؛

 22وفقــا للــادة  ،14الفقــرة  1مــن الربوتوكــول التكميــي ورهنــا بالفقــرة  2مــن املــادة  32مــن االتفاقيــة ،ســيعمل
مؤمتــر األطـراف العامــل كاجتــاع لألطـراف يف الربوتوكــول كاجتــاع لألطـراف يف الربوتوكــول التكميــي .وبنــاء عليــه،
اتخــذت هــذا املقــرر األط ـراف يف الربوتوكــول التكميــي.
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 -8يطلــب إىل األمينــة التنفيذيــة أن تجــري ،رهنــا بتوافــر األمــوال مــن الصنــدوق
االســتئامين الطوعــي ،دراســة شــاملة ،لينظــر فيهــا مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف
بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة العامــل كاجتــاع لألطــراف يف الربوتوكــول التكميــي يف
اجتامعــه القــادم ،وتتنــاول:
(أ)	

طرائق عمل آليات الضامن املايل؛

(ب)	 تقييــا لآلثــار البيئيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة لهــذه اآلليــات ،وال ســيام عــى
البلــدان الناميــة؛
(ج)	 تحديد الكيانات املالمئة لتوفري األمن املايل؛
 -9يطلــب أيضــا إىل األمينــة التنفيذيــة أن تقــوم بإعــداد الشــكل املوحــد املناســب يف
غرفــة تبــادل معلومــات الســامة األحيائيــة لتمكــن األط ـراف مــن تبــادل بيانــات االتصــال الخاصــة
بســلطاتها املختصــة عمــا باملــادة  5مــن الربوتوكــول التكميــي.
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16/9

برنامج العمل وامليزانية (بروتوكول قرطاجنة)

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشــر إىل مقــرره  8/7واملقــرر  32/13الصــادر عــن مؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي ،وكذلــك املقــرر  NP-2/13الصــادر عــن مؤمتــر األط ـراف العامــل كاجتــاع لألط ـراف يف
بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول وتقاســم املنافــع،
وإذ يشــر أيضــا إىل املقــرر  1/3الــذي حــدد فيــه أن مقــرح امليزانيــة ينبغــي أن يــوزع قبــل
 90يومــا مــن اجتامعــات مؤمتــر األط ـراف،
وإذ يشــر كذلــك إىل القـرار  18/2الصــادر عــن جمعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن العالقــة
بــن برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة واالتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطـراف التــي يقــدم لهــا خدمــات
األمانة،
 -1يقــرر اعتــاد برنامــج عمــل متكامــل وميزانيــة متكاملــة التفاقيــة التنــوع البيولوجــي
وبروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة وبروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول وتقاســم املنافــع؛
 -2يقــرر أيضــا تقاســم جميــع تكاليــف خدمــات األمانــة بــن االتفاقيــة وبروتوكــول
قرطاجنــة وبروتوكــول ناغويــا بنســبة  11/15/74لفــرة الســنتني 2020-2019؛
 -3يوافــق عــى ميزانيــة برنامجيــة أساســية ( )BGلربوتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائية
قدرهــا  2 842 300دوالر أمريــي لعــام  2019و 2 984 300دوالر أمريــي لعــام  ،2020وهــو مــا ميثــل
 15يف املائــة مــن امليزانيــة املتكاملــة البالغــة  18 949 900دوالر أمريــي لعــام  2019و19 895 200
دوالر أمريــي لعــام  2020لالتفاقيــة وبروتوكوليهــا ،لألغـراض الــواردة يف الجدولــن 1أ و1ب أدنــاه؛
 -4يعتمــد جــدول األنصبــة املقــررة لقســمة النفقــات لعامــي  2019و 2020عــى النحــو
23
الــوارد يف الجــدول  2أدنــاه؛
 -5يقــر بتقدي ـرات التمويــل للمســاهامت الطوعيــة اإلضافيــة لدعــم األنشــطة املوافــق
عليهــا لربوتوكــول قرطاجنــة للفــرة  2020-2019املدرجــة يف الجــدول  3مــن املقــرر  37/14الصــادر
عــن مؤمتــر األط ـراف؛
 -6يقــرر تطبيــق الفقــرات  3إىل  5و 7إىل  50مــن املقــرر  37/14الصــادر عــن مؤمتــر
األطــراف ،مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال.
 23يرجى الرجوع إىل حاشية الجدول  .2وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .245/70
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الجدول 1أ -امليزانية املتكاملة للصناديق االستئامنية التفاقية التنوع البيولوجي
وبروتوكوليها لفرتة السنتني 2020-2019
املجموع
2020
2019
(بآالف الدوالرات األمريكية)
4 373.0
2 484.0
1 889.0
5 304.3
2 669.8
2 634.5
18 552.5
9 243.1
9 309.4
5 979.7
3 093.7
2 886.0
34 209.5
17 490.6
16 718.9
4 447.2
2 273.8
2 173.5
187.4
130.7
56.6
38 844.1
19 895.1
18 949.0
5 826.7
2 984.3
2 842.4
)(397.9
)(213.5
)(184.4
)(222.0
)(94.9
)(127.1
)(259.0
)(129.5
)(129.5
4 947.8
2 546.4
2 401.4

أ -الهيئات الرئاسية والفرعية
ب -الجهاز التنفيذي واإلدارة
ج -برنامج العمل
د -الدعم اإلداري
املجموع الفرعي
تكاليف دعم الربامج
احتياطي رأس املال العامل
املجموع
حصة بروتوكول قرطاجنة من امليزانية املتكاملة ()% 15
ناقص :املساهمة من البلد املضيف
ناقص :استخدام االحتياطيات لالجتامعات االستثنائية
ناقص :استخدام االحتياطيات من السنوات السابقة
املجموع الصايف (املبلغ الذي ستتقاسمه األطراف)

املجموع
2020
2019
(بآالف الدوالرات األمريكية)
أوال  -الربامج
مكتب األمينة التنفيذية
بروتوكول الحصول وتقاسم املنافع وبروتوكول السالمة األحيائية
شعبة العلوم واملجتمع واملستقبل املستدام
شعبة دعم التنفيذ
ثانيا – اإلدارة واملالية وخدمات املؤمترات
املجموع الفرعي
تكاليف دعم الربامج
ثالثا  -احتياطي رأس املال العامل
املجموع
حصة بروتوكول قرطاجنة من امليزانية املتكاملة ()% 15
ناقص :املساهمة من البلد املضيف
ناقص :استخدام االحتياطيات لالجتامعات االستثنائية
ناقص :استخدام االحتياطيات من السنوات السابقة

3 534.0
2 322.6
3 912.3
3 105.0
3 845.0
16 718.9
2 173.4
56.6
18 948.9
2 842.4
)(184.4
)(127.1

3 444.8
2 375.9
3 909.0
3 708.2
4 052.6
17 490.5
2 273.9
130.8
19 895.2
2 984.3
)(213.5
)(94.9

6 978.8
4 698.5
7 821.3
6 813.2
7 897.6
34 209.4
4 447.2
187.5
38 844.1
5 826.7
)(397.9
)(222.0

)(129.5

)(129.5

)(259.0

املجموع الصايف (املبلغ الذي ستتقاسمه األطراف)

2 401.4

2 546.4

4 947.8
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الجدول 1-ب امليزانية املتكاملة للصناديق االستئامنية التفاقية التنوع البيولوجي
وبروتوكوليها لفرتة السنتني ( 2020-2019حسب بند اإلنفاق)
بند اإلنفاق
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-
ثانيا-
ثالثا-

/1

/2
/3
/4
/5

تكاليف املوظفني
اجتامعات املكتب
السفر يف مهام رسمية
الخرباء االستشاريون/املتعاقدون من الباطن
مواد التوعية العامة/االتصال
املساعدة املؤقتة/العمل اإلضايف
التدريب
ترجمة املوقع الشبيك لغرفة تبادل املعلومات/املوقع
الشبيك للمشاريع
/3 /2 /1
االجتامعات
اجتامعات الخرباء
/4
االجتامعات االستثنائية بشأن إطار ما بعد 2020
/5
اإليجار والتكاليف املرتبطة به
تكاليف التشغيل العامة
املجموع الفرعي (أوال)
تكاليف دعم الربنامج ()% 13
املجموع الفرعي (أوال  +ثانيا)
احتياطي رأس املال العامل
املجموع ّ
الكل (ثانيا  +ثالثا)
حصة بروتوكول قرطاجنة من امليزانية املتكاملة ()% 15
/5
ناقص :املساهمة من البلد املضيف
/4
ناقص :استخدام االحتياطيات لالجتامعات االستثنائية
ناقص :استخدام االحتياطيات من السنوات السابقة
املجموع الصايف (املبلغ الذي ستتقاسمه األطراف)

املجموع
2020
2019
(بآالف الدوالرات األمريكية)
23 080.5
11 626.6
11 453.9
365.0
215.0
150.0
800.0
400.0
400.0
100.0
50.0
50.0
100.0
50.0
50.0
200.0
100.0
100.0
10.0
5.0
5.0
130.0
65.0
65.0
1 569.0
170.0
750.0
1 229.5
726.6
16 719.0
2 173.5
18 892.4
56.6
18 949.0
2 842.3
)(184.4
)(127.1
)(129.5
2 401.3

2 119.0
150.0
560.0
1 423.4
726.6
17 490.6
2 273.8
19 764.4
130.8
19 895.1
2 984.3
)(213.5
)(94.9
)(129.5
2 546.4

3 688.0
320.0
1 310.0
2 652.9
1 453.2
34 209.6
4 447.2
38 656.8
187.3
38 844.1
5 826.6
)(397.9
)(222.0
)(258.9
4 947.7

االجتامعات العادية املمولة من امليزانية األساسية:
 االجتامع الحادي عرش للفريق العامل املخصص للامدة (8ي) واألحكام املتصلة بها. االجتامعان الثالث والعرشون والرابع والعرشون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. االجتامع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. االجتــاع الخامــس عــر ملؤمتــر األطــراف يف االتفاقية/االجتــاع العــارش لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنة/االجتــاع الرابــع لألطــراف يفبروتوكــول ناغويــا املنعقــدة بالتزامــن.
االجتــاع الثالــث والعــرون للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة ( 3أيــام) ،يف تعاقــب مــع االجتــاع الحــادي عــر للــادة
(8ي) ( 3أيــام) يف عــام  ،2019واالجتــاع الرابــع والعــرون للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة ( 6أيــام) ،يف تعاقــب مــع
االجتــاع الثالــث للهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ ( 5أيــام) يف عــام .2020
امليزانيــة لالجتــاع الخامــس عــر ملؤمتــر األطـراف يف االتفاقية/االجتــاع العــارش لألطـراف يف بروتوكــول قرطاجنــة واالجتــاع الرابــع لألطـراف يف
بروتوكــول ناغويــا مقســمة بالتســاوي بــن كل ســنة يف فــرة الســنتني.
اجتامعــان مســتقالن لالجتامعــات االســتثنائية 5 ،أيــام لــكل منهــا ،زائــد يومــن متديــد لالجتــاع الثالــث والعرشيــن للهيئــة الفرعيــة للمشــورة
العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة.
أرقام إرشادية.
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0.009

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.006

األطراف

أفغانستان

الجدول  -2املساهامت يف الصندوق االستئامين لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفرتة السنتني 2020-2019
الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01

24

209

ألبانيا

الجزائر

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.008

0.161

221

0.012
0.233

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
278
5 598

أنغوال

أنتيغوا وبربودا

430
295
5 936

0.010

0.002

املجموع للسنتني
2020-2019
573
11 534

0.010

أرمينيا

النمسا

أذربيجان

جزر البهاما

0.003

0.006

0.720

0.060

0.014

70

0.009
1.042
0.087
0.020

240

487

74

209
25 034
2 086

255

516

495
221
26 546
2 212

143
430
51 580
4 298

البحرين

بنغالديش

1 003

0.044

بيالروس

بليز

0.010

بربادوس

بلجيكا

0.064

0.007

0.056

0.885

0.001

0.010
0.010
0.081
1.281
0.001

240

35

1 530
243
1 947
30 771

255

37

1 622
258
2 065
32 629

495

72

3 152
501
4 012
63 400

 24حسب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،245/70جدول األنصبة املنقح لفرتة الثالث سنوات سيتم تطبيقه ،عند نرشه ،لحساب األنصبة املقررة لفرتة السنتني 2020-2019
(انظر .)https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-016-budget-cp-en.pdf
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بنن

األطراف

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
0.004

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.003

بوتسوانا

بلغاريا

104

بوتان

بوليفيا (دولية – املتعددة القوميات)

البوسنة والهرسك

الربازيل

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.001

0.012

0.013

0.014

3.823

0.045

111

0.001
0.017
0.019
0.020
5.535
0.065

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
35
417
452
487
1 565

215
37
442
479
516
132 922

املجموع للسنتني
2020-2019
72
860
931
1 003
1 659

بوروندي

140 951

بوركينا فاسو

3 224

0.004

0.001

273 874

0.006
0.001

كمبوديا

35

كابو فريدي

139

0.001

0.004

37

0.001
0.006

الكامريون

جمهوريه أفريقيا الوسطى

147

35
139

0.010

0.001

72
37
147

0.014
0.001

287
72
287

35

تشاد

الصني

348

0.005

7.921

37

0.007
11.469

كولومبيا

جزر القمر

369

174
275 406

0.322

0.001

72

184
292 042

0.466
0.001

716
358
567 448

35

الكونغو

كوستاريكا

11 196

0.006

0.047

37

0.009
0.068

11 872

209
1 634

72

221
1 733

23 068
430
3 367
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األطراف
0.013

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.009

كوت ديفوار

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01

كوبا

جمهوريه الكونغو الدميقراطية

313

كرواتيا

قربص

الجمهورية التشيكية

جمهوريه كوريا الشعبية الدميقراطية

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.099

0.065

0.043

0.344

0.005

0.008

332

0.143
0.094
0.062
0.498
0.007
0.010

جيبويت

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
3 442
2 260
1 495
11 961
174
240

الدامنرك

645
3 650
2 397
1 585
12 683
184
255

0.584

0.001

املجموع للسنتني
2020-2019
7 092
4 656
3 080
24 644
358
495

0.846
0.001

مرص

35

دومينيكا

الجمهورية الدومينيكية

إكوادور

إريرتيا

20 305

0.001

0.046

0.067

0.152

السلفادور

37

0.001
0.067
0.097
0.220

0.014

0.001

21 532

35
1 599
2 330
5 285

0.020
0.001

72
37
1 696
2 470
5 604

35

41 837
72
3 295
4 800
10 889

487

إستونيا

إسواتيني

37

0.038

0.002

516

0.055
0.003

72

70

1 003

1 321

إثيوبيا

74

0.010

1 401

0.010
2.500

143

240
60 033

2 722

255
63 659

االتحاد األورويب

495
123 692
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الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
0.004

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.003

األطراف

فيجي

فرنسا

104

فنلندا

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.456

4.859

111

0.660
7.035

غامبيا

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
15 855
168 943

غابون

215
16 812
179 148

0.017

0.001

املجموع للسنتني
2020-2019
32 667
348 091

0.025
0.001

أملانيا

35

جورجيا

غانا

اليونان

غرينادا

غواتيامال

591

0.008

6.389

0.016

0.471

0.001

0.028

37

0.012
9.251
0.023
0.682
0.001
0.041

627
278
222 140
556
16 376
35
974

غينيا

غينيا -بيساو

72
295
235 558
590
17 365
37
1 032

0.002

0.001

1 218
573
457 698
1 146
33 742
72
2 006

0.003
0.001

الهند

70

غيانا

هندوراس

هنغاريا

إندونيسيا

إيران (جمهوريه  -اإلسالمية)

35

0.002

0.008

0.161

0.737

0.504

0.471

74

0.003
0.012
0.233
1.067
0.730
0.682

37

70
278
5 598
25 625
17 524
16 376

72

74
295
5 936
27 173
18 582
17 365

143
143
573
11 534
52 797
36 106
33 742
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0.187

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.129

األطراف

العراق

اليابان

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01

أيرلندا

إيطاليا

جامايكا

األردن

كازاخستان

كينيا

كرييباس

4 485

0.335

3.748

0.009

9.680

0.020

0.191

0.018

0.001

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019
0.485
5.427
0.013
14.016
0.029
0.277
0.026
0.001

4 756

35

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
11 648
130 315
313
336 565
695
6 641
626

9 241
12 351
138 186
332
356 895
737
7 042
37

املجموع للسنتني
2020-2019
23 999
268 501
645
693 460
1 433
13 683
664

الكويت

قريغيزستان

72

0.285

0.002

1 289

0.413
0.003

التفيا

70

جمهوريه الو الدميقراطية الشعبية

9 909

0.003

0.050

74

0.004
0.072

10 508

104
1 738

لبنان

ليسوتو

143
111
1 843

0.046

0.001

20 417
215
3 582

0.067
0.001

ليبيا

35

ليربيا

لتوانيا

لكسمربغ

1 599

0.001

0.125

0.072

0.064

37

0.001
0.181
0.104
0.093

1 696

35
4 346
2 503
2 225

72

37
4 609
2 655
2 360

3 295
72
8 955
5 158
4 585
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الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
0.004

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.003

األطراف

مدغشقر

مايل

104

مالوي

ماليزيا

ملديف

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.002

0.322

0.002

0.003

111

0.003
0.466
0.003
0.004

مالطة

جزر مارشال

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
70
11 196
70
104

0.016

0.001

215
74
11 872
74
111

0.023
0.001

املجموع للسنتني
2020-2019
143
23 068
143
215
35

موريتانيا

موريشيوس

556

0.002

0.012

37

0.003
0.017

منغوليا

590
70
417

املكسيك

72
74
442

1.435

0.005

1 146
143
860

2.078
0.007

املغرب

ميامنار

174

الجبل األسود

موزامبيق

49 894

0.004

0.054

0.004

0.010

184

0.006
0.078
0.006
0.010

52 907

139
1 878
139
240

ناورو

358
147
1 991
147
255

ناميبيا

102 801
287
3 868
287
495

0.010

0.001

هولندا

نيوزيلندا

0.014

1.482

0.268

0.001
2.146
0.388

35
9 318

348
51 528

37
9 881

369
54 640

72
19 199

716
106 168
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الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
0.006

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.004

األطراف

نيكاراغوا

بنام

باراغواي

رومانيا

139

النيجر

نيجرييا

نيوي

الرنويج

ُعامن
باكستان

باالو

بابوا غينيا الجديدة

بريو

الفلبني

بولندا

الربتغال

قطر

جمهوريه كوريا

جمهوريه مولدوفا

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

0.002

0.209

0.001

0.849

0.113

0.093

0.001

0.034

0.004

0.014

0.136

0.165

0.841

0.392

0.269

2.039

0.004

0.184

147

0.003
0.303
0.001
1.229
0.164
0.135
0.001
0.049
0.006
0.020
0.197
0.239
1.218
0.568
0.389
2.952
0.006
0.266

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
70
7 267
35
29 519
3 929
3 234
35
1 182
139
487
4 729
5 737
29 241
13 629
9 353
70 894
139
6 398

287
74
7 706
37
31 302
4 166
3 429
37
1 254
147
516
5 014
6 083
31 007
14 453
9 918
75 177
147
6 784

املجموع للسنتني
2020-2019
143
14 972
72
60 821
8 095
6 662
72
2 436
287
1 003
9 743
11 820
60 248
28 082
19 271
146 071
287
13 181
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70

0.003

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.002

األطراف

رواندا

سانت لوسيا

ساموا

السنغال

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01

سانت كيتس ونيفس

سانت فنسنت وجزر غرينادين

اململكة العربية السعودية

70

0.001

0.001

0.001

0.001

1.146

0.005

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019
0.001
0.001
0.001
0.001
1.659
0.007

74

174

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
35
35
35
35
39 845

143
37
37
37
37
184

املجموع للسنتني
2020-2019
72
72
72
72
42 252

رصبيا

سيشيل

358

0.032

0.001

82 098

0.046

سلوفينيا

0.001

سلوفاكيا

الصومال

إسبانيا

35

0.160

0.084

جزر سليامن

جنوب أفريقيا

1 113

0.232
0.122

0.001

0.001

0.364

2.443

37

5 563
2 921

0.001
0.001
0.527
3.537

1 180
5 899
3 097

35
35
12 656
84 941

رسي النكا

دولة فلسطني

72
6 018
37
37
13 420
90 072

0.031

0.007

2 292
11 462
72
72
26 076
175 013

0.045
0.010

سورينام

243

السودان

1 078

0.010

0.006

258

0.010
0.009

1 143

240
209

501

255
221

2 221
495
430
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االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020
35 247

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019
33 239

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
1.384

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.956

األطراف

السويد

سويرسا

الجمهورية العربية السورية

68 486

1.140

0.024

املجموع للسنتني
2020-2019
1.651
0.035

تايلند

834

طاجيكستان

39 637

0.004

0.291

885

0.006
0.421

42 031
139
10 118

1 719
147
10 729

81 668
287

توغو

تركيا

20 847

جمهوريه مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

تونغا

ترينيداد وتوباغو

تونس

0.007

0.001

0.001

0.034

0.028

1.018

0.010
0.001
0.001
0.049
0.041
1.474

أوغندا

243
35
35
1 182
974
35 395

تركامنستان

258
37
37
1 254
1 032
37 533

0.026

0.009

501
72
72
2 436
2 006
72 928

0.038
0.010

أوروغواي

904

أوكرانيا

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي
وأيرلندا الشاملية

جمهوريه تنزانيا املتحدة

240

0.103

0.604

4.463

0.010

0.079

959

0.149
0.875
6.462
0.010
0.114

255

3 581
21 001
155 174
240
2 747

495

3 798
22 269
164 548
255
2 913

1 863
7 379
43 270
319 722
495
5 659
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األطراف

19 853

الجدول بحد أقىص  ،% 22ال يدفع أي من
أقل البلدان منوا أكرث من % 0.01
0.827

جدول االشرتاكات املقررة
للسنتني 2018-2016

0.571

فنزويال (جمهورية – البوليفارية)

االشرتاكات املستحقة يف 1
يناير/كانون الثاين 2019

اليمن

21 052

فييت نام

االشرتاكات املستحقة يف  1يناير/
كانون الثاين 2020

0.058

0.010

40 906

0.084
0.010

املجموع للسنتني
2020-2019

240

زامبيا

زمبابوي

املجموع

2 017

0.007

0.004

67.363

255

0.010
0.006
100

2 138
243
139
2 401 320

495
258
147
2 546 370

4 155
501
287
4 947 690
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