
عدد محدود  طبع، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتق 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 السادساالجتماع 

 2112ول أكتوبر/تشرين األ 5-1 ،حيدر آباد، الهند
  *األعمال المؤقت جدولمن  9البند 

 
 خبراء السالمة األحيائية قائمة استخدام تقرير عن

 األمين التنفيذي من مذكرة

 مقدمة  -أوال

، BS-IV/4 في مقرره ،للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة العامل كاجتماع لألطراف األطراف اعتمد مؤتمر -1

هذا في  ء القائمةتقييم أداافقت على وووتشغيلها  خبراء السالمة األحيائية قائمة جودةتحسين  إلىمن التدابير الرامية  عددا
 .االجتماع

أداء تقييم ل تحضيرا، أن يستعرض األمين التنفيذي إلى، BS-V/4 في المقرروطلبت األطراف في البروتوكول،  -2
 أساس المعلومات على، االحتياجات المستقبليةأن يقيم ووجهت والتحديات التي أن يحدد و القائمة استخدام تجربة، القائمة

، حسب االقتضاء، على شكل تعديالت التنفيذي أن يقترح أيضا إلى األمين لبوُطالحكومات األخرى. المقدمة من األطراف و

 .القائمة استخدامالمتعلقة ب التشغيليةالخبرة  استنادا إلىالترشيح  نموذج
الخاص  الطوعي الصندوقوالخبراء  لقائمةالوضع الراهن  تقريرا موجزا عن، ثانيا القسمفي ، وتقدم هذه المذكرة -3

، بما في ذلك القائمة استخدام بشأن والحكومات األخرىخبرات األطراف و آراء معلومات عن ثالثاالقسم يجمع و. بالقائمة
 تدابير لتحسينيقترح و أداء القائمةبالتحليل  رابعام القس ويتناول. لقائمةل في المستقبلاحتياجها و هاتالتحديات التي واجه

 .يمكن اتخاذه لمقرر عناصر مقترحة األخير القسم يعرضو .وتحقيق أقصى فائدة منها استخدامها

 قائمةالخاص بالالصندوق الطوعي وخبراء ال قائمةتقرير عن حالة  -ثانيا
 األمانة،أن تقدم  BS-IV/4 في المقرر المعتمدةمة األحيائية وخبراء السال المبادئ التوجيهية المتعلقة بقائمة تقتضي -4

 معلومات عن عدد بما في ذلك ،واستخدامها القائمةحالة  تقريرا عن في البروتوكول، لألطراف كل اجتماع عادي في
قامت بها  التيواالتصاالت ومجال التخصص؛  نوع الجنسالمنطقة وحسب  تكوينها، وتوزيع الخبراء المدرجين في القائمة
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بما  ،االتصاالت تلك، ونتائج األمانة من خاللأو  مباشرةسواء بطريقة ، الخبراء المدرجين في القائمةلالستعانة ب األطراف
 .العمل المضطلع بهونتائج  للمهمةوصف و الطرف الطالب متعاقد معه نالذي الخبراء في ذلك

 واستخدامها الخبراء قائمةتكوين   -لفأ

غير من  بلدان اثنانو طرفا 33رشحهم  خبيرا 129ما مجموعه  ،2112يونيه/حزيران  31، حتى ةالقائم شملت -5
 على النحو التالي:للقائمة  اإلقليمي توزيعوكان ال 1.األطراف

الحكومات األطراف و عدد  المنطقة 
 ترشيحاتالتي قدمت 

الخبراء  عدد
 المرشحين

من النسبة المئوية 
 الترشيحاتمجموع عدد 

 13 23 9 ياأفريق

 29 37 8 والمحيط الهادئ آسيا

 13 17 8 أوروبا الوسطى والشرقية

 22 34 8 منطقة الكاريبيأمريكا الالتينية و

 14 18 7 ودول أخرى أوروبا الغربية

 111 129 40 المجموع

 :على النحو التالي الجنسحسب نوع  قائمةال كوينوكان ت -2
 مجموع عدد الخبراءمن النسبة المئوية  عدد الخبراء الجنس

 33 48 أنثى

 23 81 ذكر

 111 129 المجموع

 :على النحو التالي ةالرئيسيحسب مجال التخصص/مجاالت الخبرة  قائمةال ينووكان تك -3
*عدد الخبراء مجال الخبرة

من  النسبة المئوية 
إجمالي عدد الخبراء في 

*قائمةال
 

   العلمية والتقنية ةالخبر -1

 32 46 الزراعية اتوعلوم النبات الحراجةو تالنبا علوم 

 2 7 الحيوانية العلوم الزراعيةو وتربية األحياء المائية الحيوان علوم 

  12 16 الكائنات الدقيقةعلوم 

  2 7  إلنساناعلوم صحة 

  3 9 بيئيةوإيكولوجية علوم 

 1 0 اجتماعية واقتصادية علوم 

                                                 
الجمهورية و كرواتياو كوستاريكاو كولومبياو البرازيلو بربادوسو النمساو أرمينياو ألبانيا هي: ترشيحات التي قدمت األطراف 1

 زياماليووليتوانيا  وكينيا واليابان (اإلسالمية -جمهورية إيران )و إندونيسياو غاناو االتحاد األوروبيو مصرو إكوادورو التشيكية
 تايلندو رومانياو جمهورية مولدوفاو كوريا جمهوريةو بولنداو الفلبينو بنماو النرويجو نيجيرياو النيجرو هولنداو المغربو المكسيكو
 والواليات أستراليا هي: ترشيحات تقدم التي األطرافوغير زمبابوي. واليمن و المتحدةالمملكة و أوغنداو وتوباغو ترينيدادو توغوو

 .ألمريكيةالمتحدة ا
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 1 1 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 2 7 تبادل معلومات السالمة األحيائيةفة غر 

 3 4 مجاالت أخرى 

 3 4 القانونية الخبرة -2

 4 5 التنظيميةو اتيةالسياس الخبرة -3

 12 21 هاتنفيذ السالمة األحيائية نظمتطوير  -4

 متعددة خبرة مجاالت إلى  أشار بعض الخبراء: مالحظة *

من حيث التكوين في الوقت الحالي ائمة الخبراء ليست متوازنة بشكل جيد يتضح أن قأعاله،  الواردةمن البيانات و -3
من وفي المائة( من الرجال.  23الخبراء المدرجين في القائمة )ذلك أن أغلبية الخبرة.  مجاالت وتغطية مختلف الجنساني

خبرة علمية وتقنية.  لديهمة( ئافي الم 33أو  خبيرا 93الرئيسية، فإن معظم الخبراء )الخبرة التخصص/مجاالت مجال حيث 
 اتالنباتعلوم و والحراجةفي علم النبات  معارففي المائة(  32أو  خبيرا 42) لدى معظمهم، هؤالء الخبراءومن بين 

أي خبير خبراء القائمة  فيحتى اآلن، ال يوجد وفي العلوم الميكروبية.  معارففي المائة(  12خبيرا ) 12لدى الزراعية، و
في المائة من الخبراء المدرجين في القائمة خبرة  21ما يقرب من لدى وي العلوم االجتماعية واالقتصادية. ف معارف لديه

 التنظيمية والقانونية.منهم خبرة في الشؤون السياساتية وفي المائة  3و حلدى نووتنفيذها  األحيائيةفي تطوير نظم السالمة 
الحكومات  األطراف أوقبل من  عدةمساللحصول على  أي طلباتاألمانة  لم تتلق وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، -9

 وجود معلومات عن األمانة تتلق لما. كما نيابة عنهبهم بال بدء االتصال و/أو خبراء مدرجين في قائمةتحديد لاألخرى 
اضطلع بها مهام  ر بشأنتقاري أو الخبراء المدرجين في القائمةوبين الحكومات األخرى األطراف و بيناتصاالت مباشرة 

  .ن من القائمةوالمختار الخبراء
 الخبراء قائمةالخاص بحالة الصندوق الطوعي   -باء

 السنتينخالل فترة الخبراء  قائمةالخاص بالطوعي  لصندوقإلى ا مساهمات أخرى ةحكوم أو طراف يقدم أي لم -11
البلدان النامية من أي طرف من  الطوعيصندوق الن م للحصول على تمويل جديدةأي طلبات  رد أيضاتولم  الماضيتين

 .قائمةمن الأتعاب الخبراء المختارين  لسداد بمرحلة انتقاليةاقتصاداتها التي تمر األطراف و
 طرفين من الخبراء قائمةالخاص بالطوعي  صندوقال منبتمويل  المضطلع بها مهامال تقارير عن تلقت األمانةو  -11

يمكن االطالع على و .الماضي في البروتوكول ألطرافااجتماع  قبل الدعم اللتين حصلتا على أوغندا،كمبوديا وهما 
 .تبادل معلومات السالمة األحيائية من خالل غرفة التقريرين

 األطراف بشأن قائمة الخبراءآراء وخبرات   -ثالثا
 /شباطفبراير 23 في ألطرافل 35-2112 اإلخطار التنفيذيأرسل األمين  ،BS-V/4 لمقررا من 4الفقرة بعمال   -12

 ترشيح فيالتي تواجهها والتحديات  تتعلق بخبراتها تقديم معلوماتللحكومات األخرى ااألطراف و موجها دعوة إلى 2112
 لتحسين اقتراحاتفضال عن استخدام القائمة؛ إلى في المستقبل  ابشأن احتياجاته وتوقعاتها ؛الخبراء للقائمة واالستعانة بهم

 التشيكجمهورية وبلغاريا و النمسا وردت تقارير منواستجابة لهذا اإلخطار، الترشيح.  نموذجشكل و الترشيح ياتعمل
 جمهورية سلوفاكيا.وسانت لوسيا واليابان و

ليس  وبالتالي حتى اآلن قائمة الخبراء استخدامإلى لم تكن بحاجة  هاأنإلى  تقاريرهافي  أربعة أطراف وأشارت -13
وسهل  للغاية مفيد مورد القائمة أن أشار طرفان إلى، ومع ذلك .للقائمةالترشيحات  بعملية خبرة تتعلق سوىة خبرلديها 
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 معايير مختلفة بسيط باستخدام إجراء بحثب ي فردألنظام ال ويسمح خبراء. تبحث عن التي لألطراف وال سيما االستخدام
 أحد الخبراء. للعثور على( وما إلى ذلك مةالمستخدلغة الوالرئيسية الخبرة مجاالت و البلد )مثل
. االستخدام ةسهل توليس مرهقةالعملية أن إلى ثالثة أطراف  أشارت، قائمةفيما يتعلق بإجراء الترشيح للنه أغير  -14
أن  إلىأحد األطراف الثالثة  وأشارللوقت.  مستهلكةوهي عملية واحد السجل للمن البيانات  كبير أنه يتعين إدخال قدر ذلك

في و. ألول مرةالتصال ل كون ضروريةتالميالد( قد ال  ومحلالترشيح )مثل تاريخ  نموذجبعض المعلومات المطلوبة في 
زائدة عن الحاجة في بعض األحيان وال التفصيليةمعلومات ال زالةإلالترشيح  نموذج تنقيح ه يمكنأشير إلى أن ،هذا الصدد

بلد فإن  ،المعلومات الشخصيةبأنه فيما يتعلق إلى  أشيرعلى سبيل المثال، وأكثر وضوحا وأكثر سهولة.  النموذججعل ل
بدال من  ستكفياننهاية سنة البداية وسنة ال الوظائف السابقة، فإنو ةالحالي بالوظيفةوفيما يتعلق  فقط تكون كافية،الميالد 

فقط )على  من المنشوراتعدد محدود على منشورات التقتصر قائمة  أنرح أيضا . واقُتالعمل وانتهائهبداية ل ةالدقيقالتواريخ 
 .أهميتها حسب وترتيبهااألكثر أهمية على المنشورات و( منشورا 21سبيل المثال 

 تم إدخالهايلبيانات التي الدوري ل حفظالمتمثلة في الغرفة تبادل المعلومات  عمليةأن إلى  أحد األطراف وأشار -15
سلفا للسماح بربط المعلومات بشكل سلس أن إعداد اإلخطار الذي يربط السجالت  كما. تعتبر أداة مفيدة سجلمشروع ك

المقدمة إلى المعلومات  في هالتأكيد عليينبغي أيضا و ال يقل أهمية السالمة األحيائية خبراء قائمةالرئيسي لبالسجل 
تقنية سباب ألأو االتصال باإلنترنت  نقطاعابسبب  التقديم أثناء البيانات المدخلة فقدان تجنب الذين يرغبون في لمستخدمينا

 .أخرى
 تكوينب دورياالحكومات األخرى األطراف وبإبالغ  األمانة قامت المفيد لو أنه سيكون من طرف آخر اقترحو -12

ت تلبي االحتياجا من شأنها أن بطريقة ترشيحاتهاطراف تعديل وسيتيح ذلك لأل .نقصها خبراءتالتي مجاالت الخبرة والقائمة 
 ترشيح الخبراء. إجراء المفيد تبسيط، سيكون من وباإلضافة إلى ذلك. في وقت معين الخاصة

 جدا طويل قائمةال السجالت في لتأكيدسنوات  4 البالغ مدتهالحالي  اإلطار الزمني أن إلى أحد األطراف وأشار -13
تحديث الخبير  نسىيأن احتمال  هناك أيضاو. في غضون أربع سنواتأن تحدث تغييرات عديدة تتعلق بالخبراء حيث يمكن 

 قترحُي ،ولذلك .بدرجة كبيرة قائمةفيه األطراف ال تستخدم ال الذي في ظل الوضع الراهن خاصةو ،القائمةه بفي سجل هبيانات
تبادل غرفة لاالتصال الوطنية  نقاط البريد اإللكتروني تذكررسالة تلقائية ب إرسالوسيكون من المفيد  تقصير هذه المدة.

 .لكي تظل القائمة حديثة السجل انتهاءبالمعلومات 
استنادا إلى الخبرة التشغيلية واآلراء الواردة من اقترح األمين التنفيذي، ، BS-V/4من المقرر  3وفقا للفقرة و -13

 اع.االجتم هذا، لينظر فيها طيه مرفقالالخبراء  قائمةمنقح لالترشيح ال نموذجاألطراف والحكومات األخرى، 

 ااستخدامه لتحقيق أقصى فائدة منتحليل أداء قائمة الخبراء واقتراحات   -رابعا
، منذ االجتماع 33من  خبيرا 129قائمة إلى لعدد الخبراء المرشحين ل زادأعاله،  ثانيالوحظ في القسم  حسبما -19

ترشيحات إلى  تت األخرى التي قدمعدد األطراف والحكوما كما زادفي المائة.  43األخير لألطراف، أي زيادة نسبتها 
 بصفة عامة. اكان أداء القائمة جيدفقد من حيث الترشيحات، وفي المائة(.  33أي ) 41 طرفا وحكومة إلى 31 من قائمةال

بدرجة قائمة الخبراء األطراف والحكومات األخرى أعاله، لم تستخدم  9هو موضح في الفقرة  نه حسبماأغير  -21
أشارت جميع األطراف األربعة من البلدان ، BS-V/4من المقرر  4في الطلبات المقدمة استجابة للفقرة وحتى اآلن. كبيرة 

)انظر حتى اآلن استخدام قائمة الخبراء لم تكن بحاجة إلى  اهأنالنامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى 
 أعاله(. 13الفقرة 
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األطراف من تمكين موال الالزمة لاأل هو عدم وجود حتى اآلن للقائمةمحدود ال ستخداملالاألسباب الرئيسية  وأحد  -21
ال توجد و. قائمةالمختارين من ال الخبراء سداد أتعابمن  بمرحلة انتقاليةاقتصاداتها التي تمر  النامية واألطراف البلدان

 استخدام في ترغبلدعم األطراف التي  رض،لهذا الغئ أنشالذي ، قائمةلالخاص باالطوعي  صندوقأموال حاليا في ال
 القائمة.

أي أمور بشكل فعال لم تتناول  عديدةوهو أن هناك أطرافا حتى اآلن  للقائمةالمحدود  لالستخداموهناك سبب آخر   -22
انية لوحظ في تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الث حتى اآلن. وحسبماالكائنات الحية المحورة تتعلق ب

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16 ،) على سؤال بشأن هذه  األطراف التي ردتئة من افي الم 31) طرفا 32أشار
أنهم لم يتلقوا  إلى، بمرحلة انتقالية واألطراف التي تمر اقتصاداتهاالنامية األطراف من البلدان  هم منالمسألة(، معظم

من األطراف إلى عدد مماثل أشار في البيئة و عن عمدإدخالها  المراد ةطلبا/إخطارا بشأن استيراد الكائنات الحية المحور
أشاروا إلى ئة( افي الم 32)فقط طرفا  42أن (. كما 35و 34 انهذه الطلبات )الفقرتمثل وا أي قرارات بشأن تخذيلم أنهم 
من  في المائة 12بما في ذلك: في البيئة،  عن عمدإدخالها المراد لكائنات الحية المحورة اتقييما لمخاطر  واأجرأنهم 

في  33، ويةشرقالو ىوسطأوروبا المن  في المائة 33من آسيا والمحيط الهادئ، و في المائة 22من أفريقيا، و المستجيبين
من أقل البلدان  في المائة 3و ،من أوروبا الغربية ودول أخرى في المائة 39و، منطقة الكاريبيمن أمريكا الالتينية و المائة
 األطراف من البلدان الناميةمعظم فإن وعالوة على ذلك،  .من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المائة 5و نموا

وهناك عدد قليل جدا ، مشاريعلسالمة األحيائية ال تزال في شكل للديها أطر بمرحلة انتقالية واألطراف التي تمر اقتصاداتها 
الكائنات الحية المحورة.  سارية للتعامل معالسالمة األحيائية ونظم إدارية ق بتتعلقوانين من األطراف التي ليس لديها فقط 

لمساعدة  قائمةالطلب على الخبراء من اليزداد وفي السنوات القليلة القادمة  ا الوضعتغير هذغير أنه من المتوقع أن ي
اتخاذ قرارات ولمخاطر اإجراء تقييم ي ف بمرحلة انتقالية واألطراف التي تمر اقتصاداتها األطراف من البلدان النامية

 مستنيرة.
 اختصاصاتهاتوسيع  المستصوب، قد يكون من هذه األثناءاستفادة من قائمة الخبراء في أقصى من أجل تحقيق و  -23

 األطراف من البلدان الناميةالطلب، إلى  وعندالدعم األخرى، حسب االقتضاء تقديم أشكال المشورة ولما يتجاوز إسداء 
الخبراء المدرجين في القائمة أيضا النظر في قيام قترح في هذا الصدد، ُيو 2.األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةو

 :بما يلي
األفرقة وذات الصلة واللجان االستشارية غير الرسمية  أفرقة الخبراء التقنيين المخصصةفي عمل ال )أ(

 ول؛مماثلة المنشأة بموجب البروتوكالخرى األ
الدورات أو وحدات  وأألنشطة التدريبية )حلقات العمل العمل كأشخاص أصحاب خبرة وميسرين في ا )ب( 
 والشركاء اآلخرين؛ األمانة المنظمة من قبلعبر اإلنترنت( التفاعلي التدريب 

رة على المؤتمرات المباشفي منتديات النقاش على اإلنترنت و/أو كرؤساء للمناقشات أو منسقين العمل  )ج(
 التي تنظم في إطار البروتوكول؛اإلنترنت ذات الصلة 

                                                 
 وعندالدعم األخرى، حسب االقتضاء تقديم اشكال المشورة و إلسداء حكوماتالرشحهم تالذين  قائمة الخبراء األطراف أنشأ مؤتمر 2
 قرارات مستنيرة للمخاطر واتخاذ تقييم، إلجراء بمرحلة انتقاليةاقتصاداتها التي تمر  النامية واألطراف إلى األطراف من البلدانطلب، ال
من  14الفقرة ) للكائنات الحية المحورة عمليات النقل عبر الحدودالمرتبطة ب يتعزيز المؤسستشجيع الو البشرية الوطنيةنمية الموارد وت
 .(EM-I/3 لمقررل
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 تطوير مواد الخبراء او استعراضات)مثل إجراء دراسات أو  األمانةبتكليف من  تقنيةبأنشطة  االضطالع )د(
 اجتماع األطراف في البروتوكول. لمقررات(، استجابة يةتدريب

 والحكومات األخرىاألطراف  دعوةو قائمة الخبراء صاتاختصاتوسيع نطاق في  األطراف اجتماعوقد يرغب  -24
االستشارية غير اللجان /أو و أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة للعمل في الخبراء المدرجين في القائمة اختيار في لنظرإلى ا

كما  بروتوكول.بموجب ال التقنيةاالجتماعات  حضورأو و/البروتوكول /أو الهيئات األخرى بموجب و ذات الصلة الرسمية
لنظر في إلى ا واألمين التنفيذي المعنيةالمنظمات والحكومات األخرى و األطراف دعوةفي  األطراف اجتماعقد يرغب 
أنشطة  وغيرها منالتدريبية  حلقات العمل أو الدوراتل ميسرين أوأصحاب خبرة ك الخبراء المدرجين في القائمةاالستعانة ب

 للبروتوكول. الفعال من أجل التنفيذ بناء القدرات

 مقرر لمشروعالمقترحة  العناصر -خامسا
 :في للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة ألطرافل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر قد يرغب  -25

 قائمةالخاص بالصندوق الطوعي القائمة الخبراء ولالحالة الراهنة المتعلق بتقرير العلما ب اإلحاطة )أ(
 (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2الوارد في هذه الوثيقة )، ووتشغيلهما

 ؛حتى اآلن على أن تقوم بذلك قائمةالحكومات األخرى التي لم ترشح خبراء للوحث األطراف مواصلة  )ب(
نموذج التحديث بلألمين التنفيذي  الترخيصو طيه الخبراء المرفق قائمةالترشيح المنقح ل نموذجاعتماد  )ج(

 ؛التشغيليةى الخبرة إل استنادا
طلب، عمل ال وعندقائمة الخبراء لتشمل دعم، حسب االقتضاء  اختصاصاتتوسيع نطاق اتخاذ قرار ب )د(

 ألطراف في البروتوكول والهيئات األخرى بموجب البروتوكول؛لاجتماع كومؤتمر األطراف العامل  األمانة
أفرقة الخبراء التقنيين لقائمة للعمل في لخبراء  ترشيحلى النظر في إاألطراف والحكومات األخرى  دعوة )ه(
بروتوكول و/أو حضور االجتماعات بموجب الوالهيئات األخرى ذات الصلة واللجان االستشارية غير الرسمية  المخصصة

 بموجب البروتوكول؛ التقنية
االستعانة النظر في إلى  واألمين التنفيذي المعنيةاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات  دعوة )و(

وغيرها من أنشطة بناء التدريبية حلقات العمل والدورات في و/أو ميسرين أصحاب خبرة الخبراء المدرجين في القائمة كب
 القدرات؛

في منتديات النقاش على اإلنترنت و/أو  بشكل إيجابيدعوة الخبراء المدرجين في القائمة إلى المشاركة  )ز(
 كمنسقين؛البروتوكول، بما في ذلك  بموجبالتي تنظم اإلنترنت ذات الصلة  المباشرة علىلمؤتمرات ا

إلى لى تقديم مساهمات إ الجهات المانحة األخرىر دعوته إلى األطراف من البلدان المتقدمة واتكر )ح(
 .2121-2111لبروتوكول للفترة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  لتيسير للقائمةتفعيل الكامل المن أجل  الطوعيصندوق ال
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 مرفقال
 لقائمة خبراء السالمة األحيائيةالمنقح نموذج الترشيح 

 النجمة)*( التي تحمل عالمة /األقسامالخاناتيلزم ملء 
 >اسم البلد< :*ة للخبيرمرشحالحكومة ال

 
 كلمة(* 051) موجزةلمحة  -أوال 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 ساسية*األشخصية ال المعلومات -ثانيا 
 األحرف األولى ختصارات أواالمن  االسم الكامل بدال ذكريرجى 
 سيدةال  اللقب:

 البروفيسور 

 سيدال 

 دكتورال 

 _________ غير ذلك: 

 

  االسم األول واسم العائلة:

  :احب العمل/المنظمةص

  :ةالوظيف لقب

  :السكن عنوان

   الهاتف:

   الفاكس:

   :البريد اإللكتروني

   :الشبكةالموقع على 

  الميالد: سنة

 أنثى   ذكر  :الجنس

  :بلد الميالد

  الجنسية:

  الجنسية الثانية:

 *ةلحاليا الوظيفةتفاصيل   -ثالثا 
  الشركة:* /صاحب العمل/المنظمةاسم 

  اإلدارة/الشعبة /الوحدة:*
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  *السنة(:) مباشرة العملتاريخ 

 أو معهد بحوث أكاديمية  المنظمة:* نوع

 حكومية ةوكال 

  دوليةحكومية  ةمنظم 

  ةيغير حكوم ةمنظم 

 

تجارية  )أعمال قطاع خاص 
 وصناعة(

 االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل 

الوكاالت األمم المتحدة و 
الموحد نظام لل المتخصصة األخرى

  لألمم المتحدة
 :________________غير ذلك 

 تقديم يرجى): سؤوليةالمجاالت الرئيسية للم
السالمة كيفية اتصال عملك بعن  موجزصف و

 يتم التيمجال )مجاالت( الخبرة و األحيائية
 ا(م من أجلهترشيحك

 

 التاريخ الوظيفي*  -رابعا 

  سبق وأن عملت فيها: األقاليم التي البلدان أو

 .فةاإلشارة أوال إلى أحدث وظيمع  ةالسابق الوظائفتفاصيل عن تقديم يرجى 

  1رقم  الخبرة المهنية السابقة 

  *اسم صاحب العمل/المنظمة/الشركة:

 اإلدارة/الشعبة/الوحدة:*
 

 (:السنة -السنة ) تاريخ البداية والنهاية
 

 معهد بحوث / أكاديمية  المنظمة:*  نوع

 وكالة حكومية 

 ليةدو منظمة حكومية 

  منظمة غير حكومية 

 تجارية )أعمال قطاع خاص 
 وصناعة(

  االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل 

الوكاالت األمم المتحدة و 
الموحد نظام لل لمتخصصة األخرىا

 لألمم المتحدة
 ___________غير ذلك:____ 

)يرجى تقديم : المجاالت الرئيسية للمسؤولية
السالمة صف موجز عن كيفية اتصال عملك بو

يتم  التيومجال )مجاالت( الخبرة  األحيائية
 ترشيحكم من أجلها(
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  2رقم  السابقة الخبرة المهنية

 *اسم صاحب العمل/المنظمة:
 

  اإلدارة/الشعبة/الوحدة:*

  (:السنة -السنة ) ايةتاريخ البداية والنه

  أكاديمية/معهد بحوث  المنظمة:* نوع

 وكالة حكومية 

  دولية منظمة حكومية 

  منظمة غير حكومية 

 تجارية )أعمال قطاع خاص 
 وصناعة(

 االقتصادي يمية للتكاملمنظمة إقل 

الوكاالت األمم المتحدة و 
الموحد نظام لل لمتخصصة األخرىا

 لألمم المتحدة
 غير ذلك:_______________ 

)يرجى تقديم : المجاالت الرئيسية للمسؤولية
السالمة صف موجز عن كيفية اتصال عملك بو

يتم  التيالخبرة ومجال )مجاالت(  األحيائية
 ترشيحكم من أجلها(

 

  3رقم  السابقة الخبرة المهنية

 *اسم صاحب العمل/المنظمة:
 

  اإلدارة/الشعبة/الوحدة:*

  (:السنة -السنة ) تاريخ البداية والنهاية

  أكاديمية/معهد بحوث  المنظمة:* نوع

 وكالة حكومية 

 دولية منظمة حكومية 

  منظمة غير حكومية 

تجارية  )أعمال قطاع خاص 
 وصناعة(

 االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل 

الوكاالت األمم المتحدة و 
الموحد نظام لل لمتخصصة األخرىا

 لألمم المتحدة
 غير ذلك:_______________ 

 :االنجازاتو المجاالت الرئيسية للمسؤولية
صف وجيز عن مدى صلة )يرجى تقديم و 

السالمة األحيائية بمجال )مجاالت( الخبرة التي 
 ا(يتم ترشيحكم من أجله
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 التعليم -خامسا 

 *التعليم الرسمي -ألف

 *(الدقيقةياء في علم األحبكالوريوس  ولى )مثالاأل الشهادة

أخرى  أكاديميأوسمة تفوق  أو ىالشهادة األول
 *:الموضوعو

 >إدخال النص<

 >إدخال النص< *:ةاألكاديمي المؤسسة اسم

 >سنة< إلى >سنة< من *من / إلى(:التواريخ )

 األحياء الدقيقة(*علم  في ماجستير )مثال الثانية الشهادة

أخرى  أكاديميأوسمة تفوق  أو الثانية الشهادة
 * :الموضوعو

 >إدخال النص<

 >إدخال النص< *:ةاألكاديمي المؤسسة اسم

 >سنة< إلى >سنة< من *من/إلى(:التواريخ )

 (علم األحياء الدقيقةدكتوراه في  )مثال الثالثة الشهادة

أخرى  أكاديميأوسمة تفوق  أو الثالثة الشهادة
 *:الموضوعو

 >إدخال النص<

 >إدخال النص< *:ةاألكاديمي المؤسسة اسم

 >سنة< إلى >سنة< من *من/إلى(:التواريخ )

  المهنية األخرى مؤهالتال -باء

مهنية  مؤهالت ثالثة بحد أقصىتشمل  قائمةأدِخل 
 شهادات مثل الحصول على) :أخرى ذات صلة

 (الخ.التدريب المتخصص، في مجال 

 >إدخال النص< أ.

 >إدخال النص< ب.

 >إدخال النص< ج.

 

 
 الخبرة* مجاالت -سادسا

األطراف  أن تساعد مهنيةالكاديمية واألمحددة يمكن فيها لخبرتكم مجاالت  3واحد وحتى  رئيسيخبرة مجال  اختياريرجى 
 :للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة تنفيذ في

  وخبرة قانونية األحيائية سياسة السالمةخبرة في مجال  

  قانون السالمة األحيائية 

 السالمة األحيائية سياسة 
  البيولوجيةسياسة التكنولوجيا  

 االمتثال واإلنفاذ 

 (االتفاق المسبق عن علم )إجراء كائنات الحية المحورةالبت في الطلبات المتعلقة بال 
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 التصدير/االستيرادمراقبة  

 المسؤولية والجبر التعويضي 

 االتفاقات المتعددة األطراف 

 

 القدراتخبرة في مجال تنمية  

  تنمية القدرات المؤسسية 

  هاوتقييم هارصدو تصميم المشاريع 

 الموارد حشد 

 

  لمعلوماتفي مجال المعلومات وإدارة اخبرة  

 بادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة ت 
 لسالمة األحيائيةا قواعد بياناتإدارة  

  على اإلنترنت تطوير موقع السالمة األحيائية 

 معلوماتكنولوجيا التطوير شبكات ت 

 

 المشاركة و لتوعية العامة والتثقيفخبرة في مجال ا 

 الحصول على المعلومات 

  السالمة األحيائية في مجالتعليم  

 اإلعالموسائل  

 التوعية العامة 

 مشاركة العامةال 

 اإلبالغ عن المخاطر 

 

 خبرة علمية وتقنية 

  واألعالف األغذيةسالمة  

 صحة اإلنسان 

 رصد الكائنات الحية المحورة 

 والكشف عنها حورةلكائنات الحية الماأخذ عينات  

 تقييم المخاطر 

 إدارة المخاطر 

 

 اقتصادية وتجاريةاجتماعية و خبرة 

  أخالقيات البيولوجيا 

  تعايشال

  حقوق الملكية الفكرية 

  ةلتقييمات االقتصادية و/أو االجتماعيا 

 التجارة ومعايير قواعد 

 

 >إدخال النص<يرجى التحديد( ) خبرات أخرى 
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 *المنشورات -سابعا 

مجال بالاذكر أهم ثالث منشورات مرتبطة 
 :لخبرتكم الرئيسي

 >إدخال النص< -1

 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3
 

 22 حتى ذكريرجى ) منشورات أخرىاذكر 
وفصول  المقاالت والكتبومن األعمال  امنشور
 األخرى والمنشوراتالمؤتمرات ورقات و الكتب

قائمة إرسال  يرجىو ؛التي استعرضها النظراء
مستقلة بالمنشورات إذا كان المكان المتاح ال 

  (:فييك

 >إدخال النص< -1

 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3

 >إدخال النص< -4

 >إدخال النص< -5

 >المرفق< و/أو 

 
 المهنيةوالعضوية في الرابطات  الجوائز -ثامنا 

 عليهاالحصول الجوائز التي تم 
 عليهاحصلتم  ية/مهنيةعلم جوائز ثالث حتىأذكر 

 :الرئيسي مخبرتكمجال بمتعلقة و

 >إدخال النص< -1

 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3
 

 مهنيةفي رابطات  عضويةال
جمعيات أو منظمات مهنية ذات  ثالثحتى أذكر 
 :ى عضويتهاالتي تنتمون إلتلك من صلة 

 لنص<>إدخال ا -1

 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3
 

أو الهيئات خبراء الأفرقة  وأ التقنيةاللجان 
  التي عملتم بها االستشارية

 أو أفرقة خبراء وأ تقنيةلجان  ثالث حتىأذكر 
عملتم بها وصف  ذات الصلة هيئات استشارية
 :المحددة كمبإيجاز مسؤوليات

 دخال النص<>إ -1

 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3
 

 

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2 

Page 13 

 

 اللغات* إجادة -تاسعا 

 *:األماللغة 

 :الروسية  :اإلنكليزية  :العربية 

 :سبانيةاإل   :الفرنسية  :الصينية 

 >إدخال النص< (:يرجى التحديد) أخرىلغات 

 اللغات األخرى

 *:التحدث

 مقبول   جيد   ممتاز  العربية

 مقبول   جيد   ممتاز  الصينية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلنكليزية

 مقبول   جيد   ممتاز  الفرنسية

 مقبول   جيد   ممتاز  الروسية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلسبانية

 >إدخال النص< (:)يرجى التحديد أخرىلغات 

 مقبول   جيد   ممتاز  

 *:القراءة

 مقبول   جيد   ممتاز  العربية

 مقبول   جيد   ممتاز  الصينية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلنكليزية

 مقبول   جيد   ممتاز  الفرنسية

 مقبول   جيد   ممتاز  الروسية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلسبانية

 >إدخال النص< (:)يرجى التحديد لغات أخرى

 مقبول   جيد   ممتاز  

 *:الكتابة

 مقبول   جيد   ممتاز  العربية

 مقبول   جيد   ممتاز  الصينية

 مقبول   جيد   تازمم  اإلنكليزية

 مقبول   جيد   ممتاز  الفرنسية

 مقبول   جيد   ممتاز  الروسية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلسبانية

 >إدخال النص< (:)يرجى التحديد لغات أخرى

 مقبول   جيد   ممتاز  
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 المراجعون المهنيون -عاشرا

 واحد على األقل يمرجعشخص ذكر يرجى 
تفصيلية  توبيانا أشخاص ثالثة كحد أقصىو

 *:بهم االتصالب تسمح
 النموذج العام )النماذج العامة( إرفاق يرجى
 *يمرجعشخص كل ل االتصال" بيانات"بشأن 

 >إدخال النص< :*1 يمرجعالالشخص 

 >إدخال النص< :2الشخص المرجعي 

 >إدخال النص< :3الشخص المرجعي 

 

 معلومات أخرى ذات صلة أي -الحادي عشر

 (كلمة 322 )بحد أقصى كخبير مدوركب تتعلقمعلومات أخرى  أي تحديد يرجى

 >إدخال النص<

 

 

 التحقق من صحة الوثائق

 >يوم/شهر/سنة< :*التاريخ

 >اسم البلد< :*البلد

 >إدخال النص< *: طاجنةقر بروتوكولالتنسيق الوطنية ل نقطةاسم 

وبأن المعلومات الواردة في هذا  قائمة خبراء السالمة األحيائيةترشيح الشخص الوارد اسمه أعاله لإلدراج في  أوافق على
  .النموذج صحيحة

التصال الوطنية لبروتوكول انقطة المسؤول في توقيع 
 *:قرطاجنة للسالمة األحيائية

 

 

غرفة تبادل معلومات السالمة لالوطنية  تصالاالنقطة اسم 
 *:األحيائية

 >إدخال النص<

 السالمة األحيائية. غرفة تبادل معلومات في المعلومات الواردة أعاله على إدراج أوافق

غرفة تبادل لالوطنية  االتصالنقطة المسؤول في توقيع 
 *:معلومات السالمة األحيائية

 

 
---- 
 

 


