
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 ل كاجتماع لألطراف بالتنوع البيولوجي العام

 األحيائيةفي بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة 

 الثانياالجتماع 

 ٢٠٠٥حزيران /يونيو ٣ –آيار / مايو٣٠، مونتريال

∗ من جدول األعمال المؤقت٦البند 
 

 

 دراتـاء القـبن

 مذكرة من األمين التنفيذي

 ضميمة

 األحيائيةتقرير عن جدول خبراء السالمة 

 مقـدمــة    -أوال 

جدوال متوازنا  ،  EM-I/3 من مقرره    ١٤ الفقرة   بموجب  ،التنوع البيولوجي تفاقية   األطراف في ا   مؤتمرأنشأ   -١
إقليميا من خبراء ترشحهم الحكومات، في مجاالت متعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ذات الصلة بالبروتوكول،                 

 واألطراف من بلدان    البلدان النامية األطراف من   ، إلى   وذلك لتقديم مشورة ودعم آخر، حسبما هو مالئم وعند الطلب          
اذ قرارات صائبة، وتطوير الموارد البشرية الوطنية والنهوض          تخاالتحول االقتصادي، إلجراء تقييم للمخاطر، و      

 .عبر الحدود للمواد الحية المحورةلمؤسساتي، المتعلق بالنقل بالتعزيز ا

 األول من مقرره    مـقسي البروتوكول، اعتمد مؤتمر األطراف في ال      كاجتماع لألطراف ف  في أول اجتماع له      -٢
BS-I/4  باعتباره قائما على إدارة    التنفيذي،    ، وطلب إلى األمين   األحيائيةلجدول خبراء السالمة    مؤقتة    إرشادية  اخطوط

، وأن يرفع تقريرا إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع           في المقرر دة  محدلجدول، أن ينفذ المهام ال    هذا ا 
 .الخبراءاالستعانة بالتوازن اإلقليمي في حالة واستخدام الجدول، بغية رصد ، عن  في البروتوكوللألطراف

 األمانة، يرهدت، تجريب، على أساس ااستئماني اصندوقفي اجتماعه السادس،  ،في االتفاقيةأنشأ مؤتمر األطراف  -٣
األطراف من البلدان النامية، وخصوصا     دعم  محدد وهو   غرض  ب والحكومات   وذلك للمساهمات الطوعية من األطراف    

                                                 
∗  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/1 
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 دفع تكاليف لية،  البلدان األقل نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصادات االنتقال              
بشأن الحكومات  على آراءالخبراء المختارين من الجدول، وطلب إلى األمين التنفيذي أن يسعى إلى الحصول   ب  االستعانة
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في      ل هذا الصندوق، وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى االجتماع األول             تشغيل

 .البروتوكول

 من  تجريبيةللمرحلة ال مؤقتة    إرشادية  اخطوط، اعتمد مؤتمر األطراف     BS-I/4في القسم الثاني من المقرر       -٤
 من الصندوق   تجريبية، وطلب إلى األمين التنفيذي أن يدير المرحلة ال        األحيائيةالصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة      

امل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، بعد ، وأن يقدم إلى مؤتمر األطراف الع      المؤقتة رشاديةي وفقا للخطوط اإل   الطوع
 .لضرورية في المستقب خطواتبخصوص أي توصيات  باإلضافة إلى ،أربع سنوات، تقييما ألدائه

 من  األحيائيةلصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة      ل  تجريبيةللمرحلة ال المؤقتة    رشاديةتتطلب الخطوط اإل   -٥
وذلك لبحثها في كل اجتماع     لصندوق الطوعي   ل  تجريبيةلواستخدام المرحلة ا    تشغيلواألمانة أن تقدم تقريرا عن حالة       

 .توكوللمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البرو

في مقرره    ،راف في البروتوكول  ـراف العامل كاجتماع لألط   ـاعتمد مؤتمر األط  وفي اجتماعه األول أيضا،      -٦
BS-I/12  ،        القدرات واستخدام    بناء تقرير عن حالة أنشطة     "  مستديم بعنوان برنامج عمل متوسط األجل، يحتوي على بند 

  ".األحيائيةجدول خبراء السالمة 

 حالة وتشغيل ، وتقرير عن    )القسم الثاني (ريرا عن حالة واستخدام جدول الخبراء        تشمل هذه المذكرة تق    -٧
 ).القسم الثالث(ندوق الطوعي لصل تجريبيةواستخدام المرحلة ال

 ر عن حالة واستخدام تقري -ثانيا 

 األحيائيةالسالمة  خبراءجدول 

ويظهر التقسيم  .     حكومة ٦٨   خبيرا مرشحين من   ٥٤٩، تضمن الجدول    ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٤حتى   -٨
 :اإلقليمي كما يلي

النسبة المئوية للعدد 
 جمالي من الترشيحاتإلا

عدد الخبراء 
 المرشحين

عدد الحكومات التي 
 رشيحاتت تقدم

 اإلقليم

 أفريقيا ١٦ ١٦٣ ٪٢٩,٧

 آسيا والمحيط الهادئ ١٨ ١٣٤ ٪٢٤,٤

ول كومنولث الد/ أوروبا الوسطى والشرقية ١٠ ٨٥ ٪١٥,٥
 المستقلة

 أمريكا الالتينية والكاريبي ١٣ ٦٦ ٪١٢,٠

 أوروبا الغربية والبلدان األخرى ١١ ١٠١ ٪١٨,٤

 . غير محددين٩٠، و رجال٣٤٣مرأة، ا ١١٦هو  نوع االجتماعيالوالتقسيم حسب  -٩
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 :مجاالت الخبرة بحسصيل اتفالوفيما يلي  -١٠

 جاالت الخبرةم عدد الخبراء

 التشريع والتنظيم ١٦٩

  المخاطروإدارة مخاطرالتقييم  ٤٠١

 العلوم االجتماعية واالقتصادية ١٠٨

 التنمية المؤسساتية ١٧١

 التعليم والتدريب ١٤١

 التوعية العامة والمشاركة ١٢٣

 إدارة البيانات وتقاسم المعلومات ٦٠

 البحوث والتطوير ١٠٤

.  األحيائيةالسالمة  تبادل معلومات     ةغرفيتم تحديث االحصاءات يوميا ويمكن الوصول عليها من خالل             -١١
قدم األمين التنفيذي أيضا تقارير عن هذه         ي ،األحيائيةلجدول خبراء السالمة     المؤقتة   رشاديةمع الخطوط اإل  وتمشيا  

ة نشر في نهاية كل سنة تقويمي     ، وي ألمانةالصادر عن ا   وذلك في التقرير الربع سنوي        وياسنواحدة  االحصاءات مرة   
سنة، يمكن لألطراف أن تطلب الوفي أي وقت خالل .  ف من األطرافنسخة مكتوبة من الجدول لتوزيعها على كل طر      

معلومات تبادل  غرفة    وكبديل لذلك، يتم تحديث النسخة المطبوعة من الجدول يوميا وتتاح للنقل من خالل                .ثةحد م انسخ
 .األحيائيةالسالمة 

ساعدة  في م  ،األحيائيةبراء السالمة   خجدول  إدارة  اعتباره قائما على    وتتمثل احدى مهام األمين التنفيذي، ك      -١٢
 ، لم يتلق  ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٤وحتى  .    توافرهمناسبين والتحقق من    عند الطلب، في تحديد الخبراء الم     األطراف،  

 . في هذا الصددطلباتاألمين التنفيذ أي 

إتاحة أي تقييمات للمشورة أو الدعم      لجدول،  اإدارة  اعتباره قائما على    كتنفيذي،  ومن المهام األخرى لألمين ال     -١٣
، لم  ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٤وحتى  .  األحيائيةالسالمة  معلومات  تبادل  غرفة  ف، وذلك من خالل     المقدم من األطرا  

 . األمين التنفيذ أي تقارير في هذا الصدديتلق

  واستخداملتشغي وحالةتقرير عن  -ثالثا 

 لصندوق الطوعي لجدول الخبراءل تجريبيةالمرحلة ال

حكومة   ، من لصندوق الطوعي لجدول الخبراء   ل  تجريبيةللمرحلة ال مساهمة  األمانة  ت  قلت،  ٢٠٠٣خالل عام    -١٤
 ةالمانحالدولة  هذه المساهمة أعيد تخصيصها بطلب من       غير أن     .  هي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا     واحدة  

 .إلى أنشطة أخرى في إطار البروتوكول، وال يوجد حاليا أي أموال في الصندوق



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/4/Add.1 
4Page  
 

 . األمين التنفيذي أي طلبات الستخدام الصندوقتلق، لم ي٢٠٠٥ كانون الثاني/ يناير٤وحتى  -١٥

براء السالمة  خ للصندوق الطوعي لجدول      تجريبيةوتتمثل احدى مهام األمين التنفيذي، كمدير للمرحلة ال          -١٦
تبادل غرفة   من الصندوق، من خالل      تجريبيةتدعمها المرحلة ال  تاحة أي تقارير عن تعيين الخبراء التي        إ، في   األحيائية

 . األمين التنفيذ أي تقارير في هذا الصدد، لم يتلق٢٠٠٥كانون الثاني / يناير٤وحتى .  األحيائية ةالسالممعلومات 

، تقدم  األحيائيةلصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة      ل  تجريبية المؤقتة للمرحلة ال   رشاديةلخطوط اإل وطبقا ل  -١٧
مرة في السنة في التقرير الربع سنوي        لصندوق الطوعي    ل تجريبيةاللمرحلة  استخدام  ، وا تشغيلوحالة،  تقارير عن   
 .األحيائية السالمة معلوماتتبادل غرفة من خالل هذه التقارير ألمانة، وتتاح الصادر عن ا

    توصية- رابعا

في بروتوكول  بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف      مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة      قد يرغب    -١٨
 :لقيام بما يليلاألطراف والحكومات  كرر دعواته إلىأن ي في األحيائيةقرطاجنة بشأن السالمة 

لجدول خبراء السالمة   المؤقتة    رشاديةللخطوط اإل  إلى األمانة وفقا     خبراءبأسماء ال تقديم ترشيحات    )أ(
  أو من األمانة؛األحيائيةالسالمة معلومات تبادل غرفة المتاح من خالل الترشيح نموذج ، باستعمال األحيائية

لكل  المعلومات الواردة في الجدول حاليا،       ،حديثتام ب قي ال من خبرائها المرشحين  طلب  ال  أو  ،تحديث )ب(
 كل خبير؛ل خاصةالتخصصات الومعرفة المجاالت نموذج الترشيح، بغية تقديم تفاصيل كافية لتمييز  فيخانة 

، وفي هذا الصدد تشجيع      األحيائيةلجدول خبراء السالمة     المؤقتة    رشادية اإل طاستعمال الخطو  )ج(
ورة المقدمة من الخبراء وفقا     ـاألمين التنفيذي بشأن المساعدة أو المش     ات على تقديم تقارير إلى      ـطراف والحكوم األ

انعقاد المتوقع إجراؤه بعد سنتين من       ، بغية المساهمة في استعراض الجدول        رشادية اإل طمن الخطو "   ياء "للقسم  
 .اف في البروتوكولكاجتماع لألطرالعامل االجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية 

للحكومات   هدعوت  ركرأن ي وقد يرغب أيضا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في              -١٩
 .الخبراء  للصندوق الطوعي لجدولتجريبيةإلى المساهمة في المرحلة الخرين نحين اآلوالما

 

---- 
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