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 مقدمة
 معلومات أساسية - ألف

رحب بها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في والتي ، هندمن حكومة المقدمة الكريمة الدعوة البناء على  -1
ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع سادعقد االجتماع ال، 11/46مقرر ال

، مباشرة قبل االجتماع 2112تشرين األول /أكتوبر 5إلى  1، الهند، من آبادالدولي للمؤتمرات، حيدر  آباد مركز حيدرفي 
 .2112تشرين األول /أكتوبر 19إلى  8، الذي عقد في نفس المكان من شر لمؤتمر األطراف في االتفاقيةعحادي العادي ال

 الحضور - باء

 :التالية أسماؤها وحضر االجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة .اعدعيت جميع الدول إلى المشاركة في االجتم -2
متعددة القوميات( ال -أنتيغوا وبربودا وأرمينيا والنمسا والبحرين وبنغالديش وبيالروس وبلجيكا وبنن وبوتان وبوليفيا )دولة 

اد والصين وكولومبيا وجزر القمر والكونغو وبوتسوانا والبرازيل وبوروندي وكمبوديا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتش
الديمقراطية  لكونغواوكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وقبرص والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية 

ثيوبيا واالتحاد األوروبي وفيجي وفنلندا وفرنسا وجورج يةجمهورية الدومينيكالوالدانمرك و  كوادور ومصر وا  يا وألمانيا وغانا وا 
يطاليا واليابان واألردن وكينيا ا  يرلندا و آندونيسيا و ا  وغيانا وهندوراس وهنغاريا والهند و  وغرينادا وغواتيماال وغينيا وغينيا بيساو

موريتانيا يتوانيا ومدغشقر وماليزيا وجزر الملديف ومالي و لوليبيا و  ليبيرياو  يسوتولالديمقراطية الشعبية و  الوجمهورية و  سوكيريبا
 وهولندا ونيوزيلندا ونيكاراغوا والنيجر ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان مبيق وناميبيا وناورواوالمكسيك ومنغوليا والمغرب وموز 

والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا  وباراغواي وبيرو وبنما
سبانيا وسري النكا ا  فريقيا و أة العربية السعودية والسنغال وصربيا وسيشيل وسلوفاكيا وجزر سليمان والصومال وجنوب والمملك

وتونس وتركيا وأوغندا والمملكة  وتونغا وترينيداد وتوباغو وتوغو تايلندوالسودان وسوازيلند والسويد وسويسرا وطاجيكستان و 
 .الشمالية وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفييت نام واليمن وزامبيا وزمبابوي وآيرلنداالمتحدة لبريطانيا العظمى 

يتي والعراق والكويت والواليات ااألرجنتين وكندا وه :أيضا وكانت الدول التالية غير األعضاء في البروتوكول ممثلة -3
 المتحدة األمريكية.

: التالية نة والوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات الصلةن هيئات األمم المتحدة ووحدات األمامكما حضر مراقبون  -4
وبرنامج األمم  درة خط االستواءامب –وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  اتمرفق البيئة العالمية وأمانة االتفاقية الدولية لحماية النبات

 .ومنظمة التجارة العالمية المتحدة للبيئة

 African Biosafety Network of Expertise; African Centre أسماؤها: اليةومثلت في االجتماع المنظمات األخرى الت -5

for Biosafety; African Union; Andhra Pradesh Biodiversity Board; Andhra Pradesh Department of Tourism; Andhra 

Pradesh General Administration Department; Andhra Pradesh National Green Corps; Andhra Pradesh State; Andhra 

Pradesh State Biodiversity Board; Aranya Agricultural Alternatives; Asociación Desarollo Medio Ambiental 

Sustentable; Biotechnology Coalition of the Philippines; Bombay Natural History Society; Brahma Kumaris World 

Spiritual University; CBD Alliance; CBD Alliance Kalpavriksh; Center for Biodiversity Studies; Centre for 

Environment Education; Centre for International Sustainable Development Law; Centre for Sustainable Agriculture; 

Centre for World Solidarity; Climate Leaders India Network; College of the Atlantic; Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale; Communication, Education and Public Awareness Japan; Congress Corporation; C.P.R. 

Environmental Education Centre; CropLife International; CropLife International Compact Executive Committee; 

Dr Panjabrao Deshmukh Agricultural University; Econexus; ECOROPA; European Network of Scientists for Social 

Environmental Responsibility; Franciscans International; Genøk-Centre for Biosafety; Geoecology Energy 

Organisation; Geo-ecology Energy Organization (India); Global Industry Coalition; Go4BioDiv-International Youth 
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Forum; Godavari Institute of Engineering and Technology; Government of Andhra Pradesh Environment, Forest, 

Science and Technology Department; Greater Hyderabad Municipal Corporation; Greenpeace International; Institute 

for International Trade Negotiations; Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture; International Crops 

Research Institute for the Semi-arid Tropics; International Food Policy Research Institute; International Grain Trade 

Coalition; International Life Sciences Research Foundation; International Service for the Acquisition of Agri-biotech 

Applications; International University Network on Cultural and Biological Diversity; ISAAA Afri Center; Japan 

Citizens’ Network for Planet Diversity; Organization for Economic Co-operation and Development; Osmania 

University; PAN Asia and the Pacific; PRACSIS; Public Research and Regulation Initiative; RAEIN-Africa; Salim 

Ali Centre for Ornithology and Natural History; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; South Asia Co-operative 

Environment Programme; Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment; Terra de Direitos; 

Third World Network; University of Bremen; University of Canterbury; Washington Biotechnology Action 

Council/49th Parallel Biotechnology Consortium; WWF International; Youth for Action. 

 التنظيمية شؤونال - أوال

 افتتاح االجتماع - 1البند 

في قرطاجنة للسالمة األحيائية س لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول داستح االجتماع الافت   -6
 .2112تشرين األول /أكتوبر 1الساعة العاشرة من صباح يوم 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ، بالنيابة عن رئيس سايغو ماساميشيالسيد  أدلى ببيانات ،الجلسة االفتتاحية وفي -7
والرئيس الجديد  هندة والغابات في حكومة البيئال ة، وزير ؛ والسيدة جاينتي ناتاراجانالمنتهية واليتهلألطراف في البروتوكول، 
بالنيابة ، تيكان باكاريلبيولوجي؛ والسيد ، األمين التنفيذي التفاقية التنوع ابراليو بيريرا دي سوزا ديازلمؤتمر األطراف؛ والسيد 

شاتيرجي،  شيارت؛ والسيد أندرا برادشمحافظ . ناراسيمهان، ل س. عن السيد أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لليونيب؛ والسيد أ.
 .حكومة الهندفي وزارة البيئة والغابات  أمين

مؤتمر األطراف ل منتهية واليتهال الرئيسة عن بالنياب متحدثا، ماساميشي سايغوالبيان االفتتاحي للسيد  1-1
 في البروتوكول  فلألطراالعامل كاجتماع 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  المنتهية واليتهالرئيس ، متحدثا بالنيابة عن سايغوقال السيد  -8
ومة اليابان، إن القرارات الرئيسية المتخذة في وزارة الزراعة والغابات ومصايد األسماك في حكبالبروتوكول، ونائب المدير العام 

اعتماد تشتمل على قرطاجنة للسالمة األحيائية، لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول االجتماع الخامس 
قرطاجنة كول بروتو ل االستراتيجيةالخطة بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؛ واعتماد التكميلي كوااللمبور –بروتوكول ناغويا

لتيسير تبادل المعلومات والخبرات بشأن تنفيذ  على اإلنترنت ياتوطلب إنشاء منتد ؛2121-2111للفترة للسالمة األحيائية 
 ةالثاني الستعراضوا التقييمعملية بغية تيسير جمعها وتحليلها لتنفيذ البروتوكول معلومات عن توفير والدعوة إلى  ؛برنامج العمل

دارة المخاطر، اضط لع بعمل في فترة ما  ه. وأضاف أنتوكوللية البرو الفع  وتوثيقبين الدورات بشأن مسائل مثل تقييم المخاطر وا 
التكميلي كوااللمبور -الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وتنفيذ بروتوكول ناغويا

وتم تحديد زيادة التوعية العامة والتثقيف والتدريب بشأن الكائنات الحية المحورة كمجاالت بشأن المسؤولية والجبر التعويضي. 
 .االجتماعهذا حيوية للعمل. وذكر أن العمل المنجز سيعمل كأساس للمداوالت والمقررات التي ستعتمد في نهاية 

بداية في رئاسة مؤتمر األطراف تبدأ ينص على أن  الجتماعات مؤتمر األطرافوختاما، أشار إلى أن النظام الداخلي  -9
ال التالي. ولهذا السبب، فإن اليابان  يالجلسة األولى من كل اجتماع عادي لمؤتمر األطراف وتستمر حتى بداية االجتماع العاد

 غيررئيس مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول. أيضا  فهي مؤتمر األطراف وبالتالي تزال تتولى رئاسة
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أنه أصبح من العرف المتبع أن تجرى االجتماعات الدولية برئاسة البلد المضيف. وقال إن وفد اليابان يشرفه أن ينقل الرئاسة 
دعا السيدة جايانتي و ة. قادمالاالجتماعات االجتماع وفي هذا إلى المضيفين الهنود لالجتماع، وتمنى لهم كل النجاح في 

 المداوالت. تولي مسؤوليةغابات في حكومة الهند إلى ناتاراجان، وزيرة البيئة وال

والرئيس الجديد لمؤتمر  هندة والغابات في حكومة البيئال ة، وزير جايانتي ناتاراجان ةالبيان االفتتاحي للسيد 1-2
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

أن تستضيف االجتماع السادس لمؤتمر األطراف  يشرفها تهاحكوم وقالت إنبالمشاركين  ناتاراجان ةالسيد ترحب -11
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. وأضافت أن االجتماع سيقدم فرصة فريدة لالستجابة 

 التنمية المستدامة لألجيال الحالية والقادمة. وتحقيقدي العالمي المتمثل في حفظ التنوع البيولوجي حللت

، سهلحماية البيئة وصحة اإلنسان ليس باألمر ال وبينن إيجاد توازن بين استخدام الكائنات الحية المحورة أ ضافتوأ -11
التكميلي لمبور كواال–تماد بروتوكول ناغويا. وبعد اع2111ولكن تم إحراز تقدم منذ التوقيع على بروتوكول قرطاجنة في عام 

أال السالمة األحيائية. غير أنه من المهم ضمان  في لوائحبر التعويضي لمسؤولية والجباأكبر اهتمام  أولي، 2111في عام 
لتزم تكبلد شديد التنوع استثمر كثيرا في التكنولوجيا األحيائية، االستجابة حاجزا أمام االبتكار. وقالت إن الهند، تصبح تدابير 

ت الدول األطراف األخرى على االسراع في وحث. كميليملية للتصديق على البروتوكول التفي ع تبتنفيذ البروتوكول وشرع
 .ى البروتوكول التكميليعل التصديق

متباينة إزاء األثر طويل األجل للكائنات الحية المحورة على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان الراء لآل نظرا هقالت إنو  -12
لمثل هذه الكائنات مع المحتملة أثيرات الضارة منهجيات تقييم المنافع والتينبغي إعداد  ،االقتصاديةو واالعتبارات االجتماعية 

 .تنوع احتياجات وأولويات البلدان المعنية حسباناألخذ في ال

خطة الاعتماد  وينبغي أن يساعدان االمتثال غير متسق، كان بطيئا وك قرطاجنة وأضافت أن تنفيذ بروتوكول -13
. وقالت إن السير قدما في هذه العمليةهي األطراف حل هذه المشاكل، وأن مهمة  على 2121-2111 فترةستراتيجية للاال

عدم وجود القدرات والموارد، إذ أن عددا متزايدا من البلدان بدأ في إدماج التكنولوجيا األحيائية  هوالحاجز الرئيسي أمام التنفيذ 
رات فيما يتعلق بالتنظيم وتقييم في جهودها الرامية إلى التنمية. وذكرت أن الوكاالت الدولية لعبت دورا رئيسيا في بناء القد

تعاون بين الدول األطراف في هذا الصدد. وأشارت إلى ال المزيد منالسالمة األحيائية وصنع السياسات، ولكن هناك حاجة إلى 
يائية البلدان النامية اكتسب خبرة كبيرة في تنفيذ أنظمة تنظيم السالمة األحيائية وأن االستثمار في التكنولوجيا األح ضأن بع

يتزايد بسرعة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وقالت إن مزيدا من تقاسم المعلومات والبحث في مجال السالمة األحيائية يعتبران 
 م واالمتثال للمعايير والبروتوكوالت المقبولة دولياو أساسيان لضمان توازن االبتكارات في هذا المجال مع التنظيم القائم على العل

 .سالمة األحيائيةفي مجال ال

اكل شت أن المناقشات في األيام القادمة ستستعرض التقدم المحرز منذ االجتماع السابق وتساعد على حل المذكر و  -14
دارة مخاطر المعلقة، بما في ذلك تقييم مخاطر  على الكائنات الحية المحورة، مما قد ييسر في النهاية تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وا 

ف. فاروقي، األمين الخاص بوزارة  أن السيد م.بأبلغت االجتماع و . حيز النفاذ مبكرا وتوكول التكميليلبر اودخول نحو فعال 
أعادت تأكيد التزام الهند بالمساهمة ، بعض الجلسات. وفي اختتام كلمتهاأثناء كرئيس البيئة والغابات في حكومة الهند، سيمثلها 

 .تهفي مداوالالنجاح الجتماع لوتمنت لمؤتمر األطراف فتها رئيسة على الصعيد العالمي بصوالتنمية الحفظ خطة في 

 براليو فيريرا دي سوزا دياز، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجيالبيان االفتتاحي للسيد  1-3

ب قائال إنه منذ االجتماع األخير لألطراف، أصبحت البحرين والمغر ، االجتماعبالمشاركين في  ديازرحب السيد  -15
طرفا. وعالوة على  164، مما يجعل العدد اإلجمالي لألطراف مؤخراوأوروغواي أطرافا في البروتوكول، وصدقت جاميكا عليه 

بشأن المسؤولية والجبر التكميلي  لمبورواالك–وتوكول ناغوياالجمهورية التشيكية والتفيا والمكسيك على بر صدقت ذلك، 
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أعرب السيد دياز  ،وكذلك نائبه المنتهية واليتهبالرئيس  ومشيداالقيام بذلك.  بصدد وهناك عدد من البلدان األخرىالتعويضي 
هذا عن تقديره لقيادة اليابان على مدى السنتين الماضيتين. وأثنى أيضا على العمل الذي قامت به حكومة الهند في تخطيط 

 .بين الدوراتما فترة  خالل ية والبروتوكولاالجتماع والتحضير له وفي استضافة عدد من االجتماعات في إطار االتفاق

االنتباه إلى اإلرشادات المنقحة والموسعة لتقييم مخاطر السيد دياز ، استرعى هذا االجتماعوفيما يتعلق بجدول أعمال  -16
أن فريق  فأضا. و على الصعيد الوطني اآلن أمام األطراف الستخدامها في تنفيذها للبروتوكول المتاحةالكائنات الحية المحورة، 

دارة المخاطر اقترح أيضا لالخبراء التقنيين المخصص  بشأن عدد  اتأعمال إضافية إلعداد إرشاداالضطالع بتقييم المخاطر وا 
االجتماع. وفيما هذا أن األطراف ستنظر في هذه المقترحات بعناية في أي شك في لديه  وأنه ليسمن الموضوعات الجديدة، 

فيما بين الدورات بشأن الموضوع تشير إلى أن التي جرت ائج األعمال االقتصادية، قال إن نتو  عيةجتمايتعلق باالعتبارات اال
من حيث فهمها وتنفيذها. وأشار إلى صعوبات البلدان المجاالت التي تواجه فيه  منالبلدان ولكنه  يهم العديد من هناك مجاال

نسبة عالية من التقارير الوطنية الثانية في إطار لتقديم  تقديره تستفيد من المناقشات على الصعيد الدولي. وأعرب عنسأنها 
في هذا الصدد. وأعرب عن أمله في االعتماد على هذا الدعم  الداعمعلى دورهما اليونيب ية و مرفق البيئة العالمولالبروتوكول 

ل مبكرة حثيرة ما زالت في مراكو أن أطرافا ، قال إنه يبدللبروتوكول ةواالستعراض الثانيتقييم لعملية افي المستقبل. وبالنسبة ل
اللتزام المستوى العام لالمتثال باوأشار إلى أن لجنة االمتثال الحظت أن  .نسبيا من تنفيذ أطرها الوطنية للسالمة األحيائية

م المحرز منذ دخول ه، هنأ األطراف على التقدمت. وفي ختام كلالتوقعات دونما زال الزمة لتنفيذ البروتوكول التدابير البوضع 
 ، كجزء من الحل المشترك للتنمية المستدامة.مبروتوكول حيز النفاذ، وحثهم على الحفاظ على جهودهال

لبرنامج األمم بكاري كانتي، بالنيابة عن السيد أخيم شتاينر، المدير التنفيذي البيان االفتتاحي للسيد  1-4
 المتحدة للبيئة

ه لحكومة الهند على تقدير ابة عن السيد أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لليونيب، عن بالنيمتحدثا كانتي،  السيد أعرب -17
مسألة الكائنات الحية المحورة وأنه من الحيوي أن يكون لدى  بشأن ةن هناك آراء مختلفة كثير وقال إاستضافتها هذا االجتماع. 

اصة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيات. وذكر أن اليونيب قدم كثيرا الزمة الختيار مساراتها الخالقدرات المهارات و الالبلدان النامية 
كثير من البلدان التي استوردت الكائنات الحية المحورة كانت في  الرغم من أنعلى ه نقال إمن الدعم في هذا المجال. و 

للسالمة األحيائية، الوطنية أطرها  حتى اآلنلم ينفذ فإن عددا كبيرا منها  ،الكائناتمثل هذه كثر عرضة آلثار األ األحيان
بير ك. وأضاف أنه من المهم مع ذلك مالحظة التقدم البمرحلة انتقاليةاقتصاداتها التي تمر خصوصا البلدان النامية والبلدان 

دارية ومؤسساتية وزيادة الموارد البشرية منمن خالل المحرز في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  أجل  إعداد واستخدام تدابير قانونية وا 
عندما يكون لدى جميع البلدان الموارد البشرية  إاليكون معروفا لن مسائل السالمة األحيائية. وقال إن األثر الكامل للتنفيذ تناول 

ن اليونيب مستعدا لتقديم المساعدة في هذا الخصوص.   والقدرات المؤسساتية الالزمة لتنفيذ البروتوكول على نحو كامل وا 

بناء القدرات في مجال المشروع المشترك بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية للتعزيز المستمر وأضاف أنه كجزء من  -18
)المرحلة الثانية من المشروع العالمي لغرفة تبادل  لمشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمن أجل ا

اب ـحلقة عمل تدريبية اشتركت فيها األطراف وأصح 91ذلك  عدد من األنشطة، بما فياضطلع ب، معلومات السالمة األحيائية(
، أعد اليونيب BS-V/2وأنه وفقا للمقرر  ،BS-V/16رر ـب ركز على تنفيذ المقـالمصلحة والمجتمع المدني. وذكر أن اليوني

رشاد دعم أيضا فيما يتعلق بشأن مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. وأضاف أن اليونيب قدم ال اتمسودة تقرير وا 
مرفق البيئة العالمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية  للحصول على تمويل منبعملية التقرير الوطني الثاني إلى البلدان المؤهلة 

رشادات  وحزممن خالل إعداد وتقديم عروض   121إلى  111. ونتيجة لذلك، قام ن عملية إعداد التقارير الوطنيةبشأأدوات وا 
االلمبور بشأن و ك-. وحث األطراف على اتخاذ خطوات للتصديق على بروتوكول ناغويالدا مؤهال بتحميل تقاريرها الوطنيةب

المسؤولية والجبر التعويضي واالستمرار في بناء القدرات وتعزيز تنفيذ البروتوكول. وأضاف أن هناك إنجازات كثيرة تحققت في 
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العامل مؤتمر األطراف رئيس تقديره لعمل ل اجنة وما زال العمل جاريا. وأعرب عنالعقد منذ التوقيع على بروتوكول قرط
 ودعمه وقيادته. المنتهية واليتهكاجتماع لألطراف في البروتوكول، 

 أندرا برادش والية افظحناراسيمهان، مأ. س. ل. لسيد لالبيان االفتتاحي  1-5

وقال إن والية أندرا برادش يشرفها  آباد، بالمشاركين في حيدر ل. ناراسيمهان، محافظ أندرا برادش س. أ.السيد  رحب -19
 القديمة استضافة االجتماع السادس لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. واقتبس مباركة من النصوص المقدسة

حكمتها المجمعة. وذكر أن  نتستفيد ماالجتماع ستعالج شواغل جميع القارات و هذا وقال إن المداوالت في  (Vedas)"الفيدا" 
تمثل الطبيعة األم التي  غير أن هذا االزدهار يرجع إلى سخاءاألجيال الحالية شهدت حركة كمية غيرت الحياة إلى األحسن. 

تنتمي إلى أي أنواع أو أجيال  الهي و ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها؛ و هداياها التراث المشترك لجميع أشكال الحياة 
مسكنا آمنا ليست واجه بعضها خطر االنقراض، تالتي و من أشكال الحياة،  انهب ثروتهتي تال الموائل أضاف أنو . بعينها

تكنولوجية الموارد الها لدي شأندرا برادأضاف أن و  .وهناك حاجة إلى استخدام التكنولوجيا األحيائية بحكمةومستداما للحياة. 
 .العالم هاواجهيللمساعدة في مواجهة التحديات التي الالزمة 

 في حكومة الهند شاتيرجي، أمين وزارة البيئة والغابات اتشيار البيان االفتتاحي للسيد  1-6
بتوجيه جدول أعمال حكومة الهند بالتزام  أقرتجان قد وزارة البيئة والغابات، إن السيدة ناتارا شاتيرجي، أمين السيد قال -21

أيضا  ورحبعلى التزامه بدعم التعاون المتعدد األطراف.  األمين التنفيذيإلى هند شكر حكومة الالعالمي ووجه  التنوع البيولوجي
 الرامية إلى الوفاءفي تقديم الدعم المالي ومساعدة البلدان النامية في جهودها  األخرى ةحات المانجهمساهمة اليونيب والب
االجتماع في هذا الستضافة ما على دعمهوشعبها رادش محافظ والية أندرا بأعرب عن شكره لو التزاماتها في إطار البروتوكول. ب

، والسيد هام باندي، لوزارة البيئة والغاباتفاروقي، األمين الخاص  ف. زميله السيد م.لأيضا  وأعرب عن شكره .آبادحيدر 
التحضير م الشاق في عملهدعما لوجستيا على  من قدمكل و وأعضاء اللجنة التنظيمية، وزارة البيئة والغابات، األمين المشارك ب

 االجتماع. لهذا

 البيانات االفتتاحية لألطراف والمراقبين 1-7

االتحاد األوروبي و  دولة بوليفيا المتعددة القومياتلالجتماع، أدلى ببيانات عامة ممثلو  االفتتاحيةفي الجلسة العامة  -21
( أمريكا الالتينية والكاريبيبلدان النيابة عن مجموعة وغرينادا )ب عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهودوله 

 اأوروب مجموعة)بالنيابة عن  )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( والمملكة العربية السعودية وصربيا ليبيرياواليابان وكينيا و 
 .والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي الوسطى والشرقية(

س لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع سادالستضافتها االجتماع ال هندكومة الوأعرب المتحدثون عن امتنانهم لح -22
 لألطراف في البروتوكول، وأ عرب عن شكر خاص للكفاءة التي صدرت بها تأشيرات الدخول.

 جتماعتنظيم اال - 2البند 
 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

لمؤتمر األطراف في االتفاقية كمكتب الجتماع  يعمل المكتب الحالي ،من البروتوكول 29مادة من ال 3للفقرة وفقا  -23
ممثال من مؤتمر األطراف في االتفاقية انتخب  ،العاشر هبلغ االجتماع أيضا أن في اجتماعوأ  األطراف في البروتوكول. 

رينالدو السيد حل يأن ، ينبغي من البروتوكول 29وفقا للمادة و  .، وهي ليست طرفا في البروتوكوللمكتبكعضو في ا األرجنتين
 . األرجنتين في مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولممثل  محل (المكسيكموراليس )-أريل ألفاريز
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، نائبة رئيس المكتب، كمقررة )ناميبيا( كوانا بيتي شرودراقتراح المكتب، اتفق على أن تعمل السيدة  لىع وبناء -24
 لالجتماع.

لرئيس الجديد لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ل ممثال ف. فاروقي )الهند( م.وترأس االجتماع السيد  -25
 البروتوكول.

 قرار جدول األعمالإ 2-2

في االتفاقية أقر مؤتمر األطراف ، 2112تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةاالفتتاحية لالجتماع العامة الجلسة في  -26
األمين  هالذي أعد على أساس جدول األعمال المؤقت ، المعدلل جدول األعمال التاليبروتوكو الالعامل كاجتماع لألطراف في 
 :(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1) التنفيذي بالتشاور مع المكتب

 الشؤون التنظيمية -أوال

  افتتاح االجتماع. -1

 :تنظيم االجتماع -2

 ؛أعضاء المكتب 2-1

 ؛إقرار جدول األعمال 2-2

 .تنظيم العمل 2-3

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  السادساالجتماع  ىتقرير عن أوراق تفويض الممثلين إل -3
 .بروتوكولال

 القضايا الدائمة -ثانيا
 .تقرير لجنة االمتثال -4

 .تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها -5

 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد. -6

 ون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى.تعاال -7

 قرير األمين التنفيذي بشأن إدارة البروتوكول وبشأن مسائل الميزانية.ت -8

والمقررات السابقة لمؤتمر األطراف المسائل الموضوعية الناشئة عن برنامج العمل  -ثالثا
وكول قرطاجنة في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروت

 للسالمة األحيائية
 حالة أنشطة بناء القدرات واستعمال قائمة خبراء السالمة األحيائية. -9
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 :(18)المادة الكائنات الحية المحورة مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية  -11

 ؛18)ب( و)ج( من المادة  2الفقرتان  11-1

 .18من المادة  3الفقرة  11-2

 (.8)المادة تطلبات اإلخطار م -11

 .المسؤولية والجبر التعويضيبشأن التكميلي كوااللمبور -بروتوكول ناغويا -12

 (.17ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة قالن -13

دارة المخاطر )المادتان ت -14  (.16و 15قييم المخاطر وا 

 .(31)المادة هيئات الفرعية ال -15

 (.26االقتصادية )المادة و  عتبارات االجتماعيةاال -16
عداد التقارير )المادة ال -17  (.33رصد وا 
 (.35التقييم واالستعراض )المادة  -18

 شؤون ختامية –رابعا
 شؤون أخرى. -19
 موعد ومكان انعقاد االجتماع السابع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. -21
 اعتماد التقرير. -21
 ماع.اختتام االجت -22

 تنظيم العمل 2-3
المعقودة في االفتتاحية لالجتماع العامة الجلسة  في ،وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول -27
بالشروح المنقحة الواردة في المرفق األول  حاتمقتر على أساس الاالجتماع  على تنظيم عمل، 2112تشرين األول /أكتوبر 1
المكتب، وافقت الجلسة  صادر عنوتبعا لمقترح  (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1/Add.1/Rev.1) جدول األعمال المؤقتل

 االقتصادية من الفريق العامل الثاني إلى الفريق العامل األول.بشأن االعتبارات االجتماعية و  16العامة على نقل البند 

 للنظر في بنود ي )بلجيكا(،إينس فرالالسيدة  برئاسة ،الفريق العامل األول ين:ملاع نذلك، أنشأ االجتماع فريقيووفقا ل -28
 11و ،((18)المادة الكائنات الحية المحورة )مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية  11و ،)تقرير لجنة االمتثال( 4 جدول األعمال

ل قالن) 13و ؛(التعويضي المسؤولية والجبربشأن التكميلي كوااللمبور -بروتوكول ناغويا) 12و ((،8تطلبات اإلخطار )المادة م)
)االعتبارات االجتماعية  16((، و31)الهيئات الفرعية )المادة  15و ،((17غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة 

 5للنظر في بنود جدول األعمال  ،سبنسر توماس )غرينادا(السيد برئاسة  ،والفريق العامل الثاني ؛((26االقتصادية )المادة و 
)حالة أنشطة  9و )المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد(، 6، ووأنشطتها(السالمة األحيائية يل غرفة تبادل معلومات )تشغ

دارة المخاطر )المادتان  14و ،بناء القدرات واستعمال قائمة خبراء السالمة األحيائية(  ،((16و 15)تقييم المخاطر وا 
عداد التقارير )المادة 17و  ((.35)المادة  التقييم واالستعراض) 18و ،((33 )الرصد وا 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 11 

 

\... 

. واعتمد تقريره 2112تشرين األول /أكتوبر 5إلى  1جلسات من  سبعوعقد الفريق العامل األول  -29
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/WG.1/L.1)،تشرين األول /أكتوبر 5في  المعقودة السابعةفي جلسته  ، بصيغته المعدلة شفويا

2112. 

. واعتمد تقريره 2112تشرين األول /أكتوبر 4إلى  1سبع جلسات من  الثاني عاملوعقد الفريق ال -31
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/WG.2/L.1 في جلسته السابعة )2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودة. 

األول عاملين ، قدم رئيسا الفريقين ال2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةلالجتماع  الثانيةوفي الجلسة العامة  -31
 تقريرين مرحليين.والثاني 

العامة  ةجلسال( على 2و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.1/Add.1وعرض التقريران النهائيان للفريقين العاملين ) -32
الصلة من  اتد ذو تحت البنالختامي التقرير  بغية إدماجهما في، 2112تشرين األول /أكتوبر 5في  المعقودة لالجتماع الثالثة

 عمال.جدول األ

س لمؤتمر األطراف العامل سادتقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلى االجتماع ال - 3البند 
 السالمة األحيائية كاجتماع لألطراف في بروتوكول

تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودة جتماعلالالجلسة العامة االفتتاحية  فيمن جدول األعمال  3البند تم تناول  -33
، لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من النظام الداخلي 19لمادة يس االنتباه إلى االرئ ىاسترع. و 2112

إلى الجلسة العامة  هايقدم تقريرا عنأن و  الممثلين إلى االجتماعأن يفحص أوراق تفويض بموجبها يتعين على المكتب ي تال
، نائبة رئيس المكتب، لفحص أوراق سينزانا بروكيتش )صربيا(كتب السيدة الم هذا الطلب، عينبعمال و  .المناسبقرار الالتخاذ 
ث الوفود التي لم تقدم أوراق تفويضها على أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن خالل الممثلين وتقديم تقرير عنها. وح تفويض
 .اليوم

االجتماع بأن  بروكيتشأبلغت السيدة  ،2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةلالجتماع  الثانيةوفي الجلسة العامة  -34
وفدا تتوافق تماما مع أحكام  85طرفا في البروتوكول قد س جلوا بوصفهم حاضرين هذا االجتماع. وتبين أن أوراق تفويض  116

ثاال كامال ثل امتتالتي لم تم الواحدة والثالثينشيا مع الممارسات السابقة، ط لب إلى الوفود وتممن النظام الداخلي.  18المادة 
إلى األمين التنفيذي في موعد أقصاه الساعة العاشرة من على النحو الواجب أوراق تفويضها كاملة أن تقدم  18ألحكام المادة 

 .لمكتب استعراضهال ليتسنى 2112تشرين األول /أكتوبر 4صباح يوم 

االجتماع  بروكيتش ، أبلغت السيدة2112تشرين األول أكتوبر/ 5في المعقودة  لالجتماعالثالثة في الجلسة العامة و  -35
، فحص من النظام الداخلي 19ال بالمادة الجتماع. وعمحتى اآلن بوصفهم حاضرين لطرفا في البروتوكول  121تسجيل ب

وثائق تفويض سبعة  ولم تكن. 18ألحكام المادة منها في حالة امتثال تام  91وفدا، وجد أن  98المكتب وثائق تفويض ممثلي 
 الوفود إلىتمشيا مع الممارسات السابقة، طلب و وفدا وثائق تفويضهم.  19 ولم يقدملهذه األحكام،  تامامتثال الة حوفود في 

في  على النحو الواجبإلى األمين التنفيذي وثائق تفويضه  يقدمونلتوقيع على إعالن يفيد بأنهم سوف ا المعنية الستة والعشرين
 .لمكتب استعراضهال ليتسنى 2112 /تشرين الثانينوفمبر 5ي موعد ال يتجاوز يوما من اختتام االجتماع، وف 31غضون 

إلى األمين التنفيذي  هاممثلي يضو تفجميع الوفود التي طلب منها تقديم أوراق تقوم وأعرب الرئيس عن أمله في أن  -36
 .2112 /تشرين الثانينوفمبر 5 اهصأقذلك في موعد ب

 تفويض الممثلين. بأوراقالمتعلق تقرير البروتوكول علما بالألطراف في لاجتماع كأحاط مؤتمر األطراف العامل و  -37
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 ةدائمال قضاياال -ثانيا 

 لجنة االمتثالتقرير  - 4البند 
تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةمن جدول األعمال في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع  4تم تناول البند  -38

بما  ،عتاسوال ثامنها اليرير لجنة االمتثال عن عمل اجتماعتق هند، كان معروضا أمامبفي هذا الاالجتماع . ولدى نظر 2112
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/2) في ذلك توصية إلى اجتماع األطراف

 ثامنها اليالتي نظرت فيها اللجنة خالل اجتماع للمسائلوقدم السيد يورغ بالي، رئيس لجنة االمتثال، عرضا عاما  -39
، نتائج االجتماع الخامس لألطراف في البروتوكولت استعرضبعد أن  ،أن اللجنةبأفاد لنحو الوارد في تقريرها. و ، على اتاسعوال

ذكر و في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة.  الداعم هااعتمدت في اجتماعها الثامن، خطة عمل عززت دور  ،BS-V/1وتمشيا مع المقرر 
المجاالت أربع سنوات، مع األخذ في الحسبان مدتها ورة اإلبالغ التي تبلغ دتمشيا مع عملها في المستقبل ستنظم اللجنة أن 

على اللجنة رة. وبالتالي، ستركز دو لكل العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مؤتمر األطراف ها حدديذات األولوية التي 
وفي اجتماعها التاسع، استعرضت اللجنة التحليل لموارد المحدودة. ل استخدام أفضلب ،أولويتهااألطراف ذاتها حدد تالتي  المسائل

خطابات إلى ستة أطراف أرسلت اللجنة أن بوأفاد  .من التقارير الوطنية الثانية الواردةالذي أجرته األمانة على أساس المعلومات 
 وضعذ فيما يتعلق بهناك ثغرات كبيرة في التنفيقال إن المساعدة. و  تعرضسبب و العن  تستفسر، بعد أي تقرير وطنيلم تقدم 

وتقاسم المعلومات من خالل غرفة تبادل معلومات  ،التدابير القانونية واإلدارية والتدابير األخرى الالزمة لتنفيذ البروتوكول
 .والنهوض بالتوعية العامة والمشاركة ،السالمة األحيائية

 4)البند  5إلى  1التوصيات من سينظر في  هوقال إنإلى أن يحيط علما بتقرير لجنة االمتثال  االجتماعودعا الرئيس  -41
تحت بنود جدول األعمال ذات  التوصياتبقية الفريق العامل الثاني في الفريق العامل األول، بينما سينظر من جدول األعمال( 

 .الصلة

 هذا البند في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، تناول الفريق العامل األولمن جدول األعمال  4البند وبعد عرض  -41
أن الفريق  علىالمندوبين أن  الفريق العامل األول . وذّكرت رئيسة2112تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةفي جلسته األولى 

 . تقريرهتوصيات لجنة االمتثال حسبما ترد في  الواردة فيفي التوصيات الخمس األولى  ينظر

 عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهودوله  االتحاد األوروبيوأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا و  -42
 والمكسيك وعمان وأوغندا.

 .مل المتعلقة بتوصيات اللجنةافريق العالعلى أسئلة رئيس لجنة االمتثال،  ورد -43
خذ في ينظر فيه الفريق العامل، مع األلإنها ستعد مشروع نص  العامل األول وفي اختتام المناقشة، قالت رئيسة الفريق -44

 الحسبان اآلراء المعرب عنها والتوصيات الواردة في تقرير لجنة االمتثال.

 قدمته رئيسةمشروع مقرر األول ، تناول الفريق العامل 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةوفي جلسته الثالثة  -45
 تقرير لجنة االمتثال.  منأول خمس توصيات بشأن  الفريق العامل

والهند  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله مثلو كولومبيا و وأدلى ببيانات م -46
 وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وأوغندا.

تقرير لجنة االمتثال، بصيغته المعدلة أول خمس توصيات واردة في ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن  -47
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.2 كمشروع مقررحالته إلى الجلسة العامة شفويا، إل
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، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -48
. BS-VI/1واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.2 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.

 انتخاب أعضاء لجنة االمتثال

إلى  ،2112أكتوبر/تشرين األول  1المعقودة في لالجتماع ، في الجلسة العامة االفتتاحية االنتباه الرئيساسترعى  -49
 الذينمحل األعضاء  واحللي( ةيم الخمسمن األقالإقليم ثنان من كل االحاجة إلى انتخاب عشرة أعضاء جدد في لجنة االمتثال )

 .2112عام  بنهايةفترة واليتهم تنتهي س

ر االجتماع بأن األعضاء . وذكّ 2113ودعا الرئيس كل إقليم إلى ترشيح شخصين للعمل في اللجنة من بداية عام  -51
 غير مؤهلين إلعادة االنتخاب. واليتينلفترة الذين عملوا  المنتهية واليتهم

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ، استلم 2112تشرين /أكتوبر 3في  المعقودة امة الثانيةته العوفي جلس -51
تنتهي فترة واليتهم  ذينلجنة االمتثال ليحلوا محل األعضاء اللعضوية المجموعات اإلقليمية، ترشيحات بعض ، من البروتوكول
 . 2112بنهاية عام 

، استلم مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5المعقودة في  وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع -52
كاجتماع لألطراف في البروتوكول ترشيحات لعضوية لجنة االمتثال. وانتخب االجتماع بعد ذلك بالتزكية المرشحين التاليين 

والسيدة كوثي  (انسن فوكر )ليبيرياوهي: )أ( مجموعة أفريقيا: السيد 2113للعمل كأعضاء في لجنة االمتثال من بداية عام 
تليشي علوي )تونس(؛ )ب( مجموعة آسيا والمحيط الهادئ: السيد راي س. رانا )الهند( والسيد بامبوت نابومبيث )تايلند(؛ )ج( 

مجموعة  مولدوفا(؛ )د(جمهورية مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية: السيدة دوبرافكا ستيبيتش )كرواتيا( والسيدة أنجيال لوزون )
مجموعة أوروبا  (هالكاريبي: السيدة خيمينا نييتو )كولومبيا( والسيد هكتور كوندي االمييدا )كوبا(؛ )و أمريكا الالتينية بلدان 

 الغربية وبلدان أخرى: السيد جيف رايدلي )نيوزيلندا( والسيد روبين دكر )هولندا(.

 أنشطتهالسالمة األحيائية و اتشغيل غرفة تبادل معلومات  -5البند 
. 2112تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته األولى  5تناول الفريق العامل الثاني البند  -53

مذكرة قدمها األمين التنفيذي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ غرفة ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه 
أيضا، كوثيقة إعالمية، تقرير  وكان معروضا أمامه(. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/3ائية )تبادل معلومات السالمة األحي

عن االجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية فيما بين الدورات 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/1 .) 

تضمن ي. و مذكرة أعدها األمين التنفيذيألمانة االنتباه إلى المعلومات الواردة في ا لفت ممثلولدى تقديمه لهذا البند،  -54
في إطار الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  المتعلقة بتقاسم المعلوماتتقريرا مرحليا بشأن األهداف المذكرة من  االقسم ثاني

تقييما أوليا عن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  الثقدم القسم ثاي، في حين 2121-2111للسالمة األحيائية للفترة 
تضمن القسم ياستنادا إلى المعلومات المستمدة من التقارير الوطنية الثانية باستخدام المؤشرات الواردة في الخطة االستراتيجية. و 

ا للسجالت المقدمة إلى غرفة تبادل تضمن تقسيميأما المرفق بهذه الوثيقة فمشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل.  ارابع
استنادا إلى المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية والتقييم األولي  أعدتمعلومات السالمة األحيائية ورسوما بيانية 

 للمؤشرات الواردة في الخطة االستراتيجية ذات الصلة بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.
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كوادورو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله ثلو وأدلى ببيانات مم -55  ا 
 الفلبينو  الصينو  السودانو  جنوب أفريقياو  جمهورية الكونغو الديمقراطيةو  جمهورية كورياو  توغوو  بنغالديشو  البرازيلو  باراغوايو 
 .اليابانو  الهندو  نيوزيلنداو  نيجيرياو  النيجرو  النرويجو  المكسيكو  ماليزياو  كولومبياو  كوباو  فيجيو 

 وأدلى ببيان أيضا ممثل اليونيب.  -56

 .مبادرة البحوث العامة والتنظيموأدلى ببيان آخر ممثل  -57

 .لينظر فيه الفريق العامل ،التي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاطمشروع مقرر  عدّ سي   وقال الرئيس إنه -58

تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس بشأن  ،2112تشرين األول /أكتوبر 3وفي جلسته الرابعة المعقودة في  -59
ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها. وأدلى ببيانات ممثلو 

كوادورو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27  جمهورية كورياو  جمهورية تنزانيا المتحدةو  توغوو  نبنو  زيلالبراو  باراغوايو  أوروغوايو  ا 
  .نيجيرياو  النيجرو  النرويجو  مصرو  ماليزياو  كولومبياو  الفلبينو  غريناداو  السنغالو  جنوب أفريقياو  جمهورية مولدوفاو 

 وأدلى ببيان أيضا ممثل مرفق البيئة العالمية. -61

. 2112تشرين الثاني /أكتوبر 3في  المعقودةلسته الخامسة واستأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر في ج -61
 المتعددة القوميات. بوليفيادولة باراغواي والبرازيل و  وأدلى ببيانات ممثلو

. وأدلى 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوواصل الفريق العامل نظره في مشروع المقرر في جلسته السادسة  -62
دولة بوليفيا المتعددة و  البرازيلو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهبي ودوله االتحاد األورو ببيانات ممثلو 

 .نيجيرياو  كولومبياو  الكاميرونو  غاناو  نبنو  القوميات

وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  ،وبعد تبادل اآلراء -63
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.6 قرركمشروع م

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -64
. BS-VI/2واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.6 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 بهذا التقرير. ويرد نص المقرر في المرفق

 علقة باآللية المالية والموارد تالمسائل الم - 6البند 
تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةلالجتماع  في الجلسة العامة االفتتاحيةمن جدول األعمال  6البند تم تناول  -65

المسائل المتعلقة باآللية  عن األمين التنفيذي أعدهامذكرة  هأماممعروضا هذا البند، كان في االجتماع ولدى نظر  .2112
تقرير من مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع  أمامه أيضامعروضا وكان  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4) المالية والموارد

 (.UNEP/CBD/COP/11/8)التنوع البيولوجي ر لمؤتمر األطراف في اتفاقية حادي عشال

من  اويعرض القسم ثاني. أعدها األمين التنفيذيالتي  مذكرةالالنتباه إلى ااألمانة ممثل  استرعىلدى تقديمه لهذا البند، و  -66
من  21الوارد في الفقرة و حالة استجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف عن موجزا تقريرا  الوثيقة تلك

متطلبات  ام ثالثسيناقش القو  .البيئة العالميةلى تمويل من مرفق ع الحصولما يتعلق باألطراف في تجربةبشأن  11/25المقرر 
حالة البلدان  االقسم رابع ويستعرض .(2118-2114)التمويل وأولويات البرامج لفترة التزود السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية 

الوسائل الممكنة لحشد ا ويناقش القسم خامس .التي تلقت تمويال من مرفق البيئة العالمية قبل أن تصبح أطرافا في البروتوكول
 موارد إضافية لتمويل البروتوكول.
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ين من فترة تفي أثناء السنتين األول وذكر أنهعن الدعم المقدم لتنفيذ البروتوكول. تقريرا ممثل مرفق البيئة العالمية  وقدم -67
تقاريرها الوطنية الثانية من خالل  ادإعددة البلدان على ععلى مسا التزود الخامسة لموارد مرفق البيئة العالمية، ركز دعم المرفق

للحصول على طرفا مؤهال  123الثالثة لتقديم دعم آني إلى  المشاريع. وصممت هذه اليونيبها نفذشاملة عالمية  مشاريعثالثة 
مرفق يفهم و الوطنية نتيجة لهذا الدعم.  تقاريرهفي المائة،  89طرفا، أو  111ما مجموعه قدم و  .مرفق البيئة العالمية تمويل من

سينظر فيه و  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمشروع العالمي لالمرحلة الثانية من البيئة العالمية تماما طلب توسيع 
مشروع. وذكر أن المرفق سيستمر في تنفيذ جميع اإلرشادات السابقة الموجهة إلى اآللية المالية من لهذا الإجراء تقييم  بمجرد

ركز على بناء يي ذالو وارد مرفق البيئة العالمية التنوع البيولوجي في فترة التزود الخامسة لم استراتيجيةثالث من خالل الهدف ال
مليون دوالر أمريكي في فترة  41تقدر بمبلغ له مخصصات كان القدرات في مجال السالمة األحيائية. وأضاف أن هذا الهدف 

وقال إن مرفق البيئة ن هذا التقدير يستند إلى الطلبات السابقة من البلدان. أية، و التزود الخامسة لموارد مرفق البيئة العالم
لتنفيذ أطرها الوطنية للسالمة األحيائية خالل المرحلة الثانية من  مشاريعالبلدان التي لم تقدم بعد  بمساهماتسيرحب العالمية 

 حسب مقتضى الحال. المشاريعمثل هذه  يوافق علىسو رة التزود الخامسة لموارد مرفق البيئة العالمية فت

 الفريق العامل الثاني هذا البند من جدول األعمال. سيناقشنظرا للوقت المحدود المتاح في الجلسة العامة،  وتقرر -68

 .2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةفي جلسته الثانية البند تناول الفريق العامل الثاني وتبعا لذلك،  -69

 البرازيل، عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله ممثلو وأدلى ببيانات   -71
نيابة عن أوروبا الوسطى بال) جمهورية مولدوفاو  جمهورية الكونغو الديمقراطيةو  بيروو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  بوتسواناو 

 .ناميبياو  المكسيكو  ماليزياو  كينياو  كولومبياو  كوباو  دياكمبو و  فيجيو  غواتيماالو  غاناو  وأوروبا الشرقية(

 .لينظر فيه الفريق العامل ،التي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاطمشروع مقرر  عدّ سي   وقال الرئيس إنه -71

س مشروع المقرر الذي قدمه الرئي 2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةوتناول الفريق العامل في جلسته الرابعة  -72
 .اآللية المالية والمواردالمسائل ذات الصلة ببشأن 

 باراغوايو  أوغنداو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -73
 جمهورية مولدوفاو  مقراطيةجمهورية الكونغو الديو  جمهورية تنزانيا المتحدةو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  بننو  البرازيلو 
 .الهندو  نيجيرياو  النيجرو  مصرو  ماليزياو  كولومبياو  كوباو  كرواتياو  الفلبينو  غواتيماالو  غريناداو  زمبابويو  زامبياو  جنوب أفريقياو 

 وطلب ممثل كوبا أن ينعكس البيان التالي في التقرير: -74

اآللية المالية  بوصفهالذي يعمل  رفق البيئة العالميةلم فهي تمثل مجال عمل دائم، األحيائيةة السالمة نظرا ألهمي"
تطبيق  تبني بواسطتها القدرات التي تتيح لهاللبلدان النامية أن  الوسيلة الرئيسية التي يمكن هوو  ،لبروتوكول قرطاجنة

 .البروتوكول
مجاالت تغطي و  دريجيةعملية تعملية بناء القدرات  ذي تكون فيهتنفيذ البروتوكول، وال مجال مثلوفي مجال معقد 

األموال المتاحة في دورة  الحصول علىينبغي حرمان أي دولة طرف في هذا البروتوكول من فرصة  الفعمل مختلفة، 
 .لمجرد أنها استفادت في السابق من أكثر من مشروع في هذا المجال محددة

 خصيصدي في تحديد األولويات في تأن الدول األطراف لها الحق السياب ري ذكّ وعالوة على ذلك، فإن وفد كوبا 
 .البروتوكول امج التي توضع لتطبيقالموارد، وفقا ألولويات البر 

االستخدام  استنادا إلىفد كوبا استعداده للعمل بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية لدعم تطبيق البروتوكول، يكرر و و 
المشاريع المحددة المقترحة  فيما يتعلق بالغرض من سيماوال لألموال المتاحة لبناء القدرات،  والحيوي والشفاف المرن

 برنامجية."لكل أولوية 
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. 2112تشرين الثاني /أكتوبر 3في  المعقودةواستأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر في جلسته الخامسة  -75
 عن كرواتيا( والفلبين وزامبيا. بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهوأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله 

. وأدلى 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوواصل الفريق العامل نظره في مشروع المقرر في جلسته السادسة  -76
وغانا والهند  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و ببيانات ممثلو بنن والبرازيل ومصر 

 لنيجر ونيجيريا والنرويج وباراغواي والفلبين وتوغو وزامبيا.وا

 أنشئ فريق ألصدقاء الرئيس للنظر في المسائل المعلقة في مشروع المقرر. ،وبناء على اقتراح الرئيس -77

، استمع الفريق العامل إلى تقرير من فريق أصدقاء 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوفي جلسته السابعة  -78
ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و مقرر. وأدلى ببيانات ممثلو مصر المشروع نسخة منقحة من يس وتناول الرئ
 والنرويج وزامبيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27

لة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعد ،وبعد تبادل اآلراء -79
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.14 كمشروع مقرر

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -81
بيانات ممثلو ليبيريا وأدلى ب. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.14 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر
 )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( والنرويج وباراغواي.

، بصيغته المعدلة وبعد تبادل اآلراء، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مشروع المقرر -81
 . ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.BS-VI/5بوصفه المقرر شفويا، 

 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى - 7البند 
تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةلالجتماع  في الجلسة العامة االفتتاحيةمن جدول األعمال  7 البند تم تناول -82

شطة التعاونية األنتقدم تحديثا عن األمين التنفيذي  أعدهامذكرة  هأماممعروضا كان  ،هذا البندفي االجتماع لدى نظر و  .2112
واشتملت  (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5بتنفيذ البروتوكول )المعنية بين األمانة والمنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى 

 المذكرة أيضا على عناصر مقترحة لمشروع مقرر.

عاما لإلجراءات التي  تقدم عرضا هناك وثيقة أعدها األمين التنفيذياألمانة إن  لدى تقديمه لهذا البند، قال ممثلو  -83
. وذكر أن الوثيقة تحتوي أيضا على عرض عام BS-V/6لمقرر بابين الدورات عمال  مااتخذها األمين التنفيذي خالل فترة 

جمارك شراكة األمانة مع مبادرة ال، بما في ذلك محدث لألنشطة التعاونية بين األمانة والمنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى
والترابط بين غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية مع "المختبر النباتات؛  لحمايةاالتفاقية الدولية تعاونها مع و  الخضراء؛

" و"قاعدة بيانات وسائل الكشف التابعة لمنظمة حياة المحاصيل عالف المحورة جينياالمرجعي في االتحاد األوروبي لألغذية واأل
لى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة ع بالحصولالمتعلقة  آرهوس مع اتفاقية واالشتراكالدولية"؛ 

كائنات الحية لالنقل اآلمن لب فيما يتصلمنتدى إلكتروني عن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة في تنظيم  في المسائل البيئية
 علومات السالمة األحيائية.من خالل غرفة تبادل مومناولتها واستخدامها المحورة 

 بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و  دولة بوليفيا المتعددة القومياتوأدلى ببيانات ممثلو  -84
 األفريقية()بالنيابة عن المجموعة  ليبيريا( واليابان وكينيا و أمريكا الالتينية والكاريبيوغرينادا )بالنيابة عن مجموعة  عن كرواتيا(

 والشرقية( والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي. )بالنيابة عن منطقة أوروبا الوسطىوصربيا  والمملكة العربية السعودية

 قتصادي ومنظمة التجارة العالمية.االوأدلى ببيانات أيضا ممثال منظمة التعاون والتنمية في الميدان  -85
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 .اجتماع األطراففيه نظر يأثناء المناقشة، ل التي طرحتعد نصا يدمج النقاط وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سي -86

، تناول اجتماع األطراف بحث مشروع مقرر 2112أكتوبر/تشرين األول  3المعقودة في  العامة الثانية تهوفي جلس -87
االتحاد و  فيا المتعددة القومياتدولة بوليبشأن التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى. وأدلى ببيانات ممثلو 

 جمهورية مولدوفا.و  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاألوروبي ودوله 

أثناء المناقشة،  التي طرحتدمج النقاط ت نسخة منقحة من مشروع المقرروبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد  -88
 .األطراف اجتماع افيهنظر يل

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  وفي الجلسة -89
واعتمده  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.5) مشروع المقررالنسخة المنقحة من كاجتماع لألطراف في البروتوكول في 

 . ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.BS-VI/6بوصفه المقرر 

 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة شؤون البروتوكول وشؤون الميزانية  - 8البند 
تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةالعامة االفتتاحية لالجتماع الجلسة  فيمن جدول األعمال  8البند تم تناول  -91

البروتوكول شؤون عن إدارة  األمين التنفيذي امأعده تانمذكر  هأماممعروضا كان  ،البند في هذااالجتماع . ولدى نظر 2112
أمامه أيضا، كوثيقة إعالمية، تقرير من األمين معروضا وكان  (.Add.1و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/6الميزانية ) شؤونو 

االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية شؤون التنفيذي عن إدارة 
(UNEP/CBD/COP/11/INF/36). 

 2111كانون األول /ديسمبر 31إن االشتراكات المقررة المسددة حتى  األمين التنفيذيالبند، قال لهذا ولدى تقديمه  -91
 31وحتى . الخامس األطراف في اجتماعهاها ت، التي اعتمد2111لعام في المائة من مجموع الميزانية األساسية  88 بلغت
أن إلى أيضا  وأشارالمائة فقط من االشتراكات في الميزانية األساسية للسنة الحالية. في  71، تم استالم 2112تموز /هيولي

، أعد األمين التنفيذي خامسال األطراف في اجتماعهامنخفضة. وبناء على طلب مع األسف التعهدات للصناديق الطوعية كانت 
 بميزانية فترة السنتينمقارنة  في المائة 14.2بة بنسمعدل زيادة  على وينطوي سيناريوة. ميزانيسيناريوهات ممكنة للثالث 
 .في المائة 11 بنسبةزيادة اسمية الثاني السيناريو شمل يمويل أنشطة البرنامج. و مثل المبلغ المطلوب لتوهو ي، 2111-2112

 .2114-2113للفتـرة ة إطالقا ـالميزانيزيادة  عدمهو ار الثالث ـالخيو 

لبحث  ،د هانت )أنتيغوا وباربودا(و ، برئاسة السيد كونر ني بالشؤون الماليةمع وات فق على إنشاء فريق اتصال -92
 .الميزانية التي اقترحها األمين التنفيذيسيناريوهات 

أن فريق  2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةلالجتماع الجلسة العامة الثانية  رئيس فريق االتصالوأبلغ  -93
ع االقتصادي العالمي، تمت ضنه مع مراعاة الو إقال مشروع المقرر المقدم من األمانة. و االتصال استعرض مقترحات الميزانية و 

الوقت المخصص لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  قليلمناقشة إمكانية ت
بالفعل في خيار دورة اجتماعات كل ثالث سنوات، ومؤتمر األطراف في االتفاقية إلى أسبوعين. وذكر أن فريق االتصال نظر 

إتاحة الفرصة  سيجتمع بعدوقال إن فريق االتصال  .ثالث سنواتمدتها ميزانية لدورة حاجة إلى  احتمال وجودوفي هذه الحالة، 
 لتشاور حول هذه المسائل.لألعضائه 

المعني رئيس فريق االتصال قدم ، 2112ول تشرين األأكتوبر/ 5المعقودة في  لالجتماع الثالثةفي الجلسة العامة و  -94
إزاء عدم إدراج عدد من المسائل ذات األولوية  القلقعرب عن . وقد أ  هذا الفريقعن المشاورات داخل  امسائل الميزانية تقرير ب

 الطوعيني االستئماصندوق العلى تمويل من لكنها تعتمد بدال من ذلك الدول األطراف في الميزانية األساسية و التي حددتها 
ى ذلك، على الرغم من أنه كان هناك اتفاق على وباإلضافة إل. الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لألنشطة الموافق عليها
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 الطوعيصندوق الالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، فإن التمويل يجب أن يأتي من لإنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص 
-UNEP/CBD/BS/COP)مشروع المقرر  أعدهذا النشاط. وقد مثل طرف لتمويل الهناك حاجة إلى تعهد من و الخاص 

MOP/6/L.17) يكون التمويل متاحا  لضمان أن ا. ويتضمن مشروع المقرر أحكاماجتماع األطرافه نظر فييفي فريق االتصال ل
 .2115ألطراف في عام لتقرر عقد االجتماع السابع إذا 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5تماع المعقودة في وفي الجلسة العامة الثالثة لالج -95
. BS-VI/7واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.17 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.

عمل والمقررات السابقة لمؤتمر األطراف المسائل الموضوعية الناشئة عن برنامج ال -ثالثا
في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 للسالمة األحيائية

 حالة أنشطة بناء القدرات واستعمال قائمة خبراء السالمة األحيائية -9البند 

. 2112تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةه األولى من جدول األعمال في جلست 9تناول الفريق العامل الثاني البند  -96
حالة أنشطة األمين التنفيذي تبّين بإيجاز  أعدهاثالث وثائق: مذكرة  ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه

(؛ ومذكرة أعدها UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7) بناء القدرات في إطار البروتوكول، بما في ذلك حالة تنفيذ آلية التنسيق
، مع األخذ في على نحو فعال لبروتوكولالتيسير االستعراض الشامل لخطة عمل بناء القدرات من أجل تنفيذ  األمين التنفيذي

 ذات الصلةالمقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات  تقاريراالعتبار نتائج التقييم المستقل لخطة العمل، وال
 األمين التنفيذي أعدهامذكرة و  (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1) في التقارير الوطنية الثانية ةلواردوالمعلومات ا

وتجميعا للتقارير التي قدمتها األطراف والحكومات األخرى فيما  الطوعي هاصندوقو الخبراء قائمة الراهنة ل تحديثا للحالة تتضمن
 هاالخبراء للقائمة واالستعانة بهم، واحتياجاتها المتوقعة في المستقبل وآراء يتعلق بخبراتها والتحديات التي واجهتها في ترشيح

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2الرامية إلى تحسين عمليات الترشيح ونموذج الترشيح )

اء ( تقرير بشأن تقييم مستقل لخطة عمل بن1أيضا الوثائق اإلعالمية التالية: ) مام الفريق العاملأوكان معروضا  -97
( تقرير 2(؛ و)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2) القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على نحو فعال

-UNEP/CBD/BS/COPمنتدى اإلنترنت بشأن الن هج االستراتيجية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية )

MOP/6/INF/313وفقا للفقرتين  ذات الصلةاف والحكومات األخرى والمنظمات ( تجميع للمساهمات المقدمة من األطر 3و) (؛ 
( تقريرا االجتماعين الثامن والتاسع لفريق االتصال 4(؛ و)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/4) BS-V/3من المقرر  15و

ي التنسيق ( تقريرا اجتماع5(؛ و)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/5المعني ببناء القدرات من أجل السالمة األحيائية )
أو الممولة ألنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية /السابع والثامن للحكومات والمنظمات المنفذة و

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/6.) 

حالة أنشطة بناء  –النظر بشكل مستقل في جانبي هذا البند  ينبغي هووفق على أنوبناء على اقتراح من الرئيس،  -98
 ة خبراء السالمة األحيائية.القدرات وقائم
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 حالة أنشطة بناء القدرات

 لفت ممثل األمانة االنتباه إلى المعلومات الواردة في الوثيقتينمن البند، األول لجزء للدى تقديمه  -99
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7 وAdd.1 من الوثيقة  اتضمن القسم ثانيي. وUNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7  ملخصا عن

الواردة من األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين والتقارير الوطنية  لتقاريراستنادا إلى ا في إطار البروتوكولت بناء القدرا حالة
 لبروتوكولااالستراتيجية المحتملة لتحسين بناء القدرات من أجل تنفيذ  للنهوج تحليال فيتضمنمن الوثيقة ا القسم ثالثأما . الثانية

ويشمل تقريرا عن تنفيذ آلية التنسيق والتدابير المقترحة لتحسين تلك اآللية وتبسيطها.  اتضمن القسم رابعي. و على نحو فعال
تلخيصا لآلراء  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1تضمن الوثيقة تمشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل. و  االقسم خامس

نت لبناء القدرات بشأن الخطة االستراتيجية. وجرى أيضا والمقترحات التي قدمتها األمانة والتعليقات الصادرة عن منتدى اإلنتر 
 نظر فيه.لل على نحو فعال لبروتوكولاوخطة عمل لبناء القدرات من أجل تنفيذ عمل إدراج مشروع إطار 

 البرازيلو  أوغنداو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -111
 السودانو  سري النكاو  جنوب أفريقياو  جمهورية مولدوفاو  توغوو  ترينيداد وتوباغوو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  بوتسواناو 
 . اليابانو  الهندو  نيوزيلنداو  النرويجو  المكسيكو  كينياو  كولومبياو  كوباو  فييت نامو  فيجيو  الفلبينو  غريناداو  الصينو 

 .البحوث العامة والتنظيم مبادرةوأدلى ببيان أيضا ممثل  -111

 .لينظر فيه الفريق العامل ،التي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاطمشروع مقرر  عدّ سي   وقال الرئيس إنه -112

تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس  ،2112تشرين األول /أكتوبر 4وفي جلسته السادسة المعقودة في  -113
كوادور بشأن حالة أنشطة بناء القدرات. وأدل )أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و ى ببيانات ممثلو بنن وا 

 وغواتيماال والمكسيك وسانت لوسيا. عن كرواتيا( بالنيابة

وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  ،وبعد تبادل اآلراء -114
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.7 كمشروع مقرر

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -115
. BS-VI/3واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.7 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 لتقرير.ويرد نص المقرر في المرفق بهذا ا

 قائمة خبراء السالمة األحيائية

لفت ممثل لألمانة االنتباه إلى الوثيقة ، من جدول األعمال 9 من البند الثاني لجزءللدى تقديمه  -116
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2 من الوثيقة قائمة خبراء السالمة األحيائية ومعلومات بشأن  اتضمن القسم ثانيي. و

آلراء والخبرات التي قدمتها الحكومات وأصحاب المصلحة لملخصا  اتضمن القسم ثالثيلطوعي. و حالة القائمة وصندوقها ا
 لتحقيق أقصى فائدة منتشغيل القائمة والمقترحات المدرجة بالتحليل  االقسم رابع ويتناولاآلخرين فيما يتعلق باستخدام القائمة. 

 لفريق العامل.مشروع مقرر لينظر فيه ا اتضمن القسم خامسي. و ااستخدامه

كوادور و  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -117 ا 
 . وباراغواي ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وكوبا وماليزيا والنيجر ونيجيريا واليابان

 . لينظر فيه الفريق العامل ،أثناء المناقشة التي طرحت يدمج النقاطعد مشروع مقرر سي   وقال الرئيس إنه -118
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تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس بشأن ، 2112تشرين األول /أكتوبر 3وفي جلسته الرابعة المعقودة في  -119
)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله قائمة الخبراء في مجال السالمة األحيائية. وأدلى ببيانات ممثلو 

 كرواتياو  الفلبينو  السودانو  ة مولدوفاجمهوريو  جمهورية تنزانيا المتحدةو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  بننو  عن كرواتيا( بالنيابة
 الهند.و  نيجيرياو  النيجرو  المكسيكو  ماليزياو  كمبودياو 

. 2112تشرين الثاني /أكتوبر 4 في المعقودةواستأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر في جلسته السادسة  -111
 والنيجر. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و بنن  وأدلى ببيانات ممثلو

وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  ،وبعد تبادل اآلراء -111
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.8 كمشروع مقرر

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -112
. BS-VI/4واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.8 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 لتقرير.ويرد نص المقرر في المرفق بهذا ا

 (18المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية )المادة  -11البند 
 11)ب( و)ج( من المادة 2الفقرتان  11-1

 11من المادة  3الفقرة  11-2
تشرين /أكتوبر 1في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته األولى  2-11و 1-11تناول الفريق العامل األول البندين  -113

، كان معروضا أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي تجمع المعلومات ذات 1-11ر البند . وفي إطا2112األول 
-UNEP/CBD/BS/COP) 18)ب( و)ج( من المادة  2التقارير الوطنية الثانية فيما يتعلق بالفقرتين  الواردة فيالصلة 

MOP/6/8 مذكرة أعدها األمين التنفيذي تعرض موجزا لنتائج ، كان معروضا أمام الفريق العامل 2-11(. وفي إطار البند
( والتي UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9) BS-V/9)د( من المقرر 1الدراسة المتعاقد على االضطالع بها بموجب الفقرة 

(. وكان معروضا أمامه أيضا كوثائق UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/24أتيحت نسخة كاملة منها كوثيقة إعالمية )
-UNEP/CBD/BS/COPا األمين التنفيذي توجز التطورات بشأن القواعد والمعايير القائمة )مأعده كرتانمذإعالمية 

MOP/6/INF/7 والشبكة اإللكترونية لمعامل الكشف وتحديد الهوية في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ،)
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/9.) 

استعراض  BS-IV/8من المقرر  2 في الفقرة األطراف قررت األمانة إلى أن ممثل ، أشار1-11 لبندللدى تقديمه و  -114
لمعلومات الواردة في التقارير على أساس ا السادس افي اجتماعه 18)ب( و)ج( من المادة  2تنفيذ المتطلبات بموجب الفقرتين 

تشتمل أيضا  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/8األمين التنفيذي ) المعلومات في مذكرة أعدها تلخيصوجرى . الثانيةالوطنية 
 على عناصر مقترحة لمشروع مقرر.

 27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و أدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا و  -115
ندونيسيا وكينيا وليبيريا وماليزيا والمكس عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  يك ونيوزيلندا وباراغواي وبيرو والفلبين وغواتيماال والهند وا 
 وأوغندا.
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المتعاقد معه لالضطالع بالعمل المطلوب إن التقرير الكامل لالستشاري األمانة  ممثل ، قال2-11 لبندللدى تقديمه و  -116
ي ف. ويرد موجز لذلك التقرير UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/24في الوثيقة يرد  BS-V/9)د( من المقرر  1الفقرة في 
 .لمشروع مقرر ةصر مقترحاشمل أيضا عنت، التي UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9وثيقة ال

ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و أدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا و  -117
 ا وباراغواي وبيرو وأوروغواي.والهند والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيري عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27

بما في ، 18، أشارت الرئيسة إلى المناقشات السابقة المتعلقة بالمادة 2-11و 1-11تحت البندين  ،وبعد تبادل اآلراء -118
مرة  18 مختلفة من المادةالجزاء األ وأشارت إلى أنه ربما حان الوقت لجمعالمختلفة.  هافقرات بشأنقررات منفصلة مذلك اعتماد 

قيد النظر المرتبطتان بشكل وثيق ببعضهما الوثيقتين  وبما أن عددا من العناصر المقترحة لمشروع مقرر تأتي من. ىأخر 
ويعكس مجموعتي العناصر  ةفي المناقش طرحتالنقاط التي  الحسبانأخذ في ي اواحد اتعد نصاتفق على أنها سفقد البعض، 
 .المقترحة

، تناول الفريق العامل مشروع مقرر بشأن مناولة ونقل 2112تشرين األول /توبرأك 3في  المعقودةوفي جلسته الرابعة  -119
وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة. وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل والصين وكولومبيا 

كوادور  وغانا والهند واليابان وكينيا )بالنيابة  عن كرواتيا( النيابةب)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و وا 
 عن المجموعة األفريقية( وليبيريا وماليزيا والمكسيك وناميبيا ونيوزيلندا وباراغواي والفلبين وأوغندا وأوروغواي.

 وأدلى ببيانات أيضا ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. -121

 ل التحالف الدولي من أجل تجارة الحبوب.وأدلى ببيان أيضا ممث -121

وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيس إنها ستعد نصا منقحا يدمج النقاط التي طرحت أثناء المناقشة لينظر فيه الفريق  -122
 العامل.

نسخة منقحة من مشروع الفريق العامل تناول ، 2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةوفي جلسته الخامسة  -123
. وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات شأن مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورةالمقرر ب

وكينيا )بالنيابة عن  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و والبرازيل وكولومبيا 
 لمكسيك وباراغواي.المجموعة األفريقية( وليبيريا وا

، استأنف الفريق العامل النظر في النسخة المنقحة 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوفي جلسته السادسة  -124
االتحاد و . وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورةمن مشروع المقرر بشأن 

والهند واليابان وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا البالغ عدده األعضاءاألوروبي ودوله 
 وناميبيا وباراغواي وأوغندا.

 كمشروع مقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة امل على مشروع المقررووافق الفريق الع -125
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.12. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5ي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في وف -126
. BS-VI/8واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.12 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.
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 (8)المادة  اإلخطار متطلبات -11البند 
. 2112تشرين األول /أكتوبر 1في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته األولى  11تناول الفريق العامل األول البند  -127

ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي توفر معلومات بشأن تنفيذ متطلبات 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/10من التقارير الوطنية الثانية ) جمعتمن البروتوكول حسبما  8مادة اإلخطار بموجب ال

 بتنفيذ متطلبات اإلخطار المتعلقةالتطورات  على نظرة عامة مختصرةالبند، قدم ممثل األمانة  ه لهذاولدى تقديم -128
 األمين التنفيذيالتي أعدها مذكرة المن  االقسم ثانيويعرض . BS-II/8منذ اعتماد المقرر  8بموجب المادة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/10 اتضمن القسم ثالثي. و المستلمةالتقارير الوطنية الثانية حسبما ترد في لمعلومات ل اتجميع 
 .عناصر مقترحة لمشروع مقرر

 بالنيابة)أيضا  27ا غ عددهاألعضاء البالاالتحاد األوروبي ودوله و وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات  -129
 وغانا والهند واليابان وماليزيا والمكسيك. عن كرواتيا(

وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر يدمج النقاط التي طرحت أثناء المناقشة لينظر فيه الفريق  -131
 العامل.

بشأن قدمته الرئيسة ، مشروع مقرر 2112ين األول تشر /أكتوبر 2في  المعقودةفي جلسته الثالثة وتناول الفريق العامل  -131
ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و متطلبات اإلخطار. وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل 

 لمكسيك وباراغواي.والهند واليابان وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وا عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27

 وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا منقحا يدمج النقاط التي طرحت أثناء المناقشة. -132

، تناول الفريق العامل نسخة منقحة من مشروع المقرر 2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةوفي جلسته الرابعة  -133
ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و لة بوليفيا المتعددة القوميات بشأن متطلبات اإلخطار. وأدلى ببيانات ممثلو دو 

 وناميبيا وباراغواي. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27

، استأنف الفريق العامل النظر في النسخة المنقحة 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوفي جلسته السادسة  -134
 27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و إلخطار. وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل من مشروع المقرر بشأن متطلبات ا

 والهند واليابان وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وناميبيا وباراغواي وأوغندا. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا 

صيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن متطلبات اإلخطار، ب -135
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.11 كمشروع مقرر

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -136
واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.11 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

BS-VI/10.ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير . 
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كواللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي التكميلي -بروتوكول ناغويا -12البند 
 لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

. 2112تشرين األول /أكتوبر 1في  قودةالمعمن جدول األعمال في جلسته األولى  12تناول الفريق العامل األول البند  -137
ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن حالة التوقيع على البروتوكول 

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/11التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي والتصديق عليه واالنضمام إليه )

األطراف في بروتوكول قرطاجنة وقع على البروتوكول طرفا من  51ن إمه لهذا البند، قال ممثل األمانة تقديولدى  -138
، وشرعت حتى اآلن ثالثة بلدان صكوك تصديقها. وأودعت 2112آذار /مارس 6في  بحلول تاريخ إغالق باب التوقيع التكميلي

 صك 41هناك حاجة إلى ما مجموعه و و التصديق عليه. أإليه داخلية نحو االنضمام بعض البلدان األخرى في عمليات 
عمل حلقات بدعم مالي من حكومة اليابان، أجرت األمانة أربع و حيز النفاذ. البروتوكول التكميلي  تصديق أو انضمام لدخول

 وأتيحت ه.نفيذوالتصديق عليه وتعلى الصك التوقيع تشجيع أحداث إحاطة تهدف إلى عدة و وحلقة عمل أقاليمية واحدة إقليمية 
لوزاري األفريقي للمؤتمر ا الرابعة عشرةفي الدورة اعتمد مقرر و . ويب األمانة تقارير حلقات العمل على موقعمواد أساسية و 
أعدت األمانة و . سريعإليه بشكل  هاأو انضمام التكميليبروتوكول العلى البلدان األفريقية تصديق على يحث  المعني بالبيئة

النظر في الفريق العامل إلى  ودعي. ةخاص بصفةالتكميلي البروتوكول  بشأنو  يالتعويضالجبر مسؤولية و منشورات بشأن ال
 .مين التنفيذياألالمذكرة التي أعدها العناصر المقترحة من مشروع المقرر الوارد في القسم رابعا من 

ا األعضاء البالغ عددهالتحاد األوروبي ودوله او وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا وكوبا  -139
ندونيسيا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والنرويج وأوغندا. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27  والهند وا 

 .العامة والتنظيم وأدلى ببيان أيضا ممثل مبادرة البحوث -141

 مناقشة لينظر فيه الفريق العامل.وقالت الرئيسة إنها ستعد نصا يدمج النقاط التي طرحت أثناء ال -141

حضور حدث جانبي باألمر على األطراف المهتمة الرئيسة  تلدعم المناقشة بشأن هذا البند خالل االجتماع، شجعو  -142
 2الذي عقد في و " التكميليكوااللمبور -وياغنابروتوكول اليابان والهند بعنوان: "تعزيز التصديق على  انظمته األمانة وحكومت

 .2112شرين األول أكتوبر/ت

 بشأنقدمته الرئيسة ، تناول الفريق العامل مشروع مقرر 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةوفي جلسته الثالثة  -143
 التكميلي. وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا والهند وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وأوغندا.كوااللمبور -ناغويابروتوكول 

 كمشروع مقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة يق العامل على مشروع المقررفر ووافق ال -144
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.3. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -145
. BS-VI/11واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.3 قرركاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع الم

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.
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 (17ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة قالن -13 البند
. 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته الثانية  13تناول الفريق العامل األول البند  -146

ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي تحتوي على معلومات من التقارير 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/12النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ) عنالوطنية الثانية 

مؤتمر لالسادس االجتماع  يتناولأن ينص على  BS-V/16إن المقرر  األمانة ممثل قالالبند،  ه لهذاولدى تقديم -147
مقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة من النقل غير الألطراف في بروتوكول قرطاجنة مسألة لاجتماع كألطراف العامل ا

رشاداتأدوات و  إعدادأجل النظر في  لالزمة، بما في ذلك تدابير الطوارئ على النحو االستجابات المناسبة واإلجراءات ا تيسر ا 
قدم الوثيقة وت. 2121-2111من الخطة االستراتيجية للفترة  8-1من البروتوكول والهدف التشغيلي  17المتوخى في المادة 

المحورة على غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية  بالنقلتعلق تالفريق العامل معلومات عن تدابير تنفيذ  أمامالمعروضة 
بروتوكول السالمة  بموجبقررات والمواد اإلرشادية مالمداوالت وال برزتألطراف. كما لتقارير الوطنية الثانية الالنحو المبين في 

 .العناصر المقترحة لمشروع مقررذات الصلة بهذا البند من جدول األعمال و األحيائية 

كوادور وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القو  -148 األعضاء البالغ االتحاد األوروبي ودوله و ميات والبرازيل وكوبا وا 
والهند واليابان واألردن وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وماليزيا والمكسيك  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا عدده

 ألمريكية.ونيوزيلندا وباراغواي وجمهورية كوريا وتونس وأوغندا والواليات المتحدة ا

 وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا يدمج النقاط التي طرحت أثناء المناقشة لينظر فيه الفريق العامل. -149

قدمته الرئيسة ، تناول الفريق العامل مشروع مقرر 2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةوفي جلسته الخامسة  -151
االتحاد األوروبي ودوله و دابير الطوارئ. وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل وكولومبيا بشأن النقل غير المقصود عبر الحدود وت

 والهند واليابان وماليزيا وباراغواي. عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عدده

ر بشأن النقل ، وافق الفريق العامل على مشروع المقر 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةوفي جلسته السادسة  -151
 كمشروع مقررغير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.13. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -152
واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.13 في البروتوكول في مشروع المقرركاجتماع لألطراف 

BS-VI/16.ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير . 

دارة المخاطر )المادتان  -14البند   (16و 15تقييم المخاطر وا 

تشرين األول /أكتوبر 1في  قودةالمعمن جدول األعمال في جلسته األولى  14تناول الفريق العامل الثاني البند  -153
لخص األنشطة التي تنسقها األمين التنفيذي ت أعدهامذكرة  ، كان معروضا أمامهفي هذا البندولدى نظر الفريق العامل . 2112

دارة المخاطر خالل فترة  في المستقبل  مكن إجراؤهابين الدورات بما في ذلك األنشطة المما األمانة بشأن تقييم المخاطر وا 
لى اإلرشادات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات  2121-2111للفترة  عناصر مستمدة من الخطة االستراتيجية ستنادا إلىا وا 

التقرير  ،إعالمية كوثائق ،أيضا وكان معروضا أمامه(. Add.1و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1الحية المحورة )
دارة المخاطر ) تقييملالنهائي لفريق الخبراء التقنيين المخصص  (، وتقرير UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10المخاطر وا 
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دارة المخاطر ) -UNEP/CBD/BS/COPتحليلي لمنتدى الخبراء المفتوح العضوية على اإلنترنت المعني بتقييم المخاطر وا 

MOP/6/INF/11( "ودليل التدريب المنقح "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/12.) 

-UNEP/CBD/BS/COPفي الوثيقة  ةالوارد المعلوماتاالنتباه إلى  لفت ممثل لألمانةولدى تقديمه لهذا البند،  -154

MOP/6/13/Rev.1 المنقح الوارد في الوثيقة  واإلرشادUNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1 األربعة الرئيسية . والجوانب
بشأن جوانب محددة من  التوجيهات: المزيد من من التقرير على التوالي هي اإلى خامس اانياألقسام ثالتي تغطيها هذا البند، ل

دارة المخاطر دارة المخاطر؛تقييم المخاطر وا  وتحديد الكائنات الحية المحورة التي قد  ؛ وبناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وا 
، مع مراعاة المخاطر المستدام واستخدامه فظ التنوع البيولوجيكون لها آثار ضارة على حتكون لها أو من غير المحتمل أن ت

دارة المخاطر  الالزمة لياتاآلعلى صحة اإلنسان، و   فيالواردة لجمع المعلومات عن حالة تنفيذ أحكام تقييم المخاطر وا 
لعناصر المقترحة لمشروع ودعي الفريق العامل إلى النظر في ا. 2121-2111 البروتوكول في سياق الخطة االستراتيجية للفترة

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1من الوثيقة  االقسم سادسمقرر وارد في 

دارة المخاطر، تقريرا عن  -155 وقدم السيد هيلموت غوجيتش )النمسا(، رئيس فريق الخبراء التقنيين المعني بتقييم المخاطر وا 
 نترنت.نتائج عمل الفريق ومنتدى الخبراء المفتوح العضوية على اإل

 .باراغواي ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والسنغال وكولومبيا ونيجيرياوأدلى ببيانات ممثلو  -156

 استأنف الفريق العامل نظره في هذا البند.، 2112تشرين الثاني /أكتوبر 2وفي جلسته الثانية المعقودة في  -157

كوادورو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا هاألعضاء البالغ عدداالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -158  ا 
نيابة عن بالأيضا ) جمهورية مولدوفاو  تركياو  المتعددة القوميات بوليفيا دولةو  بننو  بنماو  البرازيلو  باراغوايو  أوغنداو  أوروغوايو 

 كوباو  كمبودياو  فييت نامو  يفيجو  الفلبينو  غواتيماالو  غاناو  الصينو  السودانو  جنوب أفريقياو  أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية(
 .اليابانو  الهندو  نيوزيلنداو  نيابة عن المجموعة األفريقية(بال) نيجيرياو  النيجرو  النرويجو  ناميبياو  المكسيكو  ماليزياو  كولومبياو 

ية وأدلى أيضا ببيانات ممثلو مركز البحوث المتكاملة والسالمة األحيائية، وشبكة العلماء األوروبية من أجل المسؤول -159
 .مبادرة البحوث العامة والتنظيماالجتماعية والبيئية، و 

 ل.، لينظر فيه الفريق العامالتي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاط نصا عدّ وقال الرئيس إنه سي   -161

تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس  ،2112تشرين األول /أكتوبر 3وفي جلسته الخامسة المعقودة في  -161
دارة المخاطر. وأدلى ببيانات ممثلو  بشأن تقييم  بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله المخاطر وا 
 الفلبينو  الصينو  جنوب أفريقياو  جمهورية مولدوفاو  دولة بوليفيا المتعددة القومياتو  بننو  البرازيلو  باراغوايو  أوغنداو  عن كرواتيا(

 .اليابانو  الهندو  نيوزيلنداو  نيجيرياو  النيجرو  جالنرويو  المكسيكو  كرواتياو 

للسيد هيلموت غوجيتش )النمسا( والسيدة إليانا فونتيس  تحت الرئاسة المشتركةأ نشئ، وبناء على اقتراح من الرئيس،  -162
 .في مشروع المقرر المعلقة المشاكلفريق اتصال لحل )البرازيل(، 

استمع الفريق العامل إلى تقرير مرحلي من السيد  ،2112ين األول تشر /أكتوبر 4وفي جلسته السادسة المعقودة في  -163
 الرئيس المشارك لفريق االتصال. ،غوجيتش

 وطلب ممثل كولومبيا أن ينعكس البيان التالي في التقرير: -164
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من أجل أن يوضح أن قرار  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Rev.1من الوثيقة  35"أشار وفد كولومبيا إلى الفقرة 
لم يستند إلى أن الكائن الحي المحور له آثار ضارة على  MON-88017-3يا عدم منح ترخيص الستيراد الذرة كولومب

حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وقد ات خذ القرار على أساس أن المنافع التي تعود على البلد ينبغي أن 
حور ليست ذات أهمية اقتصادية في المناطق التي تزرع الذرة تفوق المخاطر؛ واآلفة التي يتحملها هذا الكائن الحي الم

ولألعالف في عام  2111في كولومبيا. وأخيرا، أشير إلى أن نفس الحدث ووفق عليه في كولومبيا لألغذية في عام 
2111". 

السيد  استمع الفريق العامل إلى تقرير آخر من، 2112تشرين األول /أكتوبر 4وفي جلسته السابعة المعقودة في  -165
 وتناول الفريق العامل نسخة منقحة من مشروع المقرر عمل الفريق. عنالرئيس المشارك لفريق االتصال، بوصفه غوجيتش، 

دارة المخاطر ، جرى تعميمها بعد المشاورات في فريق االتصال. وأدلى ببيانات ممثلو بنن ودولة بوليفيا بشأن تقييم المخاطر وا 
وهندوراس  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و ل والصين المتعددة القوميات والبرازي

 والمكسيك وباراغواي وجمهورية مولدوفا.

 وطلب ممثل هندوراس أن ينعكس البيان التالي في التقرير: -166

لفريق الخبراء التقنيين المخصص ليست  "بما أن عملية اختيار الخبراء المعنيين بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
 واضحة حتى اآلن، فإننا ال نؤيد عملية االختيار هذه."

وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  ،وبعد تبادل اآلراء -167
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.16 كمشروع مقرر

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5لالجتماع المعقودة في  وفي الجلسة العامة الثالثة -168
واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.16 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

BS-VI/12.ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير . 

 (31)المادة هيئات الفرعية ال -15 البند
. 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته الثانية  15ناول الفريق العامل األول البند ت -169

بشأن الهيئات الفرعية  ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/14والتي ت )ر مشروع مقرر.تمل على عناصش 

في هذا االجتماع  أثناءتنظر أن  BS-IV/13قررت في المقرر األطراف األمانة إن ممثل  قالالبند،  ه لهذاولدى تقديم -171
في ضوء و بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.  بموجبلمشورة العلمية والتقنية ا إلسداءدائمة حاجة إلى إنشاء هيئة فرعية ال

ال  ، فإنهأنشأتها األطراف بموجب البروتوكول التيمخصصة الخبراء التقنيين ال من أفرقةلسنوات األخيرة الخبرة المكتسبة في ا
أفرقة خبراء في مواصلة إنشاء رغب تقد  غير أن األطراف. الحالييبدو من الضروري إنشاء مثل هذه الهيئة الفرعية في الوقت 

 .BS-IV/13 قررمال في ضوءتقنية، حسب الحاجة، العلمية و ال مسائلاللمعالجة مخصصة ذات اختصاصات محددة تقنيين 

 بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات  -171
 اليزيا والنرويج.وغانا وغواتيماال والهند واليابان وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وم عن كرواتيا(
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 وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا يدمج النقاط التي طرحت أثناء المناقشة لينظر فيه الفريق العامل. -172

قدمته الرئيسة ، تناول الفريق العامل مشروع مقرر 2112تشرين األول /أكتوبر 3في  المعقودةوفي جلسته الخامسة  -173
عن  بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله و بيانات ممثلو كندا بشأن الهيئات الفرعية. وأدلى ب

 واليابان وماليزيا والمكسيك وناميبيا وباراغواي. كرواتيا(

 كمشروع مقررووافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  -174
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.4. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -175
. BS-VI/9واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.4 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.

 (26عتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة اال -16 البند
. 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته الثانية  16تناول الفريق العامل األول البند  -176

ا بين الدورات نتائج أنشطة م توجز ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي
التقارير الوطنية الثانية  الواردة فيلمعلومات ذات الصلة ل تحليالتعرض بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية و 

(UNEP/CBD/COP-MOP/6/15 .) بناء المتعلقة بعمل ال حلقةأيضا، كوثيقة إعالمية، تقرير  الفريق العامل أماممعروضا كان و
في  تي عقدتتبادل المعلومات بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة، الالقدرات في مجال البحوث و 

ويعرض القسم رابعا من  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/13) 2111 تشرين الثاني/نوفمبر 16إلى  14نيودلهي من 
 عناصر مقترحة لمشروع مقرر. UNEP/CBD/COP-MOP/6/15الوثيقة 

في هذا  أن تستعرضعلى  BS-IV/6إن األطراف وافقت في المقرر  األمانة ممثل قالالبند،  هذاه لولدى تقديم -177
أي آثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة استنادا  بشأنتجربة التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات  االجتماع

، عقد مؤتمرات BS-V/3األمين التنفيذي أيضا، في المقرر إلى لب ط   إلى المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية. وقد
إلى هذا  هابناء القدرات، على أن تقدم نتائج بشأنعمل  وحلقةإقليمية عبر اإلنترنت بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

من الواردة ( تجمع المعلومات UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/15األمين التنفيذي وثيقة ) أعد ،وفقا لذلكو . أيضا االجتماع
 ات.لخص األنشطة التي جرت في فترة ما بين الدور تالتقارير الوطنية الثانية و 

وأدلى ببيانات ممثلو بيالروس )بالنيابة عن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية( ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل  -178
كوادور ومصر  وغانا وهندوراس والهند  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهه االتحاد األوروبي ودولو وكندا وا 

ندونيسيا واليابان وكينيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وليبيريا ومدغشقر وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وباراغواي  وا 
 وبيرو والمملكة العربية السعودية وأوروغواي.

 .والتنظيم يضا ممثل مبادرة البحوث العامةوأدلى ببيان أ -179

، أنشأ الفريق العامل فريق اتصال، بناء على اقتراح 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةوفي جلسته الثالثة  -181
 لمواصلة بحث المسائل التي ،الرئيسة، يشترك في رئاسته السيد غورديال سنغ نيجار )ماليزيا( والسيد روبين ديكير )هولندا(

 طرحت أثناء مناقشة هذا البند من جدول العمال.
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، أشار السيد ديكير الرئيس المشارك 2112تشرين األول /أكتوبر 4في  المعقودةللفريق العامل السادسة  ةجلسالوفي  -181
اتفاق لفريق االتصال المعني باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية إلى أن فريق االتصال عقد ثالث جلسات. وتم التوصل إلى 

بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية، قدمه الرئيسان المشاركان الفريق مشروع مقرر وأعد  بشأن مجموعة كبيرة من المسائل
 لينظر فيه الفريق العامل.

ا عدده األعضاء البالغاالتحاد األوروبي ودوله و وأدلى ببيانات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا  -182
ثيوبيا وجورجيا ) عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27 النيابة عن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية( والهند واليابان وماليزيا والمكسيك بوا 

 وناميبيا ونيوزيلندا وباراغواي وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسوازيلند.

العتبارات لجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص وقال ممثل جمهورية كوريا إن بلده سيكون مستعدا الستضافة ا -183
 مثل هذا الفريق. إلىمساهمة يم دتقاالجتماعية واالقتصادية. وقال ممثل النرويج إن بلده سيستكشف إمكانية 

، استأنف الفريق العامل النظر في مشروع المقرر 2112تشرين األول /أكتوبر 5في  المعقودةوفي جلسته السابعة  -184
بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية. وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل لرئيسان المشاركان لفريق االتصال الذي قدمه ا

ثيوبيا.  وكولومبيا وا 

، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته االعتبارات االجتماعية واالقتصاديةووافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن  -185
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.15 ركمشروع مقر إلى الجلسة العامة 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -186
واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.15 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

BS-VI/13ق بهذا التقرير.. ويرد نص المقرر في المرف 

عداد التقارير )المادة  -17البند   (33الرصد وا 
. 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته الثالثة  17تناول الفريق العامل الثاني البند  -187

تجميعا للنتائج الرئيسية األمين التنفيذي تتضمن  أعدهامذكرة الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه  لدى نظرو 
 (. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16لتحليل التقارير الوطنية الثانية )

 اعرض القسم ثانيياالنتباه إلى المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي. و  ألمانةالفت ممثل  ،لدى تقديمه لهذا البندو  -188
عناصر مشروع مقرر في القسم  وتردت العامة التي نشأت. االتجاها املخصا للتقارير الوطنية الثانية في حين يحدد القسم رابع

ولم تف خمس  .تقاريرها الوطنية الثانية حتى اآلنمن الوثيقة. وأوضح ممثل األمانة أن أربع عشرة دولة طرفا لم تقدم  اخامس
 من البروتوكول. 33منها بتاتا بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 

والبرازيل  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهالتحاد األوروبي ودوله اوأدلى ببيانات ممثلو  -189
 وغواتيماال وكرواتيا وماليزيا والمكسيك والنيجر ونيوزيلندا.

 ، لينظر فيه الفريق العامل.التي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاطوقال الرئيس إنه سي عّد مشروع مقرر  -191

تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس  ،2112تشرين األول /أكتوبر 4المعقودة في في جلسته السادسة و  -191
عداد التقارير. وأدلى ببيان ممثل   .عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله بشأن الرصد وا 
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 كمشروع مقررفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة ش -192
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.9. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -193
. BS-VI/14المقرر واعتمده بوصفه  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.9 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

 ويرد نص المقرر في المرفق بهذا التقرير.

 (35عملية التقييم واالستعراض الثانية لفعالية البروتوكول )المادة  -18البند 
. 2112تشرين األول /أكتوبر 2في  المعقودةمن جدول األعمال في جلسته الثالثة  18تناول الفريق العامل الثاني البند  -194

مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن عملية التقييم واالستعراض  ، كان معروضا أمامهعامل في هذا البندالفريق ال ولدى نظر
(، بما في Add.1و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17الثانية لفعالية البروتوكول وتحليال للمعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول )

ية التقييم واالستعراض الثانية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، عملبشأن فريق الخبراء التقنيين المخصص ذلك توصيات 
 ، المرفق األول(.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17والتي تهدف إلى تقييم فعالية البروتوكول )

-UNEP/CBD/BS/COPاالنتباه إلى العناصر الرئيسية الواردة في الوثيقة  ألمانةالفت ممثل  ،لدى تقديمه لهذا البندو  -195

MOP/6/17 . الوثيقة. تلكمن  امشروع مقرر في القسم خامسعناصر  ردتو 

جنوب و  البرازيلو  عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -196
 النرويج.و  المكسيكو  ماليزياو  كرواتياو  الفلبينو  غواتيماالو  أفريقيا

 وممثل شبكة العالم الثالث. مبادرة البحوث العامة والتنظيممثل م انوأدلى أيضا ببيان -197

 ، لينظر فيه الفريق العامل.التي طرحت أثناء المناقشة يدمج النقاطوقال الرئيس إنه سي عّد مشروع مقرر  -198

 تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس، 2112تشرين األول /أكتوبر 4في جلسته السادسة المعقودة في و  -199
ا األعضاء البالغ عددهاالتحاد األوروبي ودوله بشأن عملية التقييم واالستعراض الثانية لفعالية البروتوكول. وأدلى ببيان ممثل 

 .عن كرواتيا( بالنيابة)أيضا  27

 كمشروع مقررووافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  -211
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.10. 

، نظر مؤتمر األطراف العامل 2112أكتوبر/تشرين األول  5وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع المعقودة في  -211
واعتمده بوصفه المقرر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.10 كاجتماع لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر

BS-VI/15تقرير.. ويرد نص المقرر في المرفق بهذا ال 

 شؤون ختامية - رابعا

 أخرى شؤون - 19البند 
 3في  المعقودةفي الجلسة العامة الثانية لالجتماع أشاد ممثل مجلس واشنطن للعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية،  -212
كومونور  إن السيد. وقال 2112أيلول /سبتمبر 31، بالعالم األمريكي باري كومونور الذي توفي في 2112تشرين األول /أكتوبر
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ن المجتمع المدني من االجتماعية، وبالتالي مكّ  الشواغلوالخبراء التقنيين في  ءيا في النهوض بالمشاركة الكبيرة للعلماكان أساس
ل من جعل السالمة األحيائية موضوعا للمناقشة، وأنه ائمساءلة صانعي القرار. وذكر أن السيد كومونور كان من أو المطالبة ب

 .ةالرشيد الهندسة الوراثيةو البيئية  المسائلالرئيسيين في علوم البيئة الحديثة وحشد المواطنين من أجل  كان من األشخاص

 إشادة بحكومة الهند وشعبها

 5في المعقودة  لالجتماع الثالثةفي الجلسة العامة  ،بروتوكولالأعرب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  -213
لمشاركين في االجتماع وعلى للضيافة احسن  ها علىوشعبخالص امتنانه لحكومة الهند ن ع، 2112تشرين األول أكتوبر/

 .اإلشادة التاليةفي البروتوكول  األطراف العامل كاجتماع لألطراففي نجاحه. وفي هذا الصدد، اعتمد مؤتمر  امساهمتهم

راف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة نحن، المشاركون في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألط"
 األحيائية،

 بدعوة كريمة من حكومة الهند، 2112أكتوبر/تشرين األول  5إلى  1في حيدر آباد من  وقد اجتمعنا

ذ نعرب عن تقديرنا العميق للترتيبات الممتازة لهذا االجتماع والترحيب الخاص والضيافة الكريمة للمشاركين من قبل  وا 
 ها،حكومة الهند وشعب

 "لحكومة الهند وشعبها على ضيافتهما الحارة ومساهمتهما في نجاح هذا االجتماع. نعرب عن أمتنانا العميق

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  السابعموعد ومكان االجتماع  -21البند 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية بروتوكول

لالجتماع، أن تعقد اجتماعها السابع بالتزامن مع االجتماع  الثالثةة العام جلستهابروتوكول في القررت األطراف في  -214
االجتماع موعد ومكان انعقاد سيحدد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر ألطراف و الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، 

 .لمؤتمر األطرافالثاني عشر 

ألطراف لاجتماع كجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل نية بالده استضافة االبجتماع االأبلغ ممثل جمهورية كوريا و  -215
حفظ التنوع البيولوجي، وأن ضيافة الشعب ب يلتزمن بلده إفي بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف. وقال 

على الصعيد  التنمية المستدامةبيئة مواتية لتعزيز قضية التنوع البيولوجي و  يهيئاأن  ماللبلد من شأنه يالكوري والجمال الطبيع
 .بدعم من األطرافين سيحققان النجاح . وأعرب عن ثقته بأن االجتماعالعالمي

 اعتماد التقرير - 21البند 

، على أساس 2112تشرين األول عام أكتوبر/ 5في  المعقودة لالجتماع الثالثةاعتمد هذا التقرير في الجلسة العامة  -216
الفريق العامل األول والفريق العامل الثاني  ي( وتقرير UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.1) ةمقرر ه التمشروع التقرير الذي قدم

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/L.1/Add.1 2و.) 

 اختتام االجتماع - 22البند 
تنفيذ باالتفاق على مواصلة العمل بشأن ، وخاصة فيما يتعلق ي تحققذالتقدم الهنأ األمين التنفيذي المشاركين على  -217

لكائنات اقييم مخاطر المتعلقة باإلرشاد الخاص بتأحرز تقدم في المناقشات شار إلى أنه أو من البروتوكول.  16و 15لمادتين ا
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خبراء ال فريقين مخصصين منإنشاء  بطلبرحب و . اإلرشادالحية المحورة، وحث األطراف على النظر في استخدام هذا 
. ورحب االعتبارات االجتماعية واالقتصاديةمعني بواآلخر  اإلرشادختبار مدخالت ال لتقديممعني بتقييم المخاطر ، فريق تقنيينال

التركيز على االعتبارات االجتماعية أن  وأشار إلىبشأن بناء القدرات. جديدة الموافقة على إطار جديد وخطة عمل بأيضا 
إلنشاء  الميزانية األساسيةفي تمويل إدراج مكنا أنه لم يكن م . وأعرب عن أسفه منخطوة هامة إلى األماميعتبر واالقتصادية 

التعهدات قريبا من األطراف تأتي . وأعرب عن أمله أن ومن عدم ورود تعهدات محددةالخبراء التقنيين  ين المخصصين منفريقال
لرئيس المنتهية واليته ا؛ و الهند، البلد المضيف والرئيس الجديد لالجتماعبلدعم مثل هذا المجال الهام من العمل. وأخيرا، أشاد 

 مسائل الميزانية.المعني برئيس فريق االتصال و الفريقين العاملين،  ورئيسي ؛لالجتماع، اليابان

األعضاء المجموعة األفريقية( ودولة بوليفيا المتعددة القوميات واالتحاد األوروبي ودوله  بالنيابةممثلو بنن )وأعرب  -218
( أمريكا الالتينية والكاريبيمجموعة دول بلدان نيابة عن بالرواتيا( واليابان والمكسيك )عن ك بالنيابة)أيضا  27ا البالغ عدده

عن شكرهم لجميع  مجموعة آسيا والمحيط الهادئو ( يةشرقالو  ىوسطال أوروبا مجموعةنيابة عن بالونيوزيلندا وجمهورية مولدوفا )
 .وحكومتهاالهند ة لشعب كرم الضيافب وانجاح هذا االجتماع وأشاد ساهمت فيالدول التي 

عكس البيان التالي في ن( أن يأمريكا الالتينية والكاريبيمجموعة دول ن بلدان نيابة عبالممثل المكسيك )وطلب  -219
 التقرير:

تعزيز بالتزامها المجموعة من جديد تكرر و بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي. بالتحدث تشرف ي"إن الوفد المكسيكي 
أن من  المجموعةرى ت. و الهام عملية تنفيذ هذا الصك البيئي المتعددة األطرافبطيد بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، و وتو 

هذه العملية بالتزامها السياسي  تأكيدالمنطقة وتعيد بلدان  ؛بروتوكول بالموارد الالزمة لتحقيق أهداف األطرافزويد الالضروري ت
ي اعتمدته البلدان المتقدمة، بالنظر إلى أن ذال يالنهج التقييدي والتقشف نعرب عن قلقنا البالغ إزاءنحن و اللتزاماتها.  امتثاال

. على نحو فعال لبروتوكول غير كافية لتنفيذ الخطة االستراتيجية المتفق عليها في ناغويالالموارد المتاحة في الميزانية األساسية 
مجموعة أمريكا تدعو و . حصرا المساهمات الطوعيةألنشطة التنفيذية عن طريق توقع تمويل اعن قلقنا عن أيضا نعرب و 

االنتباه إلى أن  نلفتأن ونرغب في زيادة تعزيز الطابع المتعدد األطراف لهذا الصك وميزانيته األساسية. إلى الالتينية والكاريبي 
لمؤتمر ات كل سنتين دورة اجتماعي اإلبقاء على بالتالي نرى أنه ينبغواضحة، و دمج عملية ببروتوكول قرطاجنة أداة تمر 

 ."2020–2111لتنفيذ الخطة االستراتيجية ، بروتوكولالفي  األطراف العامل كاجتماع لألطراف

كل سنتين لحفاظ على دورة االجتماع ا تفضيلعلى المجموعة األفريقية( عن  بالنيابةمتحدثا وشدد ممثل بنن ) -211
 في بروتوكول قرطاجنة. كاجتماع لألطراف األطراف العاملمؤتمر جتماعات ال

استعداد بالده استضافة االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين عن جتماع االأبلغ ممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات و  -211
العلوم  ينبغي مواصلة تسخير، و األم حماية األرضأشار إلى أن بلده يلتزم بالعتبارات االجتماعية واالقتصادية. و لالمخصص 

 والتكنولوجيا كجزء من أي جهود حماية.

 .والتنظيممبادرة البحوث العامة أيضا ممثل أدلى ببيان و  -212

الصعبة، وذلك بفضل روح التعاون  المشاكلفي حل العديد من خالل األسبوع تقدم كبير  أحرزنه إوقال الرئيس  -213
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في تطوير عاة وأشار إلى أنه يجب مراوالعمل الجاد من جميع المشاركين.  ةالسائد

رحب بالعرض المقدم و صحاب المصلحة. ألمختلفة الشواغل الالعمليات التنظيمية في حين ينبغي أن تعكس ، ونقلها التكنولوجيا
ت االجتماعية العتبارالمن دولة بوليفيا المتعددة القوميات الستضافة االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين المخصص 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 32 

 

\... 

الالزمة المنقح وبناء القدرات  دلكائنات الحية المحورة، شدد على أهمية اختبار اإلرشااتقييم مخاطر وفيما يتعلق بواالقتصادية. 
جميع من ساهم في نجاح االجتماع، مما ساعد على تفعيل الخطة االستراتيجية ل أعرب عن شكرهلهذه المهمة. وفي الختام، 

 .2121-2111نة للسالمة األحيائية للفترة لبروتوكول قرطاج

المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع السادس لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  توبعد تبادل المجامال -214
 5مساء يوم الجمعة من  التاسعة والنصفالساعة  فيألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لاجتماع كالعامل 

 .2112 /تشرين األولكتوبرأ
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 المرفق
مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع االجتماع السادس لالمقررات التي اعتمدها 

 للسالمة األحيائية ةلألطراف في بروتوكول قرطاجن
 2112أكتوبر/تشرين األول  5-1الهند، -حيدر آباد
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BS-VI/1- االمتثال  
 وتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بر 

 الذي قام فيه بتحسين الدور الداعم للجنة االمتثال، BS-V/1مقرره إذ يشير إلى 
ذ يسلم بالثغرات التي ال تزال قائمة فيما يتعلق باالمتثال للبرتوكول من جانب عدد من األطراف، ال سيما فيما يخص  وا 

نية واإلدارية وغيرها من التدابير الضرورية والمالئمة لتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها االلتزامات الكفيلة بوضع التدابير القانو 
 في البروتوكول،

ذ يسلم دارية وغيرها من التدابير الضرورية لتنفيذ  وا  أيضا بأن وفاء كل طرف بااللتزام باعتماد تدابير قانونية وا 
يحظى باألولوية القصوى في تنفيذ البروتوكول على الصعيد  2مادة من ال 1البروتوكول على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 المحلي، 
ذ يحيط علما  -UNEP/CBD/BS/COP)بالتوصيات الصادرة عن لجنة االمتثال على النحو الوارد في المرفق بتقريرها وا 

MOP/6/2،) 

المعتمدة بموجب المقرر  2121-2111لبروتوكول قرطاجنة للفترة  األطراف، وفقا للخطة االستراتيجية يدعو -1 
BS-V/16 والتي تحدد مهمة وضع األطر التشغيلية للسالمة البيولوجية ضمن المجاالت التي تحظى باألولوية القصوى، من ،

 أجل التعجيل ببذل الجهود ووضع أطرها القانونية واإلدارية الضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول؛ 

تي لم تضع بعد األطر التشغيلية للتنوع البيولوجي أن تقدم المعلومات عن الصعوبات إلى األطراف اليطلب  -2
 التي تواجهها في هذا الشأن، والخطط والجداول الزمنية التي تتوخاها، عند االقتضاء، بغرض اتخاذ التدابير الضرورية؛

أعاله وعرضها على  2فقا للفقرة إلى األمين التنفيذي جمع المعلومات المقدمة من األطراف المعنية و يطلب  -3
 لجنة االمتثال كي تنظر فيها وتتخذ بشأنها اإلجراء الالزم؛

دارية وغيرها من التدابير الضرورية لتنفيذ  يذّكر -4 األطراف التي تواجه تحديات في وضع تدابير قانونية وا 
عيا للحصول على المساعدة في هذا الشأن البروتوكول بأنه يجوز لها عرض الصعوبات التي تواجهها على لجنة االمتثال س

 ؛BS-V/1)أ( من المقرر  1على النحو المبين في الفقرة 

دعوته إلى األطراف كي تستخدم برنامج العمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة  يؤكد من جديد -5
، وذلك BS-V/13حو المبين في المرفق بالمقرر بخصوص النقل المأمون للكائنات الحية المحورة ومناولتها واستخدامها، على الن

من البروتوكول، بما في ذلك ألغراض  23تيسيرا للوفاء بالتزاماتها بتعزيز التوعية العامة والمشاركة على النحو المبّين في المادة 
 تطوير برامج التوعية لديها؛

ت المتعلقة باالمتثال الواردة في األطراف على أن تستخدم، حسب مقتضى الحال، اإلجراءات واآلليا يشجع -6
  البروتوكول لتعزيز االمتثال لمتطلبات البروتوكول.
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BS-VI/2- تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

األمانة على البوابة اإللكترونية المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بالتحسينات التي أدخلتها  إذ يرحب
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  االستراتيجيةتمشيا مع األهداف االستراتيجية لتبادل المعلومات المحددة في الخطة 

1122-1111، 
ذ يرحب كذلك  األطراف في أدخلتها ، ال سيما ملخصات تقييمات المخاطر، التي بالزيادة الكبيرة في عدد السجالتوا 

 ،غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية خالل العامين الماضيين
ذ يرحب أيضا المشاركة الفعالة في غرفة تبادل  من أجلبالمساهمة الناجحة لمشروع مواصلة تحسين بناء القدرات  وا 

(، الذي يموله مرفق العالمي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية"مشروع الثانية لل "المرحلةالسالمة األحيائية ) معلومات
 ،البيئة العالمية وينفذه برنامج األمم المتحدة للبيئة

ذ يشير إلى أهمية تزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بمعلومات كاملة وصحيحة، في الوقت المناسب،  وا 
 ؛BS-V/2مقرر من ال 2وفقا للفقرة 
 : ما يليإلى األمين التنفيذي  يطلب -2
المتاحة في  اإلنترنتالوطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأدوات  نقاط االتصالجمع، من خالل  (أ )

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، آراء األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة بشأن القدرات والخبرات 
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقديم البيانات واسترجاعها، ومراعاة هذه الخبرات في إجراء  باستخدام ما يتعلقالقائمة في

 على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛  يةمستقبل أي تحسينات
التابعة لمنظمة التعاون تعاونه مع قواعد بيانات ومنصات السالمة األحيائية األخرى )مثل تلك  مواصلة (ب )

والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة( بغية تحسين االستفادة من غرفة تبادل معلومات 
 آلية عالمية لتبادل المعلومات بشأن السالمة األحيائية؛ االسالمة األحيائية باعتباره

بشأن موضوعات تتعلق  الحقيقيفي الزمن على اإلنترنت ات تنظيم منتديات على اإلنترنت ومؤتمر  مواصلة (ج )
 ؛االستفادة منهابالسالمة األحيائية وتنفيذ البروتوكول وتشجيع األطراف على 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لتعزيز وتيسير التوعية العامة وتثقيف ومشاركة تشجيع زيادة استخدام (د )
 ؛لق باستخدام الكائنات الحية المحّورةفيما يتعأصحاب المصلحة المعنيين 

الحكومات األخرى إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول والمقررات الصادرة عن دعو ياألطراف و يحث -1
تحديث جميع السجالت الوطنية المنشورة غير المكتملة بالخانات اإللزامية التي تتطلبها الصيغ  اجتماع األطراف عن طريق

 المشتركة؛
المالية والتقنية وعلى استضافتها لحلقات العمل  هالحكومة جمهورية كوريا على مساهمات عن امتنانه يعرب -3
حلقة استضافة بالعرض الذي تقدمت به بشأن  بحير و ؛اإلقليمية بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية دونالتدريبية 

 .للبيئةمع برنامج األمم المتحدة  في شراكةعمل تدريبية جديدة، 
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BS-VI/3- بناء القدرات 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،BS-V/3و BS-IV/3و BS-III/3إلى مقرراته  إذ يشير
ذ يالحظ  نفيذي الحالة الراهنة ألنشطة بناء القدرات على النحو الوارد وصفه في المذكرة التي أعدها األمين التوا 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7)، 
ذ يسلم سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  بأن نقص القدرات بين األطراف من البلدان النامية، ال وا 

 من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية سيظل يشكل عقبة رئيسية في التنفيذ الفعال للبروتوكول،
ذ االنخفاض العام في مستوى التمويل الثنائي والمتعدد األطراف المتاح ألنشطة بناء القدرات في  يالحظ مع القلق وا 

 مجال السالمة األحيائية وأثرة الضار المحتمل على تنفيذ البروتوكول،
ذ يضع في اعتباره  ن كثيرة،التباطؤ االقتصادي العالمي الحالي والصعوبات االقتصادية التي تواجه بلدا وا 

ذ يركز جراءات بناء القدرات على األجل القصير والمتوسط والطويل  وا  على الحاجة إلى وضع أولويات الحتياجات وا 
 من أجل تيسير االستثمار المستهدف للموارد المحدودة المتاحة،

ذ يسلم القدرات من أجل التنفيذ بالحاجة إلى نهج استراتيجي وم رّكز ومتكامل وشامل وموجه نحو تحقيق النتائج لبناء  وا 
 الفعال للبروتوكول،

 أنشطة بناء القدرات -أوال 
بتقرير التقييم المستقل لخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة  يحيط علما -1

 ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2)للسالمة األحيائية 

التي أعدها األمين التنفيذي  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1)بوثيقة العمل  يحيط علما أيضا -2
لتيسير االستعراض الشامل والتنقيح الممكن لخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 األحيائية؛

النحو قرطاجنة، على لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول جديدة وخطة عمل جديدا  اإطار  يعتمد -3
 ؛قرطاجنة خطة العمل المحدثة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكولالوارد في المرفق األول بهذا المقرر لتحل محل 

والمنظمات ذات الصلة إلى تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات المشار األطراف والحكومات األخرى  يدعو -4
 من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ أعاله وتقاسم خبراتهم 3إليهما في الفقرة 

األطراف من البلدان المتقدمة والجهات المانحة والمنظمات ذات الصلة إلى األخذ في الحسبان يدعو أيضا  -5
نموا سيما أقل البلدان  اإلطار وخطة العمل المشار إليهما أعاله وذلك في تقديم الدعم المالي والتقني إلى البلدان النامية، ال

 والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

طار اإلإعداد تقارير، لتنظر فيها االجتماعات العادية لألطراف، عن حالة تنفيذ إلى األمين التنفيذي يطلب  -6
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛ ،رافالواردة من األط التقارير، على أساس المشار إليهما أعالهعمل الوخطة 

استعراض منتصف المدة مع  باالقتران بناء القدرات المشار إليهما أعالهاستعراض إطار وخطة عمل  يقرر -7
فعالية الثالثة لستعراض االالتقييم و عملية و  2121-2111قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة للخطة االستراتيجية لبروتوكول 

 وكول؛البروت
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وتشجيع المشار إليهما أعاله، بإطار وخطة عمل بناء القدرات  ةوعيتإلى األمين التنفيذي زيادة ال يطلب -8
 دور أكبر في دعم تنفيذها من قبل األطراف؛القيام بعلى اإلقليمية  والجهات المانحةأصحاب المصلحة اإلقليميين 

، بما في االستراتيجيةخالل أنشطة بناء القدرات دعم األطراف من  مواصلةإلى األمين التنفيذي يطلب أيضا  -9
عداد نماذج للتدريب عبر اإلنترنت  ؛، رهنا بتوافر األموالذلك حلقات العمل التدريبية اإلقليمية ودون اإلقليمية وا 

 الن هج االستراتيجية لبناء القدرات -ثانيا 
التي أعدها األمين  من الوثيقة القسم ثالثهج االستراتيجية لبناء القدرات الوارد في ابتحليل الن   يحيط علما -11

 ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7)بحالة أنشطة بناء القدرات التنفيذي بشأن 

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى اعتماد، حسب مقتضى الحال وفي الوقت  يدعو -11
 3من إطار وخطة عمل بناء القدرات المشار إليهما في الفقرة  6-3المناسب، الن هج االستراتيجية لبناء القدرات المبينة في القسم 

 أعاله بغية تحسين تصميم وتسليم وفعالية وأثر واستدامة أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛

ألطراف إلى االدعم التقني إلى األمين التنفيذي أن يقدم، حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر التمويل،  يطلب -12
 3وخطة عمل بناء القدرات المشار إليهما في الفقرة  من إطار 6-3الن هج االستراتيجية لبناء القدرات المبينة في القسم ذ ينفتل

 ؛أعاله

 آلية التنسيق -ثالثا 

من الوثيقة  رابعالقسم )اآلية التنسيق  األمين التنفيذي عن تنفيذ أعدهالذي تقرير الب علما يطحي -13
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7) الثاني في المرفق  الواردةلية التنسيق ويقرر اعتماد العناصر المعاد هيكلتها وتبسيطها آل

 ؛بهذا المقرر

لقدرات في مجال السالمة األحيائية لإلى تقديم دعم  األخرىوالمنظمات المانحة البلدان والوكاالت  دعوي -14
 في آلية التنسيق؛ بنشاطللمشاركة 

 ية التنسيق، على النحو المنصوص عليه في المرفق الثاني بهذا المقرر.إعادة هيكلية وتبسيط آليقرر  -15
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 المرفق األول

 إطار وخطة عمل لبناء القدرات للتنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 مقدمة -أوال
المؤسسية في مجال  من البروتوكول تعاون األطراف في وضع و/أو تدعيم الموارد البشرية والقدرات 22تتطلب المادة  -1

السالمة األحيائية بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية إلى المدى الضروري لتحقيق السالمة األحيائية بغية ضمان التنفيذ الفعال 
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية  للبروتوكول مع األخذ في كامل االعتبار احتياجات األطراف من البلدان النامية، ال

 النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من الموارد المالية ونقل التكنولوجيا والخبرات. الصغيرة

، خطة عمل لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال 2114األول المعقود في عام  ااألطراف في اجتماعه تواعتمد -2
األطراف في البروتوكول نسخة منقحة من خطة العمل،  ت، اعتمد2116لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. وفي عام 

األطراف  ت، اعتمد2111إجراء استعراض شامل كل خمس سنوات استنادا إلى عمليات تقييم مستقلة. وفي عام  توقرر 
يعد أيضا  إلى األمين التنفيذي إصدار تكليف بإجراء تقييم مستقل لخطة العمل، وأن تاختصاصات االستعراض الشامل وطلب

وثيقة عمل لتيسير االستعراض الشامل لخطة العمل، مع مراعاة المعلومات والمقترحات المقدمة من األطراف، والحكومات 
 األخرى والمنظمات ذات الصلة، والمعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الثانية ونتائج التقييم المستقل.

، بإعداد وثيقة جديدة تحل 2112وأوائل عام  2111جري في أواخر عام وأوصى التقييم المستقل لخطة العمل، الذي أ -3
( 2( "إطار لبناء القدرات"، يمكن أن يعمل كأداة مرجعية أو إرشادية و)1مكان خطة العمل الحالية وتتألف من عنصرين: )

عة محددة، ومجموعة محدودة "خطة عمل تعتمد على تحقيق النتائج" تتألف من إجراءات مرتبة األولويات ونتائج/ أهداف متوق
من المؤشرات القابلة للقياس. وعالوة على ذلك، أوصى التقييم المستقل وكذلك المذكرات المقدمة من الحكومات والمنظمات ذات 

 .2121-2111 للفترة الصلة بأن تتوافق خطة العمل أو ما يحل مكانها مع الخطة االستراتيجية للبروتوكول

لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على الحاليين  وأعد اإلطار وخطة العمل -4
أساس المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الثانية بشأن تنفيذ البروتوكول، ونتائج وتوصيات التقييم المستقل لخطة العمل 

، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ومن خالل منتدى ووجهات النظر والمقترحات المقدمة إلى األمانة من األطراف
اإلنترنت المعني ببناء القدرات. كما أخذت في االعتبار توصيات فريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة 

 األحيائية.

 تحليل األوضاع واألساس الذي تعتمد عليه اإلجراءات -ثانيا

وكول يواجه معوقات نتيجة نقص القدرات لدى العديد من األطراف من البلدان النامية، ال استمر التنفيذ الفعال للبروت -5
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وفي تقاريرها 

 31التي قدمت تقاريرها قبل في المائة(  81) 143األطراف البالغة  طرفا من 114الوطنية الثانية عن تنفيذ البروتوكول، أبلغ 
أنها تفتقر إلى القدرات في العديد من المجاالت. وعلى وجه الخصوص، أعرب معظم األطراف  2111ديسمبر/كانون األول 

دارة المخاطر، وكشف الكائنات الحية المح ورة وتحديد هويتها، والتوعية عن الحاجة إلى بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وا 
العامة والمشاركة، وفي التدابير الالزمة لمعالجة النقل غير المقصود و/أو غير القانوني عبر الحدود للكائنات الحية المحورة. 
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سي؛ كما أعرب الكثير من األطراف عن الحاجة إلى بناء المؤسسات؛ وتنمية الموارد البشرية؛ والتعاون العلمي والتقني والمؤس
دارة البيانات، بما في ذلك المشاركة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.  وتبادل المعلومات وا 

سيما أقل البلدان نموا  أن العديد من األطراف من البلدان النامية، ال إلى 1وأشار استعراض حالة تنفيذ البروتوكول -6
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أبلغت في تقاريرها الوطنية الثانية بأنه ال  والدول الجزرية الصغيرة من بينها، واألطراف التي تمر

يوجد لديها أطر تنظيمية للسالمة األحيائية قائمة أو عاملة بصورة كاملة تلبي متطلبات البروتوكول. وأبلغ الكثير منها عن أنها 
 التقنية التخاذ القرار بشأن الكائنات الحية المحورة إلدخالهاال تملك الخبرات العملية بعد وتفتقر إلى القدرات القانونية والمؤسسة و 

عن قصد في البيئة أو بشأن الكائنات الحية المحورة المتوخاة لالستخدام المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز. وليس لدى 
ى قدرة محدودة على استعراض هذه البلدان أي آلية لمناولة الطلبات، وليس لديها إجراءات التخاذ القرار، وليس لديها سو 

طرفا عن  63الطلبات، بما في ذلك القدرة على إجراء أو استعراض عمليات تقييم المخاطر قبل اتخاذ القرار. ولم يبلغ سوى 
ن سيما أقل البلدا اكتسابها القدرات الالزمة إلجراء عمليات تقييم المخاطر. كما أشار الكثير من األطراف من البلدان النامية، ال

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، إلى نقص األطر القانونية والقدرات التقنية لمنع النقل غير القانوني وغير 
 42. وعالوة على ذلك، أبلغ المقصود للكائنات الحية المحورة والكشف عنها و/أو التصدي بصورة مالئمة لها حيثما يحدث ذلك

لديهم مثل طرفا أن  63هم إلنفاذ متطلبات تحديد الهوية والوثائق للكائنات الحية المحورة وذكر طرفا عن عدم وجود قدرات لدي
 هذه القدرات إلى حد ما.

، هناك جوانب قصور رئيسية في النهج الحالية إزاء بناء القدرات في إطار 2ووفقا لما جاء في مختلف التقارير -7
ء القدرات للسالمة األحيائية في عدد من البلدان على أساس كل حالة على حده البروتوكول. فعلى سبيل المثال، تنفذ أنشطة بنا

وبطريقة متفرقة )"قطع منفصلة"( وال يجري تعميمها في خطط التنمية الوطنية األكثر شموال والسياسات والبرامج القطاعية ذات 
مرحلة التصميم، وال تستند إلى تقييم منهجي شامل  الصلة. وعالوة على ذلك، يفتقر الكثير من المبادرات إلى التقييم الدقيق في

وتحتاج إلى عمليات تقييم. وقد صمم عدد من المبادرات بتوقعات غير مواضيعية ومفرطة الطموح وبمدخالت غير كافية. كذلك 
لملكية فإن بعض المبادرات يصمم بطريقة من القمة إلى القاعدة بمشاركة محدودة من أصحاب المصلحة المعنيين لضمان ا

المحلية وااللتزام. وبجانب ذلك فإن لعدد من المبادرات توقعات قصيرة إلى متوسطة األجل )تتراوح بين سنة وثالث سنوات( وهي 
فترة قصيرة في غالب األحيان بما ال يضمن التسليم الفعال والنتائج المستدامة. وعالوة على ذلك لم يتضمن الكثير من 

تدابير لضمان استدامة األنشطة والنتائج بعد انتهاء فترة التمويل وأخيرا فإن عدد من المبادرات مشروعات السالمة األحيائية 
يعاني حاليا من سوء التتبع والتقييم واإلبالغ كما أن هناك في كثير من األحيان نقص في بيانات خط األساس الموضوعي التي 

 يعتمد عليها في تقييم التقدم المحرز.

ليم، فإن الحلقات الدراسية وحلقات العمل هي اآلليات الرئيسية المستخدمة في تنمية الموارد البشرية وفيما يتعلق بالتس -8
في الغالبية العظمى من مبادرات بناء القدرات. وهناك نسبة ضئيلة للغاية من البرامج الرسمية للتعليم والتدريب في مجال 

دراسية. وأعد عدد من المبادرات حزم تدريب قياسية، ومجموعات السالمة األحيائية التي تؤدي إلى الحصول على مؤهالت 
أدوات ومبادئ توجيهية بشأن مختلف المواضيع. وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من خالل آلية التنسيق 

                                                 
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1يرد استعراض حالة تنفيذ البروتوكول في الوثيقة  1
ن هج بناء القدرات في مجال  ( "واستعراض الخبراء لفعالية مختلفUNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2يشمل ذلك تقارير التقييم المستقل لخطة العمل ) 2

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/9لألطراف من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة )الخامس السالمة األحيائية" المقدم إلى االجتماع 
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يفا، مما يؤدي إلى عدم لتنفيذ خطة العمل، فإن مستوى التنسيق واالتصال بين مختلف المبادرات والجهات المانحة مازال ضع
 االتساق في تسليم بناء القدرات وازدواجية الجهود في بعض المجاالت وعدم االهتمام أو االهتمام بصورة طفيفة باآلخرين.

تقدم في تنفيذ عناصر بناء القدرات في الخطة االستراتيجية ويهدف هذا اإلطار لبناء القدرات وخطة العمل إلى تحقيق  -9
عدة األطراف على معالجة احتياجاتها وتحدياتها في مجال بناء القدرات، بما في ذلك جوانب القصور المحددة للبروتوكول، ومسا

أعاله. وتسعى على وجه الخصوص إلى إرشاد ومساعدة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على وضع، 
بطريقة استراتيجية ومنهجية واستشرافية. ويحدد اإلطار وخطة  وتنفيذ، وتقييم أنشطة بناء قدرات في مجال السالمة األحيائية

العمل الرؤية الشاملة؛ ويوفر مبادئ توجيهية أساسية؛ ويقترح خطوات ومهام استراتيجية يمكن أن تتخذها األطراف، والحكومات 
عد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ ويقدم خطة عمل موجه ة نحو تحقيق النتائج لتحويل األخرى والمنظمات ذات الصلة على الص 

 األفكار في الخطة االستراتيجية إلى إجراءات ونتائج ملموسة.

وفي سياق هذا اإلطار وخطة العمل، يوصف بناء القدرات بأنه عملية لتنمية وتعزيز وتعميم القدرات الالزمة لبلورة  -11
 3 المحورة الناشئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة. وتنفيذ تدابير لضمان النقل األمن والمناولة واالستخدام للكائنات الحية

( 2( مستوى األفراد )بما في ذلك المعارف، والمهارات، والقدرات الخاصة لألفراد(؛ و)1ويشمل ذلك تنمية القدرات على: )
افق، والمعدات والمواد، المستوى التنظيمي )بما في ذلك الهياكل المؤسساتية، والعمليات واإلجراءات؛ والبنية األساسية )المر 

( مستوى النظم )بما في ذلك السياسات التمكينية واألطر 3والشبكات المشتركة بين المؤسسات والشراكات، والموارد البشرية(؛ و)
 القانونية، ونظم الحوكمة، والشراكات الخارجية، والعناصر الخارجية التي تؤثر في فعالية واستدامة جهود بناء القدرات(.

 إطار بناء القدرات -ثالثا

وضع هذا اإلطار في سياق الخطة االستراتيجية للبروتوكول، وقد صمم ليكون وثيقة استراتيجية وأداة مرجعية أو  -11
، بتحديد الرؤية الشاملة، واالتجاه، واألهداف والنطاق فيما يتعلق ببناء استراتيجيةإرشادية على حد السواء. ويقوم، بوصفه وثيقة 

البروتوكول، بما في ذلك المجاالت الرئيسية التي تتطلب إجراءات عاجلة. ويوفر، بوصفه أداة مرجعية أو القدرات بموجب 
إرشادية، إطارا مفاهيميا وتشغيليا عاما لبناء القدرات، بما في ذلك المبادئ والن هج التوجيهية، والعمليات االستراتيجية والخطوات 

رشادات عامة عن األ دوات الرئيسية، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي يمكن لألطراف، التي يمكن اتخاذها، وا 
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة استخدامها أو تطبيقها في تصميم وتنفيذ تدخالتها الخاصة ببناء القدرات.

و تمويل مبادرات بناء واإلطار وثيق الصلة بنطاق عريض من األفراد والمنظمات المشاركين في تصميم وتنفيذ و/أ -12
القدرات في مجال السالمة األحيائية. ويمكن مواءمتة مع الكثير من المواقف والسياقات لمعالجة االحتياجات والتحديات النوعية 
ذات الصلة ببناء القدرات. وهو أداة حية يجري تحديثه في ضوء الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الجهود العالمية 

 .والجارية السابقة

                                                 
نطاق ضيق ويعطي االنطباع بعدم يستخدم عدد من المؤسسات تعبير "تنمية القدرات" بدال من "بناء القدرات" مشيرة إلى أن التعبير األخير ينطوي على  3

 توافر القدرات قبل التدخالت. ومع ذلك، فإن هذا اإلطار وخطة العمل سوف يواصالن استخدام تعبير "بناء القدرات" لكي يتسق مع المصطلحات
 المستخدمة في البروتوكول.
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 الرؤية 3-1
الموارد البشرية والقدرات المؤسسية الالزمة لضمان مستوى كاف من  2121سيكون لدى جميع األطراف بحلول عام  -13

الحماية في مجال النقل والمناولة واالستخدام اآلمن للكائنات الحية المحورة التي قد يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع 
 لمستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان.البيولوجي واستخدامه ا

 األهداف 3-2
من الخطة االستراتيجية للبروتوكول، يتمثل هدف إطار بناء القدرات في مواصلة  2اتساقا مع الهدف االستراتيجي  -14

ء القدرات التابعة تنمية ودعم قدرات األطراف على تنفيذ البروتوكول. والغرض من اإلطار هو إرشاد وتحفيز وتيسير مبادرات بنا
 لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة من خالل توفير إطار استراتيجي يهدف إلى:

تشجيع الفهم المشترك للقضايا الرئيسية، واألولويات، والمبادئ التوجيهية والنهج لتحقيق التنفيذ الفعال  )أ(
 للبروتوكول؛

ق لبناء قدرات في مجال السالمة األحيائية، بما في ذلك دعم نهج استراتيجي مركز ومتماسك ومنس )ب(
 التكنولوجيا األحيائية إلى الحد الضروري للسالمة األحيائية؛

توجيه عملية تحديد وترتيب أولويات االحتياجات من بناء القدرات بواسطة األطراف، والتحفيز على وضع  )ج(
عد الوطنية واإلقليمية والدولية؛وتنفيذ المبادرات الهادفة والتآزرية والمتكاملة للس  المة األحيائية على الص 

تيسير إشراك الجهات المانحة وتصميم وتنفيذ برامج المساعدات اإلنمائية والتعاون التقني بصورة منسقة في  )د(
 مجال السالمة األحيائية؛

 تيسير حشد وزيادة الموارد والخبرات المالية والتقنية والتكنولوجية؛ )ه(

جيع التعاون والتنسيق على الصعيدين اإلقليمي والدولي فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال السالمة تش )و(
 األحيائية لتعزيز التآزر والتكامل فيما بين مختلف المبادرات.

يما اقل س ويسعى إطار بناء القدرات أيضا إلى إرشاد عملية توفير الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للبلدان النامية، ال -15
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك 

 البلدان من بينها التي هي مراكز للمنشأ ومراكز للتنوع البيولوجي.

 المبادئ التوجيهية 3-3
ادة من مختلف عمليات وبرامج بناء القدرات، أن تقوم مبادرات بناء ينبغي في ضوء الخبرات التشغيلية والدروس المستف -16

 القدرات التي تتخذ وفقا لهذا اإلطار بما يلي حسب مقتضى الحال:

 أن تكون قطرية االتجاه، أي تستند إلى االحتياجات واألولويات التي تحددها البلدان المتلقية ذاتها؛ )أ(

 ، بما في ذلك تحديد األولويات وتصميم وتنفيذ وتقييم المبادرات؛أن تضمن الملكية والقيادة الوطنية )ب(

أن تضمن المشاركة العريضة والمستنيرة وحسنة التوقيت ألصحاب المصلحة المعنيين في تصميم وتنفيذ  )ج(
 وتقييم تدخالت بناء القدرات؛

 نهجا مكيفا والتعلم بالممارسة؛أن تسّلم بأن بناء القدرات عملية دينامية، وتدريجية وطويلة األجل، تطبق  )د(
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 تعظيم التآزر والتكامل فيما بين مبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ )ه(

 تطبيق نهج موجه نحو تحقيق النتائج، يركز على تحقيق نتائج ونواتج محددة لبناء القدرات؛ )و(

لتي تقدم مساعدة لبناء القدرات في مجال السالمة تشجيع الحوار السياساتي مع الجهات المانحة والمنظمات ا )ز(
 األحيائية وتشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الحوار؛

تطبيق نهج شامل، يدمج أنشطة السالمة األحيائية مع السياسات واالستراتيجيات والبرامج القطاعية والوطنية  )ح(
 ذات الصلة؛

طة المصممة وطنيا والمزودة بالموارد التي تعالج االحتياجات واألولويات المحددة تشجيع إعداد وتنفيذ األنش )ط(
 لكل بلد؛

 الترويج للنهج اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛ )ي(

 بناء اإلرادة وااللتزام السياسي لتنفيذ البروتوكول. )ك(

 المجاالت البؤرية لبناء القدرات 3-4
من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ستكون المجاالت  2يجي اتساقا مع الهدف االسترات -17

 ، في سياق إطار بناء القدرات وخطة العمل، على النحو التالي:2121-2111البؤرية ذات األولوية لبناء القدرات للفترة 

 األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ (1)
دارة المخا (2)  طر؛تقييم المخاطر وا 
 مناولة ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها؛ (3)
 المسؤولية والجبر التعويضي؛ (3)
 التوعية العامة والتثقيف والمشاركة؛ (5)
 تقاسم المعلومات؛ (6)
 التعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية. (7)

بلد آلخر. ومن المالحظ أيضا أن بعضا من المجاالت من المسلم به أن االحتياجات من بناء القدرات تختلف من  -18
البؤرية المشار إليها أعاله قد ال تكون من أولويات بعض األطراف. ولذا، البد أن تكون عملية ترتيب أولويات االحتياجات 

تحديد احتياجاتها  النوعية عملية قطرية التوجه. وباإلضافة إلى المجاالت البؤرية المشار إليها أعاله، قد ترغب األطراف في
بالغ المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.  النوعية ذات األولوية وا 

 اإلجراءات االستراتيجية 3-5
األنشطة الواردة هنا عبارة عن مهام استراتيجية عامة يمكن االضطالع بها على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية  -19

تقييم مبادرات بناء القدرات بطريقة فعالية عبر مختلفة المجاالت البؤرية في الخطة االستراتيجية لتيسير تصميم وتنفيذ و 
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. وهذه المهام ليست مدرجة بأي شكل من أشكال األولوية. فاألنشطة النوعية المتعلقة 

 يرد وصف لها في القسم رابعا أدناه. بالمجاالت البؤرية ذات األولوية ترد في خطة العمل التي
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 الصعيد الوطني 3-5-1
 قد تتضمن المهام التي يتعين االضطالع بها على الصعيد الوطني ما يلي: -21

تقييم الموارد البشرية والقدرات المؤسسية القائمة بما في ذلك األدوات واآلليات فضال عن المشروعات  )أ(
 من القدرات والثغرات القائمة فيها؛المستكملة والجارية لتحديد االحتياجات 

وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية لبناء قدرات السالمة األحيائية ترتب أولويات االحتياجات من بناء  )ب(
القدرات، وتحدد األهداف النوعية التي تستند إلى العناصر الرئيسية الواردة أعاله بما في ذلك وضع األطر الزمنية والنواتج 

 واألهداف؛

وضع استراتيجية لحشد الموارد لتوجيه الجهود الوطنية الرامية إلى حشد القدرات القائمة وضمان استخدامها  ج()
 بطريقة فعالة؛

إنشاء و/أو تعزيز آلية للتنسيق الوطني لتشجيع التنفيذ المتزامن والتآزر ألنشطة بناء القدرات واالستخدام  )د(
 لخارجية على الصعيد الوطني؛المتجانس للمساعدات المالية والتقنية ا

تقييم التمويل القائم من المصادر الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف وتقدير االحتياجات القصيرة والطويلة  )ه(
 األجل من التمويل؛

دمج السالمة األحيائية في االستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية بما في ذلك أوراق استراتيجية الحد من  )و(
الفقر، واستراتيجيات المساعدات القطرية و/أو غير ذلك من الصكوك المماثلة، والسياسات والبرامج القطاعية ذات الصلة بما في 

 ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

 الصعيدان اإلقليمي ودون اإلقليمي 3-5-2
 يد دون اإلقليمي/ اإلقليمي ما يلي:تشمل المهام التي قد يتعين االضطالع بها على الصع -21

 إنشاء مواقع شبكية وقواعد بيانات إقليمية؛ )أ(

وضع آليات للتنسيق اإلقليمي ودون اإلقليمي لتنفيذ اإلطار التنظيمي للسالمة األحيائية حسب مقتضى  )ب(
 الحال؛

قليمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال )ج( السالمة األحيائية بما في ذلك  وضع آليات دون إقليمية وا 
 من خالل الدورات اإلقليمية، وتبادل الموظفين والبحوث المشتركة؛

دارة مخاطر الكائنات الحية المحورة؛ )د(  إنشاء بنية أساسية إقليمية ودون إقليمية و/أو آليات إدارية لتقييم وا 

 ف والمشاركة؛إنشاء منتدى لتبادل المعلومات بشأن التوعية العامة والتثقي )ه(

 تشجيع المبادرات التعاونية اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن السالمة األحيائية؛ )و(

 إنشاء آليات استشارية إقليمية ودون إقليمية؛ )ز(

 إنشاء و/أو تعزيز المراكز اإلقليمية للخبرات الرفيعة والتدريب. )ح(

 الصعيد الدولي 3-5-3
 تشمل المهام التي قد يتعين االضطالع بها على الصعيد الدولي ما يلي: -22
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 كفالة التشغيل الفعال لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ )أ(

تعزيز عملية حشد الموارد المالية من الجهات المانحة المتعددة األطراف والثنائية وغيرها من الجهات المانحة  )ب(
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من بينها، واألطراف التي تمر  بلدان النامية، اللمساعدة األطراف من ال

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع الجيني؛

ادة الموارد وتحقيق قدر أكبر تحديد وتعظيم الفرص التخاذ المبادرات التعاونية والشراكات لتعزيز التآزر وزي )ج(
 من التأثيرات؛

 كفالة االستخدام الفعال لقائمة الخبراء؛ )د(

 تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ )ه(

 وضع/ تحديث إرشاد دولي بشأن مختلف القضايا التقنية؛ )و(

 وضع مؤشرات لتقييم تدابير بناء القدرات على مختلف المستويات؛ )ز(

 المنتظم وتوفير المزيد من اإلرشاد من جانب األطراف في البروتوكول. االستعراض )ح(

 الُنهج االستراتيجية إزاء بناء القدرات 3-6
أعاله، تشجع األطراف والحكومات األخرى  3-3عالوة على المبادئ التوجيهية العامة المعروضة في القسم  -23

االستراتيجية التالية لتحسين الفعالية والتأثير واالستدامة  والمنظمات ذات الصلة على اعتماد، حسب مقتضى الحال، الن هج
 لمبادرات بناء القدرات:

ضمان اعتماد تصميم مبادرات بناء القدرات على تقييم منهجي، وتقدير لالحتياجات لضمان أن تكون هذه  )أ(
 المبادرات استراتيجية وموجهة نحو الطلب ومجدية التكلفة؛

ة الموارد البشرية بما يتجاوز الندوات الدراسية وحلقات العمل لتشمل برامج التعليم تنويع النهج إزاء تنمي )ب(
والتدريب الرسمية، ونهج التعلم بالممارسة، وتبادل الموظفين والتعلم من نظير لنظير من خالل إقامة الشبكات المنية والتعليم 

 الذاتي؛

ألحيائية على مستويات التعليم الجامعي والتعليم تشجيع التدريب األكاديمي الرسمي في مجال السالمة ا )ج(
 العالي لتكوين كادر من خبراء السالمة األحيائية في مختلف المجاالت على الصعيد الوطني؛

توسيع نطاق وعمق أنشطة التدريب في مجاالت المسؤوليات المهنية النوعية )بما في ذلك تقييم المخاطر  )د(
دارة المخاطر، ورصد الكائنات   الحية المحورة وغير ذلك(؛وا 

اعتماد أسلوب منهجي في التدريب في مجال السالمة األحيائية بما في ذلك وضمن جملة أمور إجراء  )ه(
عمليات تقييم لالحتياجات من التدريب وتحديد أنشطة التدريب بصورة واضحة، واستخدام طائفة عريضة من طرائق وأدوات 

 ألنشطة التدريب ومتابعتها؛ التدريب المخصصة، والتقييم المنهجي

الترويج لنهج "تدريب المدربين" وضمان أن يكون لدى المدربين الدعم المؤسسي الالزم، والهياكل والمرافق  )و(
 والموارد لكي يتمكنوا من تدريب اآلخرين؛

رنت وعلى تعظيم الفرص المتاحة للتعلم عن بعد بما في ذلك وحدات التدريب التفاعلي المتاحة على اإلنت )ز(
 أقراص مدمجة لزيادة عدد المشاركين المستفيدين والمساعدة في خفض تكاليف التدريب؛
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إضفاء الطابع المؤسسي على تدريبات السالمة األحيائية القصيرة األجل )بما في ذلك الندوات الدراسية  )ح(
انب مختلف اإلدارات الحكومية وحلقات العمل( التي يتم توفيرها حاليا على أساس مخصص كل وحالة على حدة من ج

 والمنظمات في إطار مؤسسات التدريب الوطنية أو اإلقليمية المعنية لتيسير تسليمها بطريقة منهجية ومتكاملة وتتسم بالكفاءة؛

استعراض معايير اختيار المهتمين المستهدفين للتدريب وأنشطة بناء القدرات األخرى لضمان إيالء االهتمام  )ط(
ئفة عريضة من المشاركين )من كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية( الذين في مسيس الحاجة ولديهم الواجب لطا

 المؤهالت المطلوبة، والقادرين على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة بسهولة؛

ات وأطر اعتماد نهج مرحلي طويل األجل لبناء القدرات ضمن سياق االستراتيجيات الوطنية لبناء القدر  )ي(
 السالمة األحيائية الوطنية والخطة االستراتيجية للبروتوكول؛

اعتماد نهج إقليمي أو دون إقليمي إزاء بناء القدرات للسالمة األحيائية لتحقيق جملة أمور من بينها تيسير  )ك(
ستخدام الموارد المؤسسية والتقنية تقاسم المعلومات والموارد التقنية، وتعزيز االتساق والتآزر ألنشطة بناء القدرات، وتعظيم ا

 والبشرية المتاحة؛

تضمين جميع مشروعات بناء قدرات السالمة األحيائية تدابير لالستدامة من بينها استراتيجيات لالحتفاظ  )ل(
 دعم؛بالمعارف والقدرات المنشأة، ومواصلة استخدام نواتج المشروعات عقب انتهاء التمويل الخارجي وغير ذلك من أشكال ال

ضمان تتبع جميع مشروعات بناء قدرات السالمة األحيائية بطريقة منهجية وتقييمها باالعتماد على  )م(
 المؤشرات المتفق عليها سلفا وتقاسم تقارير التقييم من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

 استراتيجيات وتدابير االستدامة 3-7
ان أن يكون لدى األطراف قدرات دائمة على الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول. يتمثل جوهر بناء القدرات في ضم -24

وفي هذا الصدد، تشجع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تدرج في تصميم وتسليم مبادرات بناء 
آلثار الطويلة األجل بما يتجاوز "فترة حياة" القدرات استراتيجيات وتدابير تدعم اإلجراءات الجارية، والنتائج المستدامة، وا

المبادرات. ومن المستحسن وضع خطط االستدامة في مرحلة التصميم وليس في األشهر األخيرة من تدخالت بناء القدرات. كما 
 أن من المستحسن بناء عناصر االستدامة في مختلف طرق تسليم مبادرات بناء القدرات.

 :ضمن جملة أمور يخرى والمنظمات ذات الصلة على ما يلتشجع األطراف والحكومات األ -25

 وضع أهداف واقعية لمبادراتها لبناء القدرات؛ )أ(

ضمان المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة المعنيين في دعم اإلحساس بالملكية وااللتزام إزاء اإلجراءات  )ب(
 الطويلة األجل؛

قامة )ج(  شراكات استراتيجية لزيادة الموارد وتعظيمها؛ إقامة صالت فعالة بين مختلف القطاعات وا 

 بناء مؤسسات وآليات تنسيق قوية تضم أصحاب المصلحة المعنيين؛ )د(

 تعميم السالمة األحيائية في الخطط اإلنمائية األوسع نطاقا والبرامج القطاعية ذات الصلة؛ )ه(

دراج تكاليف إدارة السالمة  اعتماد طرائق للتسليم مثل "تدريب المدربين" مما يوفر "األثر )و( المضاعف"، وا 
 األحيائية في الميزانيات الوطنية؛
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ضمان اعتماد تصميم مبادرات بناء القدرات على عمليات التقييم والواقعية للموارد المحلية المتاحة لتدعيم  )ز(
 األنشطة؛

 تنويع مصادر التمويل والدعم التقني. )ح(

االستدامة تتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي على تنفيذ أنشطة بناء القدرات وثمة استراتيجية هامة أخرى لتعزيز  -26
دراجها في البرامج  لضمان االحتفاظ بالمعارف والمهارات وغيرها من القدرات التي تكونت كجزء من تدخالت بناء القدرات وا 

فيذ المبادرات حسنة اإلدارة، ومجهزة المؤسسية القائمة. وفي هذا الصدد، من المهم ضمان أن تكون المؤسسات المختارة لتن
بالموارد بصورة مالئمة لكي تتولى أنشطة المبادرات وتواصلها. كما أن من الضروري ضمان أن تكون المؤسسات المختارة 
يذ معروفة في األطر التنظيمية الوطنية، ولديها موظفون دائمون، وقيادة داعمة، وتعتمد على الموظفين والموارد المحلية في تنف

األنشطة وتحظى بدعم قوي من الحكومة. وقد تتطلب هذه األخيرة استثارة الوعي واإلرشادات الواعية لإلدارة العليا والقيادة 
 السياسية للمساعدة في تحقيق اإلرادة وااللتزام السياسيين الضروريين.

استدامة المبادرات من وعالوة على ذلك، سوف يساعد وجود نهج متساوق وموضوعي للرصد والتقييم في ضمان  -27
خالل تمكين األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة من تحديد التعديالت التي يتعين إجراءها خالل عملية 

 التنفيذ.

نشاء  -28 قامة شراكات وشبكات مشتركة بين الوكاالت وا  وأخيرا، فإن الترويج للتعاون اإلقليمي وفيما بين بلدان الجنوب، وا 
مراكز اإلقليمية للخبرات الرفيعة، ووضع منتجات لبناء القدرات قابلة للمواءمة مثل وحدات تدريب على اإلنترنت أو أو تدعيم ال

دورات تعليم إلكترونية وقواعد بيانات على اإلنترنت ومكتبات افتراضية تمثل استراتيجيات مهمة يمكن أن تيسر الوصول 
 .م المعارف الجارية والتعلمالمستدام إلى الدعم التقني والمساعدات وتقاس

 (2121-2112خطة عمل بناء القدرات الموجهة نحو تحقيق النتائج ) -رابعا

تصمم خطة العمل الواردة أدناه لتيسير تنفيذ عناصر بناء القدرات في الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  -29
ئج المتوقعة، ومجموعة من األنشطة التي ستنفذها، حسب مقتضى . وتتضمن قائمة إشارية بالنتا2121-2112األحيائية للفترة 

الحال، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لإلسهام في بناء 
حة أن تكون وصفية أو حصرية بل القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول بطريقة استراتيجية ومركزة. وال تعني األنشطة المقتر 

هي توضيح ألنواع األنشطة األساسية التي سيتعين االضطالع بها، حسب مقتضى الحال، لتحقيق النتائج المنشودة بحلول عام 
. والغرض من خطة العمل أن تكون مكملة للمبادرات والخطط األخرى ذات الصلة بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع 2121
، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتصلة بها وخطة بالي االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء 2121-2111وجي البيول

 القدرات.
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 األهداف واألنشطة والنتائج المتوقعة 4-1
 : األطر الوطنية للسالمة األحيائية1المجال البؤري 

 1الهدف التشغيلي 
 اإلدارية الوطنية.مواصلة دعم وضع وتنفيذ النظم التنظيمية و 

 النتائج
 وضع وتنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ 

 .نظم وطنية عاملة للسالمة األحيائية 
 

 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  عدد األطراف التي لديها أطر
تنظيمية تشغيلية )قوانين 

 وقواعد السالمة األحيائية(

  عدد األطراف التي لديها
 عاملة ترتيبات إدارية 

توافر السياسات والقوانين والقواعد  (أ )
الخاصة بالسالمة األحيائية 

 وتنفيذها

وجود المؤسسات والنظم اإلدارية  (ب )
الوطنية لمناولة استخدامات 

 الكائنات الحية المحورة

إجراءات تشغيلية معيارية لمناولة  (ج )
 استخدامات الكائنات الحية المحورة

إدراج مخصصات في الميزانيات  (د )
تفعيل النظام الوطني الوطنية ل

 للسالمة األحيائية

توافر الموظفين المدربين إلدارة  )ه(
 النظام الوطني للسالمة األحيائية

تعميم السالمة األحيائية في خطط  )و(
التنمية األوسع نطاقا والسياسات 
والبرامج القطاعية بما في ذلك 
االستراتيجيات وخطط العمل 

 الوطنية للتنوع البيولوجي

نفاذ  نفيذوتوضع  1.1 والقوانين الوطنية للسالمة  السياساتوا 
 األحيائية وتنفيذ القواعد أو المبادئ التوجيهية

( تنفيذ األطر 1وضع دليل ألفضل الممارسات بشأن ) 2.1
( إنفاذ القوانين والقواعد 2الوطنية للسالمة األحيائية؛ )

دارة النظم 3الوطنية للسالمة األحيائية؛ ) ( إنشاء وا 
( تعميم السالمة األحيائية في السياسات 4اإلدارية؛ )

 والخطط ذات الصلة.

وضع نماذج للتدريب تعتمد على عناصر الدليل المشار  3.1
 إليه أعاله

تنظيم حلقات عمل لتدريب المدربين على عناصر دليل  4.1
 أفضل الممارسات

( مناولة 1وضع و/أو تنفيذ نظام إلكتروني من أجل ) 5.1
والموافقات ( تسجيل االستخدامات 2اإلخطارات )

 والقرارات المتخذة

تنظيم دورات تدريبية وبرامج للتدريب أثناء العمل  6.1
للموظفين المسؤولين عن إدارة النظم التنظيمية للسالمة 

 األحيائية

 
دارة المخاطر2المجال البؤري   : تقييم المخاطر وا 

 2الهدف التشغيلي 
جراء عمليات ت دارة تمكين األطراف على تقييم وتطبيق وتقاسم وا  قامة قدرات محلية تعتمد على العلم لتنظيم وا  قييم المخاطر، وا 

 ورصد ومراقبة مخاطر الكائنات الحية المحورة.

 جتاو الن

 توافر الموارد بما في ذلك الموارد البشرية واآلليات اإلدارية الالزمة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة؛ 

 دارة المخاطر واستخدامها من جانب األطراف؛وضع موارد التدريب والتوجهات التقنية بش  أن تقييم المخاطر وا 

  إنشاء البنية األساسية واآلليات اإلدارية إلدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية
 ؛واإلقليمية

  
 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  معدل تقارير ملخصات تقييم
قابل عدد المقررات المخاطر م

بشأن الكائنات الحية المحورة 
في غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية

  عدد األفراد المدربين على
تقييم مخاطر الكائنات الحية 

قيام األطراف بتدريب الخبراء على  (أ )
المجاالت ذات الصلة بتقييم المخاطر 

دارة المخاطر  وا 

توافر اإلرشاد بشأن تقييم مخاطر  (ب )
دارة مخاطر الكائنات الحية المحورة  وا 

 واستخدامه بواسطة األطراف

قيام الخبراء المحليين بإجراء عمليات  (ج )

وضع ترتيبات مؤسسية )مثل اللجان التقنية  1.2
واالستشارية أو غير ذلك من الترتيبات( إلجراء أو 

 استعراض عمليات تقييم المخاطر

لتدريب المدربين على تقييم تنظيم حلقات عمل  2.2
دارة المخاطر  المخاطر وا 

دارة  3.2 وضع وثائق توجيهية بشأن تقييم المخاطر وا 
 المخاطر



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 48 

 

\... 

المحورة وكذلك على رصد 
دارة ومراقبة الكائنات الحية  وا 

 المحورة

  عدد األطراف التي لديها بنية
أساسية بما في ذلك مختبرات 

دارة ومراقبة الكائنات  لرصد وا 
 الحية المحورة

  عدد األطراف التي تستخدم
المواد التدريبية واإلرشادات 

 التقنية المعدة

  عدد األطراف التي ترى أن
مواد التدريب واإلرشادات 

 التقنية كافية وفعالة
 

تقييم المخاطر و/أو مراجعة إدارة 
المخاطر كجزء من صنع القرار بشأن 

 الكائنات الحية المحورة.

تقديم األطراف ملخصات لتقييم  (د )
فة تبادل معلومات المخاطر لغر 

 السالمة األحيائية

توافر بيانات خط األساس بشأن  (ه )
التنوع البيولوجي المتعلق بتقييم 

دارة المخاطر  المخاطر وا 

لدى األطراف البنية األساسية الالزمة  (و )
دارة المخاطر  لتقييم المخاطر وا 

استخدام األطراف طرائق تقييم  (ز )
 المخاطر المعتمدة على العلم

لرصد الكائنات  لدى األطراف برامج (ح )
الحية المحورة المعتمدة على أهداف 
الحماية المحددة وافتراضات المخاطر 
والنقاط النهائية المعنية بالتقييم ذي 

 الصلة

وضع أو تعزيز البنية األساسية التقنية لتقييم  4.2
دارة المخاطر  المخاطر وا 

إجراء بحوث عن السالمة األحيائية تتعلق بالكائنات  5.2
 الحية المحورة

و/أو أجراء بحوث جديدة  استعراض البيانات المتوافرة 6.2
للحصول على البيانات عن التنوع البيولوجي بشأن 
مجاالت ايكولوجية محددة )مثل الملفات النباتية 
ووثائق توافق اآلراء وعمليات الجرد الوطنية وغير 

دارة المخاطر  ذلك( تتعلق بتقييم المخاطر وا 

وضع قواعد بيانات مراقبة للمستعمل والمحافظة  7.2
الحصول على البيانات المتعلقة بالتنوع  عليها لتيسير

دارة المخاطر  البيولوجي ذات الصلة بتقييم المخاطر وا 

إقامة شبكات وبرامج لرصد الكائنات الحية المحورة  8.2
بما في ذلك رصد ما بعد إطالق الكائنات الحية 

 المحورة

تدريب العلماء وموظفي الصحة النباتية وغيرهم من  9.2
صد الكائنات الحية الموظفين المعنيين بشأن ر 

 المحورة واإلنفاذ واالستجابة لحاالت الطوارئ

 
 : المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية3المجال البؤري 

 3الهدف التشغيلي 
 تنمية القدرة على مناولة ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها.

 جتاو الن

 مسؤولين اآلخرين من إنفاذ متطلبات البروتوكول ذات الصلة بمناولة ونقل وتعبئة تمكين موظفي الجمارك ومراقبة الحدود وال
 الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها.

 تدريب الموظفين وتزويدهم بمعارف في مجاالت أخذ عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها 

 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

 الجمارك/ مراقبة  عدد موظفي
الحدود وموظفي المختبرات 

 المدربين

  نسبة األطراف التي أنشأت أو
يمكنها الوصول بصورة موثوق 

 بها إلى مختبرات الرصد 

  عدد المختبرات الوطنية
واإلقليمية المعتمدة التي لديها 
قدرة على الكشف على 

 الكائنات الحية المحورة

  عدد المختبرات المعتمدة التي
 لفعلتعمل با

وضع وتشغيل نظم وطنية لتنفيذ  (أ )
متطلبات البروتوكول بشأن مناولة 
ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة 

 وتحديد هويتها

وضع نظم وطنية بما في ذلك  (ب )
اإلجراءات التشغيلية المعيارية 
لرصد الكائنات الحية المحورة 

 وتحديد هويتها

الخبراء المحليون لديهم القدرة على  (ج )
ت من الكائنات الكشف الشحنا

 الحية المحورة وتحديدها

توافر القدرة على التحقق واالعتماد  (د )
فيما يتعلق بالوثائق المصاحبة 
لشحنات الكائنات الحية المحورة 

 عند نقاط الدخول

اعتماد مرافق االختبار المنشأة  (ه )
على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 ودون اإلقليمية

وضع نظم لتتبع وتوسيم الكائنات  (و )
 حية المحورةال

إنشاء شبكات إقليمية ودون إقليمية  (ز )
للمختبرات لرصد الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد هويتها 

وضع نظم وطنية لتنفيذ متطلبات البروتوكول بشأن  1.3
مناولة ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة وتحديد 

 هويتها

وضع نظم وطنية لتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المعنية  2.3
أخذ العينات والرصد فيما يتعلق بالكائنات الحية ب

المحورة لتيسير االعتراف المتبادل بنتائج تحديد هوية 
 الكائنات الحية المحورة داخل البلدان وفيما بينها.

إنشاء آليات لمراجعة مدى فعالية النظم الوطنية أو  3.3
المناولة والتغليف والنقل وتحديد الهوية للكائنات الحية 

 المحورة

قليمية ودون إقليمية للتدريب  4.3 تنظيم حلقات عمل وطنية وا 
على متطلبات التوثيق وتحديد الهوية لموظفي الجمارك 

 ومراقبة الحدود وغيرهم من أصحاب المصلحة

وضع أشكال وقوائم مراجعة موحدة بشأن متطلبات  5.3
تحديد الهوية لالستخدام في التحقق من الوثائق 

 ة المحورةالمصاحبة لشحنات الكائنات الحي

وضع منهجيات وبروتوكوالت ألخذ عينات الكائنات  6.3
 الحية المحورة ورصدها و/أو مواءمة المتوافر منها

تنظيم عمليات تدريب للعلماء وفنيي المختبرات على  7.3
المستوى المحلي في مجاالت رصد الكائنات الحية 

 المحورة وتحليلها

ديد وضع بنية أساسية لرصد الكائنات الحية المحورة وتح 8.3
 هويتها بما في ذلك المختبرات المعتمدة
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 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات
إقامة شبكات إقليمية ودون إقليمية للمختبرات لرصد  9.3 

 الكائنات الحية المحورة

 
 : المسؤولية والجبر التعويضي4المجال البؤري 

 4الهدف التشغيلي 
والجبر التعويضي عن األضرار  مساعدة األطراف في البروتوكول على وضع وتطبيق القواعد واإلجراءات المتعلقة بالمسؤولية

كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية  -الناشئة عن انتقال الكائنات الحية المحورة عبر الحدود وفقا لبروتوكول ناغويا
 والجبر التعويضي.

 جتاو الن

 المسؤولية والجبر كوااللمبور التكميلي بشأن  -آليات أو عمليات مؤسسية محددة أو منشأة لتيسير تنفيذ بروتوكول ناغويا
 التعويضي.

 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  عدد األطراف المؤهلة التي
تحصل على دعم من بناء 
القدرات في مجال المسؤولية 
والجبر التعويضي الذي 
 يشمل الكائنات الحية المحورة

  عدد الصكوك اإلدارية أو
القانونية المحددة أو المعدلة 

فاء أو التي سنت حديثا للو 
بأهداف القواعد واإلجراءات 
الدولية في مجال المسؤولية 

 والجبر التعويضي

السياسات والقوانين والنظم اإلدارية  (أ )
الوطنية التي حددت أو استخدمت 
و/أو نقحت لتنفيذ متطلبات 

 البروتوكول التكميلي

اإلرشاد المتاح والذي تقوم بتنفيذه  (ب )
السلطات المختصة خالل أداء 

ب البروتوكول مسؤولياتها بموج
 التكميلي

تنمية القدرات الوطنية على تحديد  (ج )
تدابير االستجابة المالئمة في حالة 

 حدوث أضرار 

وضع قواعد بيانات ونظم إلدارة  (د )
المعرفة مواتية للمستخدم وتستخدم 
لوضع خطوط أساس ولرصد حالة 

 التنوع البيولوجي

تقديم الدعم المالي وغيره من  (ه )
ئة أشكال الدعم من مرفق البي

العالمية والجهات المانحة الثنائية 
والمتعددة األطراف والمنظمات ذات 
الصلة للتصديق على البروتوكول 

 التكميلي وتنفيذه

توفير أفضل الممارسات والدروس  (و )
المستفادة في تنفيذ البروتوكول 
التكميلي عن طريق غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

ليات المؤسسية الوطنية تحليل السياسات والقوانين واآل 1.4
لتحديد الكيفية التي تعالج أو يمكن أن تعالج بها 

 متطلبات البروتوكول التكميلي

دارية جديدة أو منقحة لتنفيذ  2.4 وضع أطر قانونية وا 
 متطلبات البروتوكول التكميلي 

وضع إرشاد لمساعدة السلطات المختصة في  3.4
  االضطالع بمسؤولياتها بموجب البروتوكول التكميلي

تنظيم أنشطة تدريبية لتدعيم القدرات العلمية والتقنية  4.4
قامة  للسلطات المختصة لتتمكن من تقييم األضرار وا 

 صالت سببية وتحديد تدابير االستجابة المالءمة

وضع قواعد بيانات ونظم إلدارة المعرفة لتيسير وضع  5.4
خطوط األساس ورصد حالة التنوع البيولوجي على 

 األنواع والنظم االيكولوجيةالمستويات الجينية، و 

تعزيز القدرات الوطنية إلجراء االستعراض اإلداري  6.4
والقانوني للمقررات الخاصة بتدابير االستجابة التي 

من البروتوكول  6-5يتخذها المشغل وفقا للمادة 
 التكميلي

تجميع وتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة  7.4
ن طريق غرفة تبادل في تنفيذ البروتوكول التكميلي ع

 معلومات السالمة األحيائية

حشد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للتصديق  8.4
 على البروتوكول التكميلي وتنفيذه

 
 : التوعية العامة والتثقيف والمشاركة5المجال البؤري 

 5الهدف التشغيلي 
الجهود التي تبذل لتحقيق التوعية العامة، وتشجيع  تعزيز القدرة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تيسر

 التثقيف والمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة بطريقة آمنة.
 جتاو الن

  حصول األطراف على إرشاد ومواد تدريبية بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام
 ؛ئنات الحية المحورة بطريقة آمنةالكا
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 .تمّكن األطراف من ترويج وتيسير التوعية العامة والتثقيف والمشاركة في مجال السالمة األحيائية 
 

 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  النسبة المئوية لألطراف التي
لديها آليات لضمان المشاركة 
العامة في صنع القرار فيما 

الحية يتعلق بالكائنات 
في موعد ال يتجاوز  المحورة

ست سنوات بعد االنضمام 
إلى البروتوكول أو التصديق 

 عليه 

  عدد األطراف التي أبلغت
جمهورها بالوسائل المتوافرة 

 للمشاركة 

  عدد األطراف التي لديها
مواقع شبكية وطنية للسالمة 
األحيائية وأرشيفات وطنية 
للبحث، ومراكز للمراجع أو 

تبات المراجع أقسام في مك
الوطنية الموجودة المخصصة 
لمواد تعليمية عن السالمة 

 األحيائية
 

 تنفيذ برامج للترويج للتوعية العامة (أ )

وضع مواد إرشادية وقوائم مراجعة  (ب )
بما في ذلك المنهجيات وأفضل 
الممارسات للترويج للتوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة واستخدامها من 

 جانب األطراف

ة للتوعية العامة آليات محسن (ج )
 والترويج للتثقيف والمشاركة

التنفيذ الفعال للتوعية العامة  (د )
والترويج للتثقيف والمشاركة على 
المستويات الوطنية واإلقليمية 

 والدولية
 

جمع المعلومات عن األطر القانونية واآلليات والخبرات  1.5
 الفعلية عن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة

دريب/ووحدات على اإلنترنت وضع ونشر حزم الت 2.5
والمواد التوجيهية وغير ذلك من األدوات لمختلف الفئات 

 المستهدفة 

تنظيم حلقات عمل إقليمية ووطنية بشأن تنفيذ اإلرشاد  3.5
ومجموعة األدوات المشار إليها أعاله ومجموعة 
األدوات المشار إليها أعاله لتعزيز أو إقامة آليات 

قيف والمشاركة مع الوصل وطنية للتوعية العامة والتث
 المشترك مع االتفاقات الدولية التكاملية

تنظيم حلقات عمل لتدريب المدربين مخصصة للقائمين  4.5
على التثقيف في مجال السالمة األحيائية وخبراء 
االتصال وغيرهم من الموظفين الحكوميين وغير 
الحكوميين على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون 

 اإلقليمية

شاء آليات الطالع الجمهور على الفرص المتاحة إن 5.5
 وطرائق مشاركة

إقامة واضع شبكية ووطنية للسالمة األحيائية وقواعد  6.5
 بيانات للبحث ومراكز وطنية للمواد المرجعية

وضع وتنفيذ برامج للتوعية العامة في مجال السالمة  7.5
 األحيائية

 
 : تقاسم المعلومات6المجال البؤري 

 6الهدف التشغيلي 
سيما في البلدان  ضمان الوصول بسهولة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من جانب جميع أصحاب المصلحة وال

 النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
 جتاو الن

  مات من خالل هذه الغرفة زيادة فرص الحصول على المعلومات من غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وتقاسم المعلو
 من جانب المستخدمين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

 الحصول بسهولة على الوسائل الالزمة لتيسير تنفيذ البروتوكول من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ 

 بادل معلومات السالمة األحيائية من جانب أصحاب المصلحة بما في الوصول بسهولة إلى المعلومات المتاحة في غرفة ت
 .ذلك الجمهور العام

 
 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  عدد المذكرات المقدمة
لغرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية من 
البلدان النامية والبلدان التي 
تمر اقتصاداتها بمرحلة 

 انتقالية

  حجم الحركة من
تخدمين إلى غرفة تبادل المس

معلومات السالمة األحيائية 
من البلدان النامية والبلدان 
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

األطراف القادمة على تسجيل  (أ )
المعلومات اإللزامية في غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

األطراف وغير األطراف وأصحاب  (ب )
المصلحة اآلخرين القادرة على 

ضع معلومات غير إلزامية في و 
غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

التنسيق المحسن وتقاسم الخبرات  (ج )
بشأن غرفة تبادل معلومات 
السالمة اإلحيائية على المستويات 

إنشاء وصيانة البنية األساسية الوطنية واإلقليمية  1.6
 ل معلومات السالمة األحيائيةللوصول إلى غرفة تباد

دارة  2.6 قليمية ودون إقليمية لجمع وا  وضع نظم وطنية وا 
المعلومات لتقديمها لغرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

 AJAXإنشاء مواقع شبكية وطنية باستخدام أدوات  3.6
 حسب مقتضى الحال Hermesو

تنظيم تدريب غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  4.6
مستهدفة محددة باستخدام شبكة المستشارين لفئات 

 اإلقليمية للغرفة

تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بشأن  5.6
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 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

 انتقالية
 

الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
 والعالمية

زيادة وعي وقدرة أصحاب  (د )
المصلحة والجمهور العام على 

علومات عن الحصول على الم
طريق غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية

دارة  (ه ) إنشاء النظم الوطنية لجمع وا 
المعلومات وتحميلها في غرفة 
تبادل معلومات السالمة األحيائية 
بشأن جميع المعلومات الالزمة 

 بموجب البروتوكول

مواصلة وضع وتجهيز غرفة تبادل معلومات السالمة 
األحيائية لتعظيم استخدام الموارد والتجارب والخبرات 

 المتوافرة والتقليل إلى أدنى حد من ازدواجية الجهود

التدريب لخبراء إدارة المعلومات في غرفة تبادل تنظيم  6.6
معلومات السالمة األحيائية ووضع آليات لتيسير 
استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من 

 جانب مختلف أصحاب المصلحة

إنشاء آليات لتمكين البلدان من رصد استخدام غرفة  7.6
طني تبادل معلومات السالمة األحيائية على المستوى الو 

 ومعالجة الثغرات

مواصلة مشروعات بناء قدرات غرفة تبادل معلومات  8.6
السالمة األحيائية على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 ودون اإلقليمية

تعزيز آلية تنسيق غرفة تبادل معلومات السالمة  9.6
األحيائية على المستوى الوطني بما في ذلك التعاون 

ت مع أصحاب المشترك بين الوزارات وبين الوكاال
 المصلحة المعنيين

 
 : التثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية7المجال البؤري 

 7الهدف التشغيلي 
ترويج التثقيف وتدريب أخصائيي السالمة األحيائية من خالل زيادة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات األكاديمية 

 والمنظمات ذات الصلة.
 جتاو الن

  مستدامة من أخصائيي السالمة األحيائية المزودين بمختلف القدرات على المستويين الوطني والدولي؛توافر مجموعة 

 تحسين برامج التثقيف والتدريب على السالمة األحيائية؛ 

 زيادة تبادل المعلومات ومواد التدريب والموظفين والطالب فيما بين المؤسسات األكاديمية والمنظمات ذات الصلة. 

 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

  عدد المؤسسات األكاديمية
بحسب اإلقليم التي توفر 
التثقيف ودورات التدريب 
والبرامج ذات الصلة بالسالمة 

 األحيائية

  عدد مواد التدريب والوحدات
على اإلنترنت للسالمة 

 األحيائية المتوافرة
 

تحسين عملية تحديد االحتياجات  (أ )
 تهدفينمن التدريب والمهتمين المس

معلومات عن األوضاع الراهنة  (ب )
فيما يتعلق بمبادرات التثقيف 
 والتدريب المتاحة للسالمة األحيائية

الوثائق ذات الصلة )ملفات الحياة  (ج )
الواقعية وتقارير تقييم المخاطر( 
المتاحة للتثقيف والسالمة األحيائية 

 وأغراض التثقيف

تجميع مبادرات التدريب والتثقيف  (د )
ألحيائية القائمة بشأن السالمة ا

 وتوافر المدربين

إتاحة دورات التدريب اإللكتروني  (ه )
وغير ذلك من التعليم عن بعد 
وبرامج التدريب بشان السالمة 

 األحيائية

عقد المؤتمرات العلمية والمهنية  (و )
وحلقات العمل لدعم تبادل 

 المعلومات والخبرات

توفير التدريب المستمر لمنظمي  (ز )
ل برامج السالمة األحيائية من خال

االضطالع بعمليات تقييم لالحتياجات الدورية من  1.7
التدريب للتأكد من الطلب على برنامج التثقيف والتدريب 

 للسالمة األحيائية وتحديد المهتمين المستهدفين

وضع و/أو تعزيز برامج التثقيف والتدريب بشأن  2.7
ت الوطنية واإلقليمية السالمة األحيائية على المستويا

 ودون اإلقليمية

تبادل المعلومات عن دورات وبرامج التثقيف والتدريب  3.7
القائمة بشأن السالمة األحيائية من خالل غرفة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية

دمج السالمة األحيائية في المناهج الدراسية للسالمة  4.7
 األحيائية للبرامج والدورات األكاديمية القائمة

قليمية ودون  5.7 إنشاء آليات أو شبكات تنسيق وطنية وا 
إقليمية للمؤسسات المعنية بالتثقيف والتدريب في مجال 
السالمة األحيائية لتيسير تقاسم الخبرات وأفضل 

 الممارسات

تبادل مواد التدريب والبحوث بشأن السالمة األحيائية  6.7
 فيما بين المؤسسات األكاديمية

ديمي والزماالت لتيسير تقاسم وضع برامج للتبادل األكا 7.7
الخبرات بما في ذلك من خالل التعاون بين الشمال 

 والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب

توسيع وصيانة قاعدة البيانات في غرفة تبادل معلومات  8.7
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 األنشطة النتائج/ النواتج المؤشرات

السالمة األحيائية بشأن برامج ودورات التدريب والتثقيف  التدريب أثناء العمل، وخارج العمل
اديميين عن السالمة األحيائية، والموظفين والخبراء األك

 بشأن المشروعات ومواد التدريب ذات الصلة

تعزيز قدرة الجامعات ومعاهد البحوث ومراكز الخبرة  9.7
الرفيعة لتسليم التثقيف والتدريب في مجال السالمة 

 األحيائية
 

 األدوار والمسؤوليات 4-2
وسوف تضطلع الكيانات تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ خطة العمل على عاتق األطراف والحكومات األخرى.  -31

ضمن جملة األخرى بدور مساند بما في ذلك توفير المساعدات المالية والتقنية. وستكون األطراف والحكومات األخرى مسؤولية، 
 ، عما يلي:أمور

 تحديد االحتياجات من بناء القدرات واإلبالغ عنها لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ )أ(

 لتدخالت النوعية لبناء القدرات؛تصميم وتنفيذ ا )ب(

حشد الموارد المحلية واالستفادة من الدعم المالي والتقني المتاح من خالل القنوات الثنائية والمتعددة  )ج(
 األطراف؛

 تزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالتقارير عن أنشطتها بشأن بناء القدرات؛ )د(

 لتشجيع الكيانات األخرى على وضع مبادرات بناء القدرات؛توفير بيئة ممكنة وقيادة  )ه(

توفير التوجيه والتنسيق ألنشطة بناء القدرات بما لدى الكيانات األخرى بما في ذلك الجهات المانحة ضمن  )و(
 إطار االستراتيجية أو خطة العمل الوطنية لبناء القدرات.

ة العالمية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وسوف تضطلع الكيانات األخرى بما في ذلك مرفق البيئ -31
األخرى والهيئات اإلقليمية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات األكاديمية والبحثية والمنظمات غير 

ها النسبية وخبراتها مع مراعاة الحكومية والقطاع الخاص بأدوار مختلفة لدعم األطراف والحكومات األخرى استنادا إلى ميزت
 .BS-I/5األدوار اإلشارية المحددة في المرفق الثاني بالمقرر 

 سوف تضطلع األمانة بما يلي رهنا بتوافر الموارد: ،BS-I/5وعالوة على األدوار المحددة في المرفق الثاني بالمقرر  -32

ل توفير األدوات المالئمة لتقييم االحتياجات مساعدة األطراف في تحديد احتياجاتها من بناء القدرات من خال )أ(
سداء المشورة بناء على طلب، وتنظيم حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية في هذا الصدد؛  وا 

 تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لوضع مقترحات المشروعات؛ )ب(

ة في مجاالت تصميم مشروعات السالمة إعداد مجموعة أدوات بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفاد )ج(
دارتها وتقييمها؛  األحيائية وا 

تنظيم حلقات عمل تدريبية لألطراف في مجال حشد الموارد للسالمة األحيائية للعمل ضمن جملة أمور على  )د(
تيسير تنفيذ استراتيجية تيسير تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة ووضع استراتيجيات حشد الموارد في سياق األنشطة الرامية إلى 

 االتفاقية بشأن حشد الموارد.
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ويتحمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مسؤولية شاملة عن توفير اإلرشاد بشأن تنفيذ خطة  -33
 العمل واستعراض فاعليتها وفائدتها.

 الموارد الالزمة للتنفيذ 4-3
لمصادر من بينها مرفق البيئة العالمية والتمويل الثنائي والمتعدد سوف تنفذ خطة العمل بدعم مالي من مختلف ا -34

طار مخصصات األطراف والمساهمات المالية الطوعية من خالل األمانة. وسيجري أيضا تشجيع األطراف على أن تدرج في إ
 الميزانيات الوطنية تمويل أنشطة بناء قدرات السالمة األحيائية.

وتقدم لألمانة احتياجاتها من التمويل المتعلق بتنفيذ خطة العمل كجزء من العملية وستدعى األطراف إلى أن تقيم  -35
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  الشاملة لتقييم كمية الموارد المالية التي تحتاجها األطراف من البلدان النامية، ال

، 2121-2111انتقالية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
. وعالوة على ذلك يجري تشجيع األطراف 2121-2111والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

 والدولية لتنفيذ خطة العمل. والحكومات األخرى على تحديد وتعظيم فرص المساعدات التقنية والتعاون من المصادر اإلقليمية

ستكون القدرة على حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية بطريقة يمكن التنبؤ بها وعلى أساس مستدام عنصرا  -36
حاسما في نجاح تنفيذ خطة العمل. وفي هذا الصدد تشجع األطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لحشد الموارد وتبادل 

 ت، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بشأن الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة.المعلوما

 الرصد والتقييم 4-4
سيتولى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عمليات رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل. وسوف تعد  -37

ن األطراف والحكومات األخرى تقريرا عن حالة تنفيذ خطة العمل، وعن كيفية استخدام األمانة، على أساس المذكرات المقدمة م
اإلطار من جانب األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة في تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطتها المتعلقة ببناء قدرات 

التقرير إلى نظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع السالمة األحيائية أو في دعم أو تمويل برامج السالمة األحيائية. وسيقدم 
صدار إرشاد   بشأن التدابير الرامية إلى تحسينها.لألطراف في البروتوكول وا 

وسوف تحدد التقارير المتعلقة بحالة تنفيذ خطة العمل األنشطة التي نفذت والنتائج الرئيسية التي تحققت حتى يمكن  -38
حرز على مختلف المستويات. وفي هذا الصدد، سوف يطلب إلى الحكومات توفير إحساس أوضح بالتقدم الشامل الم

والمنظمات ذات الصلة تقديم مذكرات عن كل من أنشطتها والنتائج التي حققتها. وسيستخدم ذلك كقياس جيد لنواتج المجال 
 البؤري لبناء القدرات في الخطة االستراتيجية للبروتوكول.

ي خطة العمل في رصد وتقييم التقدم المحرز. وسوف تضع األمانة إطار للرصد وسوف تستخدم المؤشرات الواردة ف -39
 ومنهجية تجميع البيانات بما في ذلك كيفية جمع البيانات ومكان ذلك. ، المؤشراتضمن جملة أمورأكثر وضوحا يتناول، 

 استعراض اإلطار وخطة العمل -خامسا

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  سيجري استعراض شامل لإلطار وخطة العمل لنظر مؤتمر -41
باالقتران مع استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للبروتوكول وعملية التقييم واالستعراض الثالثة لفعالية البروتوكول 

جراءاته ومرفقاته التي فوضت بها المادة   من البروتوكول. 35وا 
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 الثاني المرفق

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بموجبالقدرات آلية تنسيق جهود بناء 

 الهدف -ألف 

تعزيز التكامل وتعظيم التآزر بين مختلفة  بغيةالغرض من آلية التنسيق هو تيسير التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات  -1
 موارد المتاحة.ودعم االستغالل الكفء للإلى أدنى حد ازدواج الجهود  تقليل من أجل مبادرات بناء القدرات

 المبادئ التوجيهية -باء 

 تسترشد آلية التنسيق بالمبادئ األساسية التالية: -2

الغرض من اآللية هو تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية،  )أ(
 وليس اإلشراف على المبادرات المختلفة أو مراقبتها أو تقييمها؛

يجب أن تكون المشاركة في آلية التنسيق، وتبادل المعلومات عبر هذه اآللية، طوعية ومفتوحة لكل أصحاب  )ب(
 المصلحة المعنيين؛

يجب أن تكون اآللية نظاما بسيطا ومرنا وسهل االستخدام، ويجب أن تكون متطلبات الموارد اإلضافية  )ج(
 الالزمة لتطبيقها عند أدنى حد ممكن؛

 آللية بحيث تسير عملياتها على نحو مرحلي وتراكمي؛يتم وضع ا )د(

قامة الشبكاتيجب أن تكمل اآللية مبادرات التنسيق  )ه( القائمة على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي  وا 
 تضيف قيمة إلى هذه المبادرات، ال أن تنافسها.أن و 

 عناصر آلية التنسيق - جيم

 سية التالية:ساألتتألف آلية التنسيق من العناصر ا -3

 فريق اتصال معني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ )أ(

 قواعد بيانات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ )ب(

قامة الشبكات؛المعلومات  تقاسمآلية  )ج(  وا 

 .اجتماعات التنسيق )د(
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 ائيةفريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحي -1

فريق االتصال هو فريق خبراء مخصص صغير )وليس هيئة دائمة( يشكله األمين التنفيذي ويدعوه لالجتماع على  -4
نحو يتسم بالشفافية لمعالجة مسائل/مواضيع معينة في مجال بناء القدرات، عند ظهور الحاجة إلى ذلك. ويجب أن يتألف من 

بين األطراف، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، ومن  خمسة عشر خبيرا على األكثر يتم اختيارهم من
عدد محدود من الخبراء من المنظمات المالئمة ال يتعدى ثلث عدد الخبراء المختارين من األطراف. ويعمل أعضاء فريق 

د الالزمة لكفالة أن يحضر كل االتصال بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم أو منظماتهم. ويجب بذل كل الجهو 
 اجتماع للفريق بعض األعضاء الذين حضروا اجتماعات سابقة بغية المحافظة على درجة ما من االستمرارية والذاكرة المؤسسية.

ألمين التنفيذي بشأن سبل ووسائل تعزيز التنسيق والتنفيذ إلى اإسداء مشورة الخبراء  ويتمثل تكليف فريق االتصال في -5
 ال لمكونات بناء القدرات في الخطة االستراتيجية للبروتوكول.الفع

تسير عمليات فريق االتصال وفقا إلرشادات أفرقة الخبراء واالتصال التي يشملها أسلوب عمل فريق الخبراء التقني و  -6
فاقية(. وبقدر االتفي طراف األمؤتمر الصادر عن  8/11بالمقرر المخصص للتنوع البيولوجي للجبال )المرفق الثالث 

المستطاع، يجري فريق االتصال عمله باستخدام الوسائل اإللكترونية، بما فيها البريد اإللكتروني والمناقشات عبر اإلنترنت من 
فر الموارد، اتو ب رهنا، وجها لوجه واالجتماع عن بعد. ويمكن تنظيم اجتماعات للفريقعلى األعضاء خالل بوابة تعاونية مقيدة 

 ع االجتماعات األخرى.م في تعاقب

 قواعد بيانات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية -2

تعمل قواعد بيانات بناء القدرات كمستودع مركزي للمعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات حول العالم )بما في ذلك  -7
وكذلك المعلومات المتعلقة باحتياجات البلدان واألدوات المشاريع واألنشطة والفرص االنفرادية والدورات التدريبية األكاديمية(، 

اإلنترنت الخاصة بتقارير المبادرات المكتملة، بما في ذلك ملخصات أهم  روابطالمتاحة ومواد الموارد. كما أن التقارير و/أو 
 في قاعدة بيانات مبادرات بناء القدرات. إدماجهايجب  والدروس المستفادةاإلنجازات 

واعد البيانات الوصول في الوقت المناسب وبطريقة منظمة إلى المعلومات المتعلقة بالمبادرات المكتملة ق وتيسر -8
والجارية والمخططة. ويسمح هذا للمستخدمين بتحديد التداخالت والفجوات في التغطية الجغرافية والمواضيعية لمبادرات بناء 

، وتيسير تعبئة الموارد وتحديد فرص التعاون والعمل إلى أدنى حد اردازدواج الجهود والمو  تقليلالقدرات القائمة من أجل 
 التآزر.أوجه المشترك و 

لتيسير  األشكال العامةت حفظ قواعد البيانات من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. ويجب استخدام و  -9
حث حسب الحاجة في قواعد البيانات. ويجب أن وأيضا لتيسير إجراء عمليات الب منظم ومتسقإدخال المعلومات على نحو 

وسع األشخاص الذين تعينهم الحكومات أو المنظمات ذات الصلة تسجيل المعلومات وتحديثها في قواعد البيانات من بيكون 
 .السرخالل مركز إلدارة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام نظام كلمة 
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قاآلية تبادل المعلومات  -3  مة الشبكاتوا 

ينصب تركيز هذا العنصر على تيسير التبادل غير الرسمي ولكن النظامي للمعلومات والخبرات والممارسات الجيدة  -11
من مبادرات بناء القدرات وكذلك تبادل األفكار بشأن كيفية معالجة االحتياجات والتحديات والمسائل الطارئة  والدروس المستفادة

 ك أساسا من خالل "منتدى اإلنترنت المعني ببناء القدرات".المحددة. ويتم إنجاز ذل

أنشطة بناء في منصة لألفراد المعنيين أو العاملين واجتماعات التنسيق المعقودة وجها لوجه يوفر منتدى اإلنترنت وس -11
قامة عالقاتالقدرات والبحث في مجال السالمة األحيائية للتفاعل   التشغيليةتعلم من الخبرات وتبادل المعلومات والوشبكات  وا 

لتحسين  مبتكرة. كما سيحصل أصحاب المصلحة بذلك على فرصة للبحث عن أفكار وتبادل اآلراء واقتراح أفكار اآلخرينمن 
تصميم وتنفيذ مبادرات بناء القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، ستسنح الفرصة للمشاركين لبناء فهم مشترك للمسائل واالحتياجات 

المسائل بشأن  والتوصل إلى توافق في اآلراءالحوار  وحفزالستراتيجية العامة لبناء القدرات لمعالجة تلك االحتياجات والنُّهج ا
 الرئيسية.

يجب استخدام مجموعة كبيرة من أدوات اإلنترنت، منها مجموعات المناقشة عبر اإلنترنت، والبوابات التعاونية، و  -12
 المباشرةمعينة أو شبكات خبراء معينة، وقوائم البريد اإللكتروني، وكذلك المؤتمرات ومساحات العمل المقصورة على مجموعات 

 عبر اإلنترنت، حسب االقتضاء.

 اجتماعات التنسيق -4

إن اجتماعات تنسيق التي تعقد وجها لوجه ستكمل المنتدى القائم على اإلنترنت وذلك بالسماح لألفراد من المنظمات  -13
كومية والجهات المانحة من تصميم وتنفيذ أو تمويل أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية ذات الصلة، والوكاالت الح

للمقابلة وجها لوجه، في مكان غير رسمي، من أجل تبادل المعلومات، واستعراض الخبرات التشغيلية والدروس المستفادة فيما 
الجتماعات أيضا فرصة الستعراض والنظر في وسائل معالجة الثغرات يتعلق بجهودها الرامية إلى بناء القدرات. وستقدم هذه ا

أو التداخالت بين األنشطة القائمة ودعم أوجه التآزر والشراكات. وعالوة على ذلك ستيسر اجتماعات التنسيق من تحسين 
يصال المساعدة إلى البلدان في مجال بناء القدرات مع تحسين تقديم المساعدة إلى البلد ان التي لديها احتياجات محددة تخطيط وا 
 معّرفة. وستنظم األمانة هذه االجتماعات بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، رهنا بتوافر التمويل.

 إدارة آلية التنسيق – دال

 يتولى إدارة آلية التنسيق األمين التنفيذي، الذي تشمل وظائفه األساسية ما يلي: -14

القدرات، بما في ذلك تحديثها بانتظام على أساس اإليداعات الواردة من المحافظة على قواعد بيانات بناء  )أ(
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والمانحين؛

 آلية التنسيق؛ من خاللالمتبادلة  والدروس المستفادةتيسير نشر المعلومات  )ب(
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ت في مجال السالمة األحيائية واجتماعات الدعوة إلى عقد اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرا )ج(
دارة هذه االجتماعات، حسب االقتضاء؛  التنسيق، وا 

إعداد تقارير عن عمليات آلية التنسيق ليتم النظر فيها أثناء اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  )د(
 لألطراف في البروتوكول؛

ب المصلحة، بما فيهم البلدان المانحة والوكاالت بآلية التنسيق وتشجيع مختلف أصحا ةوعيتزيادة ال )ه(
 لية في أنشطتها.اوالمنظمات التي تقدم الدعم في مجال بناء القدرات، على المشاركة بشكل أكثر فع
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BS-VI/4-  :خبراءالقائمة بناء القدرات 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،BS-V/4و BS-IV/4 مقرريهإلى  يشير إذ
ذ يأخذ في  ، بما في ذلك الخبراء استخدام قائمةفيما يتعلق ب األخرى الحكوماتو آراء وخبرات األطراف  الحسبانوا 

 ،(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2في المستقبل ) لخبراءاحاجتها المتوقعة إلى قائمة مدى و  التي ووجهتالتحديات 
 لتقرير عن الحالة الراهنة لقائمة الخبراء والصندوق الطوعي الخاص بالقائمة وتشغيلهمابا يحيط علما -2

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2)؛ 
أن على دعوته السابقة إلى األطراف والحكومات األخرى التي لم ترشح خبراء للقائمة حتى اآلن  يجدد تأكيد -1
 تقوم بذلك؛
لألمين التنفيذي تحديث النموذج استنادا إلى  ويأذنقائمة الخبراء المرفق طيه نموذج الترشيح المنقح ل يعتمد -3

 الخبرة التشغيلية؛
توسيع نطاق اختصاصات قائمة الخبراء لتشمل دعم، حسب االقتضاء وعند الطلب، عمل األمانة  يقرر -4

، فيما يتعلق ببناء القدرات في لبروتوكولومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول والهيئات األخرى بموجب ا
 ؛البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 التقنيينأفرقة الخبراء األطراف وغيرها من الحكومات إلى النظر في ترشيح خبراء للقائمة للعمل في  يدعو -5
 التقنيةات األخرى بموجب البروتوكول و/أو حضور االجتماعات واللجان االستشارية غير الرسمية ذات الصلة والهيئ المخصصة

 بموجب البروتوكول؛
األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة واألمين التنفيذي إلى النظر في االستعانة  يدعو -6

دريبية وغيرها من أنشطة بناء بالخبراء المدرجة أسماؤهم في القائمة كأصحاب خبرة و/أو ميسرين في حلقات العمل والدورات الت
 القدرات؛

الخبراء المدرجة أسماؤهم في القائمة إلى المشاركة بفعالية في منتديات المناقشة على اإلنترنت  يدعو -7
 على اإلنترنت ذات الصلة التي تنظم بموجب البروتوكول؛ المعقودة في الوقت الحقيقيوالمؤتمرات 
البلدان المتقدمة والجهات المانحة األخرى إلى تقديم مساهمات إلى  دعوته إلى األطراف من يجدد تأكيد -8

 .1111-1122الصندوق الطوعي من أجل التفعيل الكامل للقائمة تيسيرا لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للفترة 
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 المرفق
 نموذج الترشيح المنقح لقائمة خبراء السالمة األحيائية

 النجمة)*( التي تحمل عالمة ألقساميلزم ملء الخانات/ا
 <اسم البلد> الحكومة المرشحة للخبير:*

 
 كلمة(* 151) لمحة موجزة -أوال 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 المعلومات الشخصية األساسية* -ثانيا 

 من االختصارات أو األحرف األولى االسم الكامل بدال يرجى ذكر
 السيدة  اللقب:

 البروفيسور 

 السيد 
 الدكتور 

 _________ غير ذلك: 
 

  االسم األول واسم العائلة:

  صاحب العمل/المنظمة:

  لقب الوظيفة:

  عنوان السكن:

   الهاتف:

   الفاكس:

   ي:البريد اإللكترون

   الموقع على الشبكة:

  سنة الميالد:

 أنثى   ذكر  الجنس:

  بلد الميالد:

  الجنسية:

  الجنسية الثانية:

 الوظيفة الحالية*تفاصيل   -ثالثا 
  صاحب العمل/المنظمة/الشركة:* اسم 

  اإلدارة/الشعبة /الوحدة:*

  *السنة(:) تاريخ مباشرة العمل
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 أكاديمية أو معهد بحوث  المنظمة:* نوع
 وكالة حكومية 

  منظمة حكومية دولية 

  منظمة غير حكومية 

 

تجارية  )أعمال قطاع خاص 
 وصناعة(

 االقتصادي كاملمنظمة إقليمية للت 

المتخصصة الوكاالت األمم المتحدة و  
  الموحد لألمم المتحدةنظام لل األخرى

 غير ذلك:________________ 

صف )يرجى تقديم و : المجاالت الرئيسية للمسؤولية
 السالمة األحيائيةموجز عن كيفية اتصال عملك ب

يتم ترشيحكم من  التي ومجال )مجاالت( الخبرة
 أجلها(

 

 التاريخ الوظيفي*  -رابعا 
  سبق وأن عملت فيها: األقاليم التي البلدان أو

 يرجى تقديم تفاصيل عن الوظائف السابقة مع اإلشارة أوال إلى أحدث وظيفة.
  1الخبرة المهنية السابقة رقم  

  *اسم صاحب العمل/المنظمة/الشركة:

 دة:*اإلدارة/الشعبة/الوح
 

 (:السنة -السنة ) تاريخ البداية والنهاية
 

 معهد بحوث / أكاديمية  المنظمة:*  نوع

 وكالة حكومية 
 دولية منظمة حكومية 

  منظمة غير حكومية 

 )أعمال تجارية قطاع خاص 
 وصناعة(

  االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل 

الوكاالت األمم المتحدة و  
الموحد نظام لل لمتخصصة األخرىا

 لألمم المتحدة

 غير ذلك:_______________ 

صف )يرجى تقديم و : المجاالت الرئيسية للمسؤولية
 مة األحيائيةالسالموجز عن كيفية اتصال عملك ب

يتم ترشيحكم من  التيومجال )مجاالت( الخبرة 
 أجلها(

 

  2السابقة رقم  الخبرة المهنية

  *اسم صاحب العمل/المنظمة:

  اإلدارة/الشعبة/الوحدة:*

  (:السنة -السنة ) تاريخ البداية والنهاية
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  أكاديمية/معهد بحوث  المنظمة:* نوع
 وكالة حكومية 

  دولية منظمة حكومية 

  منظمة غير حكومية 

 )أعمال تجارية قطاع خاص 
 وصناعة(

 االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل 

الوكاالت األمم المتحدة و  
لموحد انظام لل لمتخصصة األخرىا

 لألمم المتحدة

 غير ذلك:_______________ 

صف )يرجى تقديم و : المجاالت الرئيسية للمسؤولية
 السالمة األحيائيةموجز عن كيفية اتصال عملك ب

يتم ترشيحكم من  التيومجال )مجاالت( الخبرة 
 أجلها(

 

  3السابقة رقم  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
ف وجيز عن مدى صلة السالمة ص)يرجى تقديم و  

األحيائية بمجال )مجاالت( الخبرة التي يتم 
 ا(ترشيحكم من أجله

 

 التعليم -خامسا 

 *التعليم الرسمي -ألف

 *(في علم األحياء الدقيقةبكالوريوس  ولى )مثالالشهادة األ 

أكاديمي أخرى أوسمة تفوق  أو الشهادة األولى
 *:الموضوعو 

 لنص<>إدخال ا

 >إدخال النص< *:المؤسسة األكاديمية اسم

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

 علم األحياء الدقيقة(* في ماجستير )مثال الشهادة الثانية

أخرى  أكاديميأوسمة تفوق  أو الشهادة الثانية
 * :الموضوعو 

 دخال النص<>إ

 >إدخال النص< *:المؤسسة األكاديمية اسم

 >سنة< إلى >سنة< من من/إلى(:التواريخ )
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 الشهادة الثالثة )مثال دكتوراه في علم األحياء الدقيقة(

أخرى  أكاديميأوسمة تفوق  أو الشهادة الثالثة
 :والموضوع

 دخال النص<>إ

 >إدخال النص< :المؤسسة األكاديمية اسم

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

 المؤهالت المهنية األخرى  -باء

مهنية  مؤهالت ثالثة بحد أقصىتشمل  أدِخل قائمة
في  شهادات مثل الحصول على): أخرى ذات صلة

 (الخ.دريب المتخصص، مجال الت

 >إدخال النص< أ.

 >إدخال النص< ب.

 >إدخال النص< ج.

 

 الخبرة* مجاالت -سادسا

األطراف في  أن تساعد مجاالت محددة يمكن فيها لخبرتكم األكاديمية والمهنية 3يرجى اختيار مجال خبرة رئيسي واحد وحتى 
 :للسالمة األحيائية وكول قرطاجنةبروت تنفيذ

  وخبرة قانونية األحيائية خبرة في مجال سياسة السالمة 
  قانون السالمة األحيائية 

 السالمة األحيائية سياسة 
  سياسة التكنولوجيا البيولوجية 

 متثال واإلنفاذاال 

 )إجراء االتفاق المسبق عن علم( البت في الطلبات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

 مراقبة االستيراد/التصدير 

 المسؤولية والجبر التعويضي 

 االتفاقات المتعددة األطراف 

 

 خبرة في مجال تنمية القدرات 

  تنمية القدرات المؤسسية 

 رصدها وتقييمها و  تصميم المشاريع 

 حشد الموارد 

 

دارة المعلومات    خبرة في مجال المعلومات وا 

 المة األحيائيةغرفة تبادل معلومات الس 
 لسالمة األحيائيةا إدارة قواعد بيانات 

  تطوير موقع السالمة األحيائية على اإلنترنت 

 تطوير شبكات تكنولوجيا المعلومات 

 

 المشاركة و  خبرة في مجال التوعية العامة والتثقيف 

 الحصول على المعلومات 

  تعليم في مجال السالمة األحيائية 

 وسائل اإلعالم 

 التوعية العامة 

 شاركة العامةالم 

 اإلبالغ عن المخاطر 
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 خبرة علمية وتقنية 

  واألعالف سالمة األغذية 

 صحة اإلنسان 

 رصد الكائنات الحية المحورة 

 أخذ عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها 

 تقييم المخاطر 

 إدارة المخاطر 

 

 اقتصادية وتجاريةاجتماعية و  خبرة 

  أخالقيات البيولوجيا 

  تعايشال

  حقوق الملكية الفكرية 

  التقييمات االقتصادية و/أو االجتماعية 

 التجارة ومعايير قواعد 

 

 >إدخال النص<يرجى التحديد( خبرات أخرى ) 

 

 المنشورات -سابعا 

مجال الرئيسي بالاذكر أهم ثالث منشورات مرتبطة 
 :لخبرتكم

 >إدخال النص< -1
 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3

 

 منشورا 22يرجى ذكر حتى ) اذكر منشورات أخرى
 وفصول الكتب والمقاالت والكتبن األعمال م

األخرى التي  وورقات المؤتمرات والمنشورات
ويرجى إرسال قائمة مستقلة  استعرضها النظراء؛

 (: بالمنشورات إذا كان المكان المتاح ال يكفي

 >إدخال النص< -1
 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3

 >إدخال النص< -4

 >إدخال النص< -5

 >المرفق< و/أو 

 

 المهنيةالجوائز والعضوية في الرابطات  -ثامنا 

 الجوائز التي تم الحصول عليها
عليها حصلتم جوائز علمية/مهنية  حتى ثالثأذكر 

 :الرئيسي متعلقة بمجال خبرتكمو 

 >إدخال النص< -1
 ل النص<>إدخا -2

 >إدخال النص< -3
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 مهنيةفي رابطات  العضوية
جمعيات أو منظمات مهنية ذات  حتى ثالثأذكر 

 :صلة من تلك التي تنتمون إلى عضويتها

 >إدخال النص< -1
 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3

لهيئات أو أفرقة الخبراء أو ا اللجان التقنية
 االستشارية التي عملتم بها 

هيئات  أوأو أفرقة خبراء لجان تقنية  ثالث حتىأذكر 
عملتم بها وصف بإيجاز  استشارية ذات الصلة
 :مسؤولياتكم المحددة

 >إدخال النص< -1
 >إدخال النص< -2

 >إدخال النص< -3

 
 إجادة اللغات* -تاسعا 

 *:ألماللغة ا

 الروسية:  اإلنكليزية:  العربية: 
 اإلسبانية:   الفرنسية:  الصينية: 

 <إدخال النص> (:)يرجى التحديد لغات أخرى

 اللغات األخرى

 *:التحدث

 مقبول   جيد   ممتاز  ربيةالع
 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  

 *:القراءة

 مقبول   جيد   ممتاز  العربية
 مقبول   جيد   ممتاز  الصينية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلنكليزية

 مقبول   جيد   ممتاز  الفرنسية

 لمقبو    جيد   ممتاز  الروسية

 مقبول   جيد   ممتاز  اإلسبانية

 <إدخال النص> (:)يرجى التحديد لغات أخرى

 مقبول   جيد   ممتاز  
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 *:الكتابة

 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  

 المراجعون المهنيون -عاشرا

 واحد على األقليرجى ذكر شخص مرجعي 
وبيانات تفصيلية  أشخاص ثالثة وكحد أقصى

 *:تسمح باالتصال بهم
 إرفاق النموذج العام )النماذج العامة( يرجى
 ص مرجعي*االتصال" لكل شخبيانات "بشأن 

 <إدخال النص> :*1الشخص المرجعي 
 >إدخال النص< :2الشخص المرجعي 

 >إدخال النص< :3الشخص المرجعي 

 

 معلومات أخرى ذات صلة أي -الحادي عشر

 (كلمة 322 )بحد أقصى كخبير دوركمب معلومات أخرى تتعلق تحديد أي يرجى
 >إدخال النص<

 

 
 التحقق من صحة الوثائق

 <يوم/شهر/سنة> :*التاريخ

 <اسم البلد> :*البلد

 >إدخال النص< *: قرطاجنة التنسيق الوطنية لبروتوكول اسم نقطة

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

توقيع المسؤول في نقطة االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة 
 للسالمة األحيائية:*

 

 

غرفة تبادل معلومات السالمة لاسم نقطة االتصال الوطنية 
 *:األحيائية

 >إدخال النص<

 السالمة األحيائية. غرفة تبادل معلومات في علومات الواردة أعالهالم على إدراج أوافق

غرفة تبادل لنقطة االتصال الوطنية توقيع المسؤول في 
 *:معلومات السالمة األحيائية
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BS-VI/5- المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد 
 للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 ،BS-V/5و BS-IV/5و BS-III/5و BS-II/5و BS-I/5إلى المقررات  إذ يشير
ذ يالحظ مع القلق االنخفاض الهائل في مستوى التمويل الثنائي والمتعدد األطراف المتاح ألنشطة بناء القدرات في  وا 

 مجال السالمة األحيائية،
شــــروعات الوطنيــــة للســــالمة األحيائيــــة فــــي إطــــار نظــــام األطــــراف علــــى إعطــــاء األولويــــة للخطــــط والم يحــــث -1

 لكفالة الدعم لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ (STAR)التخصيص الشفاف للموارد التابع لمرفق البيئة العالمية 
 اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية -أوال 

لى اآللية المالية فيما يتعلق بدعم تنفيذ مؤتمر األطراف، عند اعتماد إرشاده اإلضافي الموجه إ يوصي -2
 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، أن يدعو مرفق البيئة العالمية إلى القيام بما يلي:

للسالمة دعم مشروعات بناء القدرات المواضيعية اإلقليمية والمتعددة البلدان لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة  )أ(
نبية للمجاالت البؤرية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي خارج نطاق المخصصات باستخدام الموارد الجا األحيائية

 الوطنية لنظام التخصيص الشفاف للموارد؛

السماح بمزيد من المرونة في استخدام األموال المقدمة لبناء القدرات لتلبية االحتياجات الناشئة ضمن اإلطار  )ب(
 العام للمشروعات المعتمدة؛

ادة تبسيط وتسهيل وتسريع، قدر اإلمكان، عملية الحصول على األموال من الصندوق االستئماني لمرفق زي )ج(
 البيئة العالمية؛
النظر في وضع استراتيجية جديدة لتمويل السالمة األحيائية، تدمج أولويات وأهداف الخطة االستراتيجية  )د(

 ؛2116تطورات األخرى التي حدثت منذ عام وال 2121-2111لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
، الذي يسمح لألطراف في االتفاقية التي لم 7/21)ب( من المقرر 21عدم العمل باإلرشاد الوارد في الفقرة  )ه(

تصبح بعد أطرافا في البروتوكول بتلقي التمويل من مرفق البيئة العالمية فيما يخص بعض أنشطة بناء القدرات المرتبطة 
 األحيائية بعد تقديم التزام سياسي واضح كي تصبح أطرافا في البروتوكول؛ بالسالمة

تقديم المزيد من الدعم إلى جميع األطراف المؤهلة لبناء القدرات في استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات،  )و(
ت للمشاركة الفعالة في غرفة تبادل استنادا إلى الخبرات أو الدروس المستفادة خالل المشروع أو التعزيز المستمر لبناء القدرا

 معلومات السالمة األحيائية واستخدام الموارد في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي؛
إتاحة الموارد المالية الكافية والتي يمكن التنبؤ بها إلى األطراف المؤهلة في الوقت المناسب تيسيرا إلعداد  )ز(

 بروتوكول؛تقاريرها الوطنية الثالثة بموجب ال
تقديم الدعم إلى األطراف المؤهلة التي لم تنفذ تدابيرها القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ  )ح(

 البروتوكول حتى تقوم بذلك؛
مراعاة إطار وخطة عمل بناء القدرات للتنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عند تقديم الدعم  )ط(
 البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛المالي إلى 
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تقديم مساعدة مالية وتقنية إلى األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  )ي(
شأن تقييم المخاطر ب BS-VI/12من المقرر  3لالضطالع، حسب مقتضى الحال، بأنشطة االختبار المشار إليها في الفقرة 

دارة المخاطر؛  وا 
تقديم مساعدة مالية وتقنية إلى األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  )ك(

دارة المخاطر؛ BS-VI/12المقرر من  9لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة   بشأن تقييم المخاطر وا 
لموارد المالية بغية دعم زيادة التوعية وتقاسم الخبرات وأنشطة بناء القدرات من أجل تعجيل الدخول إتاحة ا )ل(

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي حيز النفاذ وتنفيذه؛ -المبكر لبروتوكول ناغويا
تها بمرحلة انتقالية ودعمها لبناء القدرات التعاون مع األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصادا )م(

من البروتوكول والمقررات ذات الصلة،  18)ج( من المادة 2)ب( و2لتنفيذ متطلبات الكشف وتحديد الهوية الواردة في الفقرتين 
 بما في ذلك عن طريق تيسير نفل التكنولوجيا؛

ولويات برامج التنوع البيولوجي فيما يخص النظر، ضمن إطار األربع سنوات الموجه نحو تحقيق النتائج أل )ن(
 (، في أولويات البرامج التالية فيما يخص السالمة األحيائية:2118-2114فترة التزود السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية )

 األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛ -1
دارة المخاطر؛ -2  تقييم المخاطر وا 
 ة ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها؛مناولة الكائنات الحية المحور  -3
 المسؤولية والجبر التعويضي؛ -4
 التوعية العامة والتثقيف والوصول إلى المعلومات والمشاركة؛ -5
 تقاسم المعلومات، بما في ذلك المشاركة الكاملة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ -6
 ة؛التعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائي -7
األنشطة التي أوصت بها لجنة االمتثال لمساعدة األطراف المؤهلة على االمتثال اللتزاماتها  -8

 بموجب البروتوكول؛
 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛ -9

المحددة في الفقرة الفرعية )ن( أعاله، مراعاة نتائج فريق الخبراء التقنيين  9عند تقديم الدعم إلى األولوية  )س(
 7-1مخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية والمقرر المتعلق بالخطوات اإلضافية المناسبة لتحقيق الهدف التشغيلي ال

، مع إدراك أن مزيد من العمل يجري حاليا إلعداد 2121-2111من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
 الوضوح المفاهيمي؛

وارد في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي، النظر في القيام بالتخصيص االفتراضي عند تخصيص الم )ف(
مما يحّسن نصيب السالمة األحيائية في المجال البؤري للتنوع البيولوجي من أجل دعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 (؛2118-2114األحيائية خالل فترة التزود السادسة لموارد المرفق )
 حشد موارد إضافية - ثانيا

على الحاجة إلى إدراج التمويل للسالمة األحيائية كجزء من تمويل التنمية المستدامة في سياق نتائج يشدد  -3
 ألف؛–بشأن التنمية المستدامة التي تتعلق بالتمويل، وخصوصا القسم السادس 11مؤتمر األمم المتحدة ريو+
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ذ، حسب مقتضى الحال، التدابير التالية ضمن اإلطار الحكومات األخرى إلى تنفي ويدعواألطراف  يحث -4
العام الستراتيجية حشد الموارد لدعم اتفاقية التنوع البيولوجي، بغرض حشد الموارد المالية اإلضافية لتنفيذ البروتوكول ووفقا 

 من البروتوكول؛ 18من االتفاقية والمادة  12و 11للمادتين 
تلف المصادر بما في ذلك الوكاالت المانحة االقليمية والدولية، تحديد والتماس دعم تمويلي من مخ )أ(

 والمؤسسات وكذلك، حسب مقتضى الحال، من خالل إشراك القطاعين الخاص والعام؛
إقامة شراكات استراتيجية مع االطراف األخرى والحكومات األخرى ومع مختلف المنظمات أو الهيئات  )ب(

مكانيات حشد الموارد من مختلف المصادر؛االقليمية أو مراكز االمتياز، بغر   ض تجميع الموارد و/أو توسيع نطاق فرص وا 

تحديد ومضاعفة فرص توطيد التعاون التقني مع المنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات ووكاالت المساعدة  )ج(
 اإلنمائية؛

ستراتيجيات والبرامج القطاعية ذات تعميم السالمة األحيائية في الخطط اإلنمائية الوطنية والسياسات واال )د(
 الصلة، بما في ذلك برامج المساعدة اإلنمائية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

النظر في تعيين موظفين مخصصين لحشد الموارد وبناء القدرات الداخلية من أجل حشد الموارد لتنفيذ  )ه(
 ة بطريقة منتظمة ومنسقة ومستدامة؛األنشطة الوطنية للسالمة األحيائي

 ضمان االستخدام الفعال للموارد المتاحة واعتماد الن هج الفعالة من حيث التكاليف في مجال بناء القدرات؛ )و(
األطراف والحكومات األخرى إلى تبادل، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، معلومات  يدعو -5

 ارسات والدروس المستفادة بشأن حشد الموارد على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛عن خبراتها، وأفضل المم
إلى األمين التنفيذي أن يدرج حشد الموارد للبروتوكول في األنشطة تيسيرا لتنفيذ استراتيجية حشد  يطلب -6

ليمية لمساعدة األطراف على صياغة الموارد دعما التفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلق
 استراتيجيات قطرية لحشد الموارد من أجل تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

إلى األمين التنفيذي مواصلة االتصال بأمانة مرفق البيئة العالمية قبل االجتماع القادم لمجلس  يطلب أيضا -7
من أجل مناقشة إمكانية فتح نافذة دعم مالي خاصة لتنفيذ  1121عقده في نوفمبر/تشرين الثاني  مرفق البيئة العالمية المقرر

 البروتوكول، واإلبالغ عن النتائج إلى األطراف في البروتوكول.
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BS-VI/6- التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية، ولبروتوكإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 ،BS-V/6و BS-II/6 مقرريهإلى  إذ يشير
ذ  التعاون مع المنظمات واالتفاقيات  لتحسينبالمعلومات التي قدمها األمين التنفيذي عن األنشطة المنفذة  يرحبوا 

 (،UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5والمبادرات األخرى )
ذ يرحب أيضا جملة هيئات، من بينها مبادرة الجمارك الخضراء ومنظمة التجارة العالمية بتعاون األمين التنفيذي مع  وا 

الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الميدان االقتصادي واالتفاقية الدولية لحماية النباتات واتفاقية  والتنميةومنظمة التعاون 
 آرهوس(، )اتفاقية العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية

ذ يشدد واالتفاقات المتعددة األطراف والمبادرات في  المنظمات ذات الصلةعلى ما يسهم به التعاون والتنسيق بين  وا 
، المعتمدة في 2121-2111التنفيذ الفعال للبروتوكول والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

 بروتوكول؛االجتماع الخامس لألطراف في ال
 األموال: بتوافرإلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي، رهنا  يطلب

مواصلة السعي إلى التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى بغية الوفاء بالهدف االستراتيجي  )أ(
 من الخطة االستراتيجية، بشأن الترويج والتعاون؛ 5المنصوص عليه في المجال البؤري 

مواصلة الجهود الرامية إلى الحصول على مركز المراقب في اللجان المعنية بالسالمة األحيائية في منظمة  )ب(
 التجارة العالمية.
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BS-VI/7-  الميزانية البرنامجية لتكاليف خدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية
 3102-3102لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للسنتين 

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إن
في المائة سنويا من  2بنسبة  وزيادتها، 2112ا لعام أمريكي ادوالر  1 126 162البالغة ت باالشتراكا يرحب -1

لتعويض  في السنةلمائة في ا 16.5 نسبة خصص منهايكندا البلد المضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي قبل 
 ؛2114-2113لسنتين فترة اشتراكات من األطراف في البروتوكول لاال

 2 963 111و 2113دوالر أمريكي لسنة  2 922 111قدرها  (BG)ميزانية برنامجية أساسية على  يوافق -2
 أدناه؛ 1ة في الجدول حدد، لألغراض الم2114دوالر أمريكي لسنة 

 أدناه؛ 2انة المبين في الجدول مالك وظائف األم علىيوافق  -3
ما هو حسب 2114و 2113في إطار البروتوكول للسنتين  التكاليفجدول األنصبة المقررة لقسمة  يعتمد -4

 أدناه؛ 5محدد في الجدول 
في المائة من الميزانية البرنامجية األساسية  5احتياطي رأس المال العامل عند مستوى  اإلبقاء على يقرر -5

(BG)تكاليف دعم البرامج؛ ، بما في ذلك 
لألمين التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من الموارد النقدية  يأذن -6

 ، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛غير المنفقةالمتاحة، بما في ذلك األرصدة 
ة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول على تكاليف خدمات األمان تقاسمعلى  يوافق -7
 ؛2114-2113لسنتين فترة ال 15:85أساس نسبة 
ذا قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر أن يعقد  إذ يالحظ -8 أنه كخطة لحاالت الطوارئ، وا 

تسمح  2115جتماع لألطراف على ميزانية مؤقتة لعام ، ينبغي االتفاق في هذا اال2115اجتماعه الثاني عشر في أوائل عام 
بصفة مؤقتة الجدولين  يعتمد، 2115بتمويل االجتماع السابع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة وعمليات األمانة في عام 

ثاني عشر في اللذين سيحال محل الجداول واألرقام المذكورة أعاله، إذا قرر مؤتمر األطراف أن يعقد اجتماعه ال 7-6البديلين 
 *؛2114بدال من عام  2115عام 

أن االشتراكات الموجهة للميزانية البرنامجية اإلحاطة علما بجميع األطراف في البروتوكول إلى  يدعو -9
وضعت لها هذه االشتراكات في الميزانية، وأن تدفعها التي سنة من التستحق الدفع في أول يناير/كانون الثاني  (BG)األساسية 
 1بحلول  5األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينة في الجدول  يحثو بسرعة، 

، 2114للسنة التقويمية  2113أكتوبر/تشرين األول  1، وبحلول 2113للسنة التقويمية  2112من سنة  ديسمبر/كانون األول
 ؛2113 أغسطس/آب 1بحلول  2114 م لعامإخطار األطراف بمبلغ اشتراكاته يطلبوفي هذه الصدد، 

ية )الصندوق االستئماني ساسقلق أن عددا من األطراف لم تسدد اشتراكاتها في الميزانية األمع اليالحظ  -11
BG وسنوات سابقة؛ 2112( لسنة 

                                                 
"اإلبقاء على وتيرة  11/11من مقرره  1موجب الفقرة . بعد اعتماد هذا المقرر، قرر مؤتمر األطراف في االتفاقية بمالحظة من األمانة *

 ."2121و 2118و 2116و 2114، وأن تعقد اجتماعاته القادمة في 2121اجتماعاته الحالية حتى عام 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 71 

 

\... 

( لسنة BGاشتراكاتها إلى الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني  حتى اآلناألطراف التي لم تسدد  يحث -11
نوات سابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام معلومات عن حالة وس 2112

 (؛BIو BHو BGاالشتراكات في الصناديق االستئمانية للبروتوكول )
ف وما بعدها، لن تصبح األطرا 2115يناير/كانون الثاني  1المستحقة منذ ، أنه بالنسبة لالشتراكات يقرر -12

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب ( 2)التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة سنتين 
 لبروتوكول؛ وينطبق ذلك فقط في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ا

تأخر في سداد اشتراكاته لمدة سنتين أو أكثر لالتفاق يبات مع أي طرف لألمين التنفيذي بأن يعقد ترتي يأذن -13
لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست سنوات،  ‘جدول زمني للمدفوعات’على  متبادلةبصورة 

حقاقها، وأن يرفع تقريرا عن استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد است
لى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب وا 

 للسالمة األحيائية؛
 الترتيب، لن اأعاله، ويحترم تماما أحكام هذ 13عقد ترتيبا متفق عليه وفقا للفقرة يأن الطرف الذي  يقرر -14

 أعاله؛ 12يخضع ألحكام الفقرة 

إلى األمين التنفيذي ويدعو رئيس مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من يطلب  -15
خالل رسالة موقعة بصورة مشتركة أن يخطر األطراف التي تأخرت اشتراكاتها، وأن يدعوها إلى اتخاذ إجراء في الوقت 

 المناسب؛
 ل األنشطة في إطار البروتوكول التي تمّول من:تقديرات تمويعلى  يوافق -16
فترة للمساهمات الطوعية اإلضافية لمساندة األنشطة المعتمدة ل (BH)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  )أ(

 (؛أدناه 3الجدول ، حسبما حددها األمين التنفيذي )انظر المتطلبات من الموارد في 2114-2113لسنتين ا
سيما أقل  مشاركة األطراف من البلدان النامية، ال رسييلت (BI)اني الطوعي الخاص الصندوق االستئم )ب(

، 2114-2113ن ـلسنتيفترة اة واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لـالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامي
 (؛أدناه 4ل الجدو حسبما حددها األمين التنفيذي )انظر المتطلبات من الموارد في 

 هذين الصندوقين؛إلى األطراف على تقديم مساهمات  يحثو 
جميع الدول التي ليست أطرافا في البروتوكول، باإلضافة إلى المنظمات الحكومية والحكومية الدولية  يدعو -17

األمانة من تنفيذ  ( لتمكينBIو BHإلى المساهمة في الصندوقين االستئمانيين للبروتوكول ) ،وغير الحكومية والمصادر األخرى
ها البلدان النامية والدول الجزرية تاألنشطة المعتمدة في الوقت المناسب، وخصوصا أولويات وأنشطة بناء القدرات التي حدد

دارة المخاطر و فيما يتعلق بالصغيرة النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  غرفة الفعال لتشغيل التقييم المخاطر وا 
 بادل معلومات السالمة األحيائية؛ت

ال تحتوي على تمويل مالئم لجميع  (BG)أن الميزانية البرنامجية األساسية  يالحظ مع القلق واألسف -18
األنشطة التي حددتها األطراف، بما في ذلك أولويات األطراف من البلدان النامية. وقد نتج عن ذلك أن يعتمد تمويل أفرقة 

التمويل الطوعي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير ضار بشكل خاص على بناء القدرات للبلدان النامية. الخبراء التقنيين على 
ممارسة قياسية  (BH)ولذلك، يوافق على أال يصبح تخصيص األموال ألفرقة الخبراء التقنيين من الصندوق االستئماني الخاص 

 في الميزانيات المقبلة؛
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سيما أقل البلدان نموا والدول  ألطراف من البلدان النامية، اللملة والفعالة أهمية المشاركة الكا يعيد تأكيد -19
ويطلب إلى األمانة أن تذّكر األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في أنشطة البروتوكول، و  الجزرية الصغيرة النامية

قبل ستة أشهر على األقل من االجتماعات  (BI)األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 
العادية لمؤتمر األطراف، ويحث األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك على كفالة سداد االشتراكات قبل ثالثة أشهر على 

 األقل من االجتماع؛

ماع الذي ييسر المشاركة في اجت BIالمستوى المنخفض لالشتراكات في الصندوق االستئماني  إذ يالحظ -21
مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة وبغية زيادة التمويل لهذه 

مع الصندوق  BIإلى مؤتمر األطراف استكشاف إمكانية دمج الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  يطلبالمشاركة، 
اف في عمليات االتفاقية، مع مراعاة المشورة التي سيقدمها األمين التنفيذي الذي ييسر مشاركة األطر  BZاالستئماني الطوعي 

إلى األمين التنفيذي كفالة الشفافية عند اإلبالغ  يطلب كذلكوالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وفي حالة هذا الدمج، 
 لمدمج؛عن مصروفات البروتوكول واالتفاقية في إطار الصندوق االستئماني ا

يناير/كانون الثاني  1( لمدة سنتين، تبدأ من BIو BHو BG) للبروتوكول تمديد الصناديق االستئمانية يقرر -21
ويطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن يسعى  ؛2115ديسمبر/كانون األول  31وتنتهي في  2114

 للحصول على موافقة مجلس اليونيب على تمديدها؛
إلى األمين التنفيذي أن يعد ميزانية برنامجية لخدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية  لبيط -22
على رفع رتبة وظيفة لتنفيذ  ويوافقوالبروتوكول التكميلي، بما في ذلك اختصاصات أي مقترحات لموظفين جدد، للبروتوكول 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  ابعإلى االجتماع الس يقدمهاأن و  2116-2115لسنتين فترة الالبروتوكول التكميلي 
 وأن يقدم ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي: في البروتوكول؛

 تقدير األمين التنفيذي لمعدل النمو المطلوب للميزانية البرنامجية؛ )أ(
 2114-2113عن مستوى ميزانية ( BGزيادة الميزانية البرنامجية األساسية )الصندوق االئتماني  )ب(

 في المائة بالقيمة االسمية؛ 7.5بنسبة 
 2114-2113( عند مستوى BGاالبقاء على الميزانية البرنامجية األساسية )الصندوق االئتماني  )ج(

 بالقيمة االسمية؛
جميع  تقديمبشأن  BS-V/7من المقرر  25باإلجراء الذي اتخذه األمين التنفيذي استجابة للفقرة  يرحب -23

المعلومات المالية ذات الصلة إلى اجتماع األطراف، ويطلب كذلك أن تنشر الوثائق المتعلقة بمؤتمر األطراف أيضا على 
 الموقع الشبكي لوثائق اجتماع األطراف؛

وفي  2114-2113أن يسعى إلى المزيد من الكفاءات التشغيلية في فترة السنتيـن  إلى األمين التنفيذي يطلب -24
تماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة المعقود بالتزامن مع اجتماع مؤتمر األطراف تنظيم اج

 في االتفاقية وأن يقدم تقريرا عنه إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة.

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 73 

 

\... 

 2114-2113( لفترة السنتين BGل السالمة األحيائية من الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني : المتطلبات من الموارد لبروتوكو1الجدول 
 2113 المصروفات

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2114 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 المجموع
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 3,791.9 1,916.7 1,875.2 *تكاليف الموظفين ألف

 45.0 25.0 20.0 ماعات مكتب السالمة األحيائيةاجت باء

 450.0 250.0 200.0 اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول جيم

 40.0 20.0 20.0 االستشاريون/العقود من الباطن دال

 100.0 50.0 50.0 السفر في مهام رسمية هاء

 60.0 30.0 30.0 القدرات اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء واو

 55.0  -  55.0 اجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية زاي

 90.0  45.0 45.0 اجتماعات لجنة االمتثال حاء

  -  -  - فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر طاء

 508.0 255.6  252.4 مصروفات التشغيل العامة ياء

 10.0 5.0 5.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي كاف

 50.0 25.0 25.0 ترجمة الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الم

  -  -  -  فريق خبراء تقنيين مخصص معني باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية ميم

 5,199.9 2,622.3 2,577.6 المجموع الفرعي )أوال(  

 676.0 340.9 335.1 %13تكاليف دعم البرنامج  ثانيا

 9.4  9.4 احتياطي رأس المال العامل ثالثا

  5,885.2 2,963.1 2,922.1 )أوال + ثانيا + ثالثا(المجموع الكلي  

 193.3 189.5  ناقص مساهمة البلد المضيف

  5,502.4 2,769.8 2,732.6 المجموع  

 400.0 200.0 200.0 لسابقةناقص الوفورات من السنوات ا 

 5,102.4 2,569.8 2,532.6 )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف( المجموع الصافي  

 ووظيفتان من فئة الخدمات العامة تمول أساسا من االتفاقية P-3؛ وثالث وظائف P-4، ووظيفة P-5% من تكاليف وظيفة 15يشمل  *
 فاقيةتمولها االت P-4% من تكاليف وظيفة 51يشمل  *
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( لفترة السنتين BG: المتطلبات من الموظفين لبروتوكول السالمة األحيائية من الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني 2الجدول 

2113-2114 
  2113 2114 

   موظفون من الفئة الفنية ألف

 D-1 1 1 

 P-4 4
 2.5 2.5 

 P-3 3 3 

 P-2 1 1 

 7.5 7.5 مجموع موظفي الفئة الفنية 

 5 5 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة باء

 12.5 12.5 المجموع )ألف + باء( 

 

                                                 
 تمولها االتفاقية. P-4تكاليف موظف  في المائة من 51على  يشتمل 4
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 3الجدول 
للمساهمات الطوعية  (BH)المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

 2114-2113اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لبروتوكول قرطاجنة لفترة السنتين 
 رات األمريكية()آالف الدوال 

 
 2114-2113 الوصف* -أوال 

  االجتماعات/حلقات العمل

 55,000 : غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمن جدول األعمال 5البند 

 120,000 حلقة عمل إقليمية –)غير المقصود(  17: المادة من جدول األعمال 13البند 

دارة المخاطر: اجتماع خبراء بشأمن جدول األعمال 14البند   50,000 ن تقييم المخاطر وا 

 50,000 : اجتماع خبراء بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصاديةمن جدول األعمال 16البند 

 60,000 : اجتماعات التنسيقمن جدول األعمال 9البند 

 160,000 األنشطة الجارية للخطة االستراتيجية

  

  االستشاريون

 00011, أنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: مالمن جدول األع 5البند 

 200,000 قائمة خبراء السالمة األحيائية: من جدول األعمال 9البند 

 20,000 النهج المنهجي للتقييم واالستعراض: من جدول األعمال 11البند 

  

  سفر الموظفين

 30,000 اقيات والمبادرات األخرىالتعاون مع المنظمات واالتف: من جدول األعمال 7البند 

 10,000 االقتصادية -االعتبارات االجتماعية : من جدول األعمال 16البند 

  

  المطبوعات/تكاليف الطباعة

 60,000 )غير المقصود( 17: المادة من جدول األعمال 13البند 

 300,000 األنشطة الجارية للخطة االستراتيجية

  

  المعدات

 10,000 : غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةجدول األعمال من 5البند 

  

  

  األنشطة

 20,000 ترجمة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: من جدول األعمال 5البند 

 100,000 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر )الترجمة(: من جدول األعمال 14البند 

  

 1,255,000 المجموع الفرعي أوال

 163,150 %(13تكاليف دعم البرنامج ) -ثانيا 

 1,418,150 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا(
 بنود جدول أعمال االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول *
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 4الجدول 
ركة األطراف في لتيسير مشا (BI) الخاصالمتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي 
 2114-2113البروتوكول لفترة السنتين 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 

 
 2114 2113 الوصف 

   االجتماعات أوال

 اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
 

600.0 

 المجموع الفرعي أوال 
 

600.0 

 %(13رسوم دعم البرنامج ) ثانيا
 

78.0 

 وع التكاليف )أوال + ثانيا(مجم 
 

678.0 
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 2114-2113: االشتراكات في الصندوق االستئماني لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفترة السنتين 5الجدول 

 
 

 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 719 362 0.014 0.010 357 0.014 0.010 ألبانيا

 9,208 4,637 0.180 0.128 4,570 0.180 0.128 الجزائر

 510 257 0.010 0.010 253 0.010 0.010 أنغوال

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 360 181 0.007 0.005 179 0.007 0.005 أرمينيا

 61,216 30,832 1.200 0.851 30,385 1.200 0.851 النمسا

 1,079 543 0.021 0.015 536 0.021 0.015 أذربيجان

 1,295 652 0.025 0.018 643 0.025 0.018 جزر البهاما

 2,805 1,413 0.055 0.039 1,392 0.055 0.039 البحرين

 510 257 0.010 0.010 253 0.010 0.010 بنغالديش

 575 290 0.011 0.008 286 0.011 0.008 بربادوس

 3,021 1,522 0.059 0.042 1,500 0.059 0.042 بيالروس

 77,330 38,947 1.516 1.075 38,382 1.516 1.075 بلجيكا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 بليز

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 بنن

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 بوتان

 504 254 0.010 0.007 250 0.010 0.007 بوليفيا

 1,007 507 0.020 0.014 500 0.020 0.014 البوسنة والهرسك

 1,295 652 0.025 0.018 643 0.025 0.018 بتسوانا

 115,887 58,367 2.271 1.611 57,520 2.271 1.611 البرازيل

 2,734 1,377 0.054 0.038 1,357 0.054 0.038 بلغاريا

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 بوروندي

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 كمبوديا

 791 399 0.016 0.011 393 0.016 0.011 الكاميرون

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 الرأس األخضر

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 جمهورية أفريقيا الوسطى

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 تشاد

 229,400 115,538 4.496 3.189 113,862 4.496 3.189 الصين
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 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 10,359 5,217 0.203 0.144 5,141 0.203 0.144 كولومبيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 جزر القمر

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 الكونغو

 2,446 1,232 0.048 0.034 1,214 0.048 0.034 كوستاريكا

 6,978 3,514 0.137 0.097 3,463 0.137 0.097 كرواتيا

 5,107 2,572 0.100 0.071 2,535 0.100 0.071 كوبا

 3,309 1,667 0.065 0.046 1,642 0.065 0.046 قبرص

 25,105 12,644 0.492 0.349 12,461 0.492 0.349 جمهورية التشيك

كوريا الشعبية جمهورية 
 الديمقراطية

0.007 0.010 250 0.007 0.010 254 504 

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 52,944 26,665 1.038 0.736 26,279 1.038 0.736 الدانمرك

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 جيبوتي

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 دومينيكا

 3,021 1,522 0.059 0.042 1,500 0.059 0.042 الجمهورية الدومينيكية

 2,877 1,449 0.056 0.040 1,428 0.056 0.040 إكوادور

 6,762 3,406 0.133 0.094 3,356 0.133 0.094 مصر

 1,367 688 0.027 0.019 678 0.027 0.019 السلفادور

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 إريتريا

 2,877 1,449 0.056 0.040 1,428 0.056 0.040 استونيا

 510 257 0.010 0.008 253 0.010 0.008 إثيوبيا

 127,560 64,246 2.500 2.500 63,314 2.500 2.500 االتحاد األوروبي

 288 145 0.006 0.004 143 0.006 0.004 فيجي

 40,715 20,506 0.798 0.566 20,209 0.798 0.566 فنلندا

 440,456 221,836 8.632 6.123 218,619 8.632 6.123 فرنسا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 غابون

 432 217 0.008 0.006 214 0.008 0.006 غامبيا

 576,772 290,492 11.304 8.018 286,280 11.304 8.018 جورجيا

 432 217 0.008 0.006 214 0.008 0.006 ألمانيا

 49,707 25,035 0.974 0.691 24,672 0.974 0.691 غانا
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 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 اليونان

 2,014 1,014 0.039 0.028 1,000 0.039 0.028 غرينادا

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 غواتيماال

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 غينيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 بيساو -غينيا 

 575 290 0.011 0.008 286 0.011 0.008 غيانا

 20,933 10,543 0.410 0.291 10,390 0.410 0.291 هندوراس

 38,413 19,347 0.753 0.534 19,066 0.753 0.534 هنغاريا

 17,120 8,623 0.336 0.238 8,498 0.336 0.238 الهند

 16,761 8,442 0.328 0.233 8,319 0.328 0.233 إندونيسيا

 35,823 18,043 0.702 0.498 17,781 0.702 0.498 جمهورية إيران اإلسالمية 

 359,601 181,114 7.048 4.999 178,487 7.048 4.999 يرلنداآ

 1,007 507 0.020 0.014 500 0.020 0.014 إيطاليا

 12.530 اليابان
17.665 447,379 

12.530 
17.665 453,962 901,341 

 1,007 507 0.020 0.014 500 0.020 0.014 اجامايك

 5,467 2,753 0.107 0.076 2,714 0.107 0.076 األردن

 863 435 0.017 0.012 428 0.017 0.012 كازاخستان

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 كينيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 كيريباتي

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 قيرغيزستان

جمهورية الو الشعبية 
 الديمقراطية 

0.001 0.001 36 0.001 0.001 36 72 

 2,734 1,377 0.054 0.038 1,357 0.054 0.038 التفيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 ليسوتو

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 ليبيريا

 9,280 4,674 0.182 0.129 4,606 0.182 0.129 ليبيا

 4,676 2,355 0.092 0.065 2,321 0.092 0.065 ليتوانيا

 6,474 3,261 0.127 0.090 3,213 0.127 0.090 لكسمبرغ

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 مدغشقر

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 مالوي
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 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 18,199 9,166 0.357 0.253 9,033 0.357 0.253 ماليزيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 ملديف

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 مالي

 1,223 616 0.024 0.017 607 0.024 0.017 مالطة

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 جزر مارشال

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 موريتانيا

 791 399 0.016 0.011 393 0.016 0.011 موريشيوس

 169,478 85,358 3.322 2.356 84,120 3.322 2.356 المكسيك

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 منغوليا

 288 145 0.006 0.004 143 0.006 0.004 الجبل األسود

 4,172 2,101 0.082 0.058 2,071 0.082 0.058 المغرب

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 موزامبيق

 432 217 0.008 0.006 214 0.008 0.006 ميانمار

 575 290 0.011 0.008 286 0.011 0.008 ناميبيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 ناورو

 133,439 67,207 2.615 1.855 66,232 2.615 1.855 هولندا

 19,638 9,891 0.385 0.273 9,747 0.385 0.273 نيوزيلندا

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 نيكاراغوا

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 النيجر

 5,611 2,826 0.110 0.078 2,785 0.110 0.078 نيجيريا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 نيوي

 62,655 31,556 1.228 0.871 31,099 1.228 0.871 النرويج

 6,186 3,116 0.121 0.086 3,071 0.121 0.086 ع مان

 5,899 2,971 0.116 0.082 2,928 0.116 0.082 باكستان

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 باالو

 1,583 797 0.031 0.022 786 0.031 0.022 بنما

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 بابوا غينيا الجديدة

 504 254 0.010 0.007 250 0.010 0.007 باراغواي

 6,474 3,261 0.127 0.090 3,213 0.127 0.090 بيرو

 6,474 3,261 0.127 0.090 3,213 0.127 0.090 الفلبين
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 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 59,562 29,998 1.167 0.828 29,563 1.167 0.828 بولندا

 36,759 18,514 0.720 0.511 18,245 0.720 0.511 البرتغال

 9,711 4,891 0.190 0.135 4,820 0.190 0.135 قطر

 162,572 81,880 3.186 2.260 80,692 3.186 2.260 جمهورية كوريا

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 جمهورية مولدوفا

 12,732 6,413 0.250 0.177 6,320 0.250 0.177 رومانيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 رواندا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

0.001 0.001 36 0.001 0.001 36 72 

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 ساموا

 59,706 30,071 1.170 0.830 29,635 1.170 0.830 المملكة العربية السعودية

 432 217 0.008 0.006 214 0.008 0.006 السنغال

 2,662 1,341 0.052 0.037 1,321 0.052 0.037 صربيا

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 سيشيل

 10,215 5,145 0.200 0.142 5,070 0.200 0.142 سلوفاكيا

 7,409 3,732 0.145 0.103 3,678 0.145 0.103 سلوفينيا

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 جزر سليمان

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 الصومال

 27,695 13,949 0.543 0.385 13,746 0.543 0.385 أفريقيا جنوب

 228,536 115,103 4.479 3.177 113,434 4.479 3.177 إسبانيا

 1,367 688 0.027 0.019 678 0.027 0.019 سري النكا

 510 257 0.010 0.010 253 0.010 0.010 السودان

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 سورينام

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 لندسوازي

 76,538 38,549 1.500 1.064 37,990 1.500 1.064 السويد

 81,286 40,940 1.593 1.130 40,346 1.593 1.130 سويسرا

 1,798 906 0.035 0.025 893 0.035 0.025 الجمهورية العربية السورية

 144 72 0.003 0.002 71 0.003 0.002 طاجيكستان
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 الطرف

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

 %،22الجدول بحد أقصى 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 نسبة مئوية()

 االشتراكات
 في

1/1/2113 

 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات

 األمم المتحدة

2112 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
22،% 

 وعدم سداد

 أقل البلدان نموا

 %1011أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

1/1/2114 

 دوالر أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

2113-2114 

 دوالر أمريكي

 15,034 7,572 0.295 0.209 7,462 0.295 0.209 تايلند

جمهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

0.007 0.010 250 0.007 0.010 254 504 

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 توغو

 72 36 0.001 0.001 36 0.001 0.001 تونغا

 3,165 1,594 0.062 0.044 1,571 0.062 0.044 ترينيداد وتوباغو

 2,158 1,087 0.042 0.030 1,071 0.042 0.030 تونس

 44,384 22,354 0.870 0.617 22,030 0.870 0.617 تركيا

 1,870 942 0.037 0.026 928 0.037 0.026 تركمانستان

 432 217 0.008 0.006 214 0.008 0.006 أوغندا

 6,258 3,152 0.123 0.087 3,106 0.123 0.087 أوكرانيا

 475,056 239,263 9.310 6.604 235,793 9.310 6.604 لمملكة المتحدة ا

 510 257 0.010 0.008 253 0.010 0.008 جمهورية تنزانيا المتحدة

 1,942 978 0.038 0.027 964 0.038 0.027 أوروغواي

 22,587 11,376 0.443 0.314 11,211 0.443 0.314 فنزويال

 2,374 1,196 0.047 0.033 1,178 0.047 0.033 فييت نام

 510 257 0.010 0.010 253 0.010 0.010 اليمن

 288 145 0.006 0.004 143 0.006 0.004 زامبيا

 216 109 0.004 0.003 107 0.004 0.003 زمبابوي

        

 5,102,383 2,569,825  100.000 71.671 2,532,558  100.000 71.671 المجموع

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 83 

 

\... 

 2115-2113( للفترة BGالمتطلبات من موارد الطوارئ للميزانية األساسية )الصندوق االستئماني  –السالمة األحيائية  : بروتوكول6الجدول 
 2113 المصروفات

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2114 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2115 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 المجموع
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 5,751.2 1,959.3  1,916.7 1,875.2 تكاليف الموظفين* فأل

 65.0 25.0 20.0 20.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية باء

 450.0 150.0 200.0 100.0 اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول جيم

 60.0  20.0  20.0 20.0 االستشاريون/العقود من الباطن دال

 150.0 50.0 50.0 50.0 السفر في مهام رسمية اءه

 90.0 30.0 30.0 30.0 اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات واو

 110.0 55.0  - 55.0 اجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية زاي

 135.0 45.0 45.0 45.0 اجتماعات لجنة االمتثال حاء

  -  -  -  - ريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطرف طاء

 763.7 255.6 255.6 252.4 مصروفات التشغيل العامة ياء

 15.0 5.0 5.0 5.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي كاف

 75.0 25.0  25.0 25.0 ترجمة الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الم

  -  -  -  - راء تقنيين مخصص معني باالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةفريق خب ميم

 7,665.0 2,620.0 2,567.3 2,477.7 المجموع الفرعي )أوال(  

 996.4 340.6 333.8 322.1 %13تكاليف دعم البرنامج  ثانيا

 148.7   148.7 احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 8,810.1  2,960.6 2,901.1 2,948.4 + ثالثا(المجموع الكلي )أوال + ثانيا  

 580.0 197.2 193.3 189.5 ناقص مساهمة البلد المضيف

 8,230.0 2,763.4 2,707.7 2,758.9 المجموع  

 400.0   200.0 200.0 ناقص الوفورات من السنوات السابقة 

 7,830.0 2,763.4  2,507.7  2,558.9 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(  

 ووظيفتان من فئة الخدمات العامة تمول أساسا من االتفاقية. P-3؛ وثالث وظائف P-4، ووظيفة P-5% من تكاليف وظيفة 15يشمل  * 
 تمولها االتفاقية. P-4% من تكاليف وظيفة 51يشمل  *

 .2115حدة لعام االشتراكات المقررة استنادا إلى جدول االشتراكات المطبق في األمم المت ** 
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 ( BGمتطلبات الطوارئ من الموظفين من الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني  –: بروتوكول السالمة األحيائية 7الجدول 
 2115-2113للفترة 

 
  2113 2114 2115 

    موظفون من الفئة الفنية ألف

 D-1 1 1 1 

 P-4 2.5 2.5 2.5 

 P-3 3 3 3 

 P-2 1 1 1 

 7.5 7.5 7.5 وع موظفي الفئة الفنيةمجم 

 5 5 5 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة باء

 12.5 12.5 12.5 المجموع )ألف + باء( 
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BS-VI/8-  (01مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة )المادة 
 مة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسال

 ،BS-V/9و BS-IV/8و BS-III/8و BS-I/6إلى مقرراته  إذ يشير
ذ يالحظ التعاون الجاري بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية التي يتعلق عملها بمناولة ونقل وتعبئة  وا 

 ،BS-II/6وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة وفقا للمقرر 
التعجيل بتنفيذ أطرها التنظيمية للسالمة األحيائية وتزويد غرفة تبادل معلومات السالمة  علىاألطراف  يحث -1

األحيائية بأي قوانين وقواعد ومبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ البروتوكول، وأي تغييرات في متطلباتها التنظيمية المتعلقة بتحديد 
 ؛بيئةالإدخالها قصدا في المراد لكائنات الحية المحورة أو االمعزول ستخدام الموجهة لالهوية ووثائق الكائنات الحية المحورة 

)ج( من 2)ب( و2الحكومات األخرى على مواصلة تنفيذ متطلبات الفقرتين  ويشجعإلى األطراف يطلب  -2
ة في نظم من البروتوكول والمقررات ذات الصلة من خالل استعمال فاتورة تجارية أو وثائق أخرى مطلوبة أو مستعمل 18المادة 

 الوثائق القائمة، أو الوثائق المطلوبة من األطر التنظيمية المحلية و/أو األطر اإلدارية؛

إلى األمين التنفيذي أن يدرج سؤاال محددا في نموذج التقرير للتقارير الوطنية الثالثة يستفسر عما إذا  يطلب -3
 ذج الحالية من الوثائق أو في وثيقة مستقلة أو كليهما؛كانت األطراف تشترط معلومات عن تحديد الهوية لتقديمها في النما

إلى التعاون مع األطراف من البلدان النامية األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية  يدعو -4
نات الحية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ودعمها لبناء القدرات من أجل تنفيذ متطلبات تحديد واكتشاف الكائ

من البروتوكول والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق تسهيل  18)ج( من المادة 2)ب( و2المحورة الواردة في الفقرتين 
 نقل التكنولوجيا؛

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على تجديد جهودها الرامية إلى وضع نظم فريدة  يشجع -5
 ؛BS-I/6من القسم جيم من المقرر  3هرية الحية المحورة والحيوانات المحورة، وفقا للفقرة لتحديد هوية الكائنات المج

الحكومات األخرى إلى دعم طلب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي الحصول على مركز  ويدعواألطراف  يشجع -6
 العالمية، وذلك في اجتماعات هذه اللجنة؛المراقب في لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة 

 إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي: يطلب -7
مواصلة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن البوابة الدولية لسالمة األغذية وصحة  )أ(

 الحيوان والصحة النباتية؛
)د( من 1لمحددة في الدراسة التي أجريت بموجب الفقرة مواصلة بحث الثغرات المحتملة وأوجه عدم االتساق ا )ب(

( وتقديم توصيات، حسب مقتضى الحال، إلى االجتماع السابع UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/24) BS-V/9المقرر 
 .لألطراف في البروتوكول
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BS-VI/9-  (21الهيئات الفرعية )المادة 
 كول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتو 

 ،BS-IV/13إلى مقرره  إذ يشير
ذ   في معالجة المسائل العلمية والتقنية من خالل إنشاء أفرقةوالدروس المستفادة المكتسبة الخبرات ب يحيط علماوا 

دارة  تقييمومنتديات نقاش على اإلنترنت مثل فريق الخبراء التقنيين المخصص لالخبراء التقنيين مخصصة من  المخاطر وا 
 ،بروتوكوللل ةستعراض الثانياالتقييم و عملية المخصص لالالمخاطر وفريق الخبراء التقنيين 

 :يقرر
هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة العلمية والتقنية في  إلى إنشاءفي هذه المرحلة،  ال توجد حاجة، أنه (أ)

 البروتوكول؛إطار 
لها الخبراء التقنيين من مخصصة بتوافر األموال، في إنشاء أفرقة أن يستمر، حسب الحاجة ورهنا  )ب(
 العلمية والتقنية؛ مسألة أو أكثر من المسائل حولالمشورة  سداءمحددة، إل اختصاصات
 المخصصة السابقة من الخبراء فرقةاألوالدروس المستفادة من المكتسبة  اتأخذ في االعتبار الخبر يأن  (ج)

العضوية للخبراء على اإلنترنت، حسب  منتديات مفتوحة فرقة خبراء مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عقدإنشاء أ لدى التقنيين
 مقتضى الحال، قبل عقد اجتماعات مباشرة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة التي ت نشأ في المستقبل؛

علمية والتقنية في إطار البروتوكول نظر في الحاجة إلى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة الأن ي (د)
 االستراتيجيةفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة ل واالستعراض الثالثةالتقييم عملية في اجتماعه الثامن بالتزامن مع 

 .2121-2111للفترة  لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
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BS-VI/10-  (1متطلبات اإلخطار )المادة 
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إن مؤتمر
بالنظر في العناصر المشار إليها فيها  BS-II/8من المقرر  2إلى توصيته إلى األطراف الواردة في الفقرة  إذ يشير
 من البروتوكول، 8لدى تنفيذ المادة 

ذ يشير  ستعراض هذا البند خالل االجتماع الحالي لألطراف في بشأن مواصلة ا BS-IV/18أيضا إلى مقرره وا 
 البروتوكول استنادا إلى خبرات التنفيذ الوطنية التي يمكن إبالغها من خالل التقارير الوطنية الثانية،

ذ يسلم،   استنادا إلى تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية، بأن عددا من األطراف مازال يحتاج إلىوا 
دارية مالئمة بغرض تنفيذ متطلبات اإلخطار الواردة في المادة   من البروتوكول، 8اتخاذ تدابير قانونية وا 

ذ يشير بشأن أداة "الوصلة السريعة للكائنات الحية المحورة" الواردة في غرفة تبادل  BS-V/2من المقرر  3إلى الفقرة  وا 
 الوصول السريع إلى المعلومات بشأن الكائنات الحية المحورة النوعية، معلومات السالمة األحيائية والتي تهدف إلى تيسير

من  8قد توجد في تنفيذ متطلبات اإلخطار بموجب المادة  ثغراتإلى األطراف أن تعالج أي  يطلب -1
دارية مالئمة وغير ذلك من التدابي ر لتنفيذ التزاماتها البروتوكول بما في ذلك في سياق التزامها العام باتخاذ تدابير قانونية وا 

 من البروتوكول؛ 2من المادة  1بموجب البروتوكول وفقا للفقرة 

ظهرت حاجة موثقة إلى ذلك استنادا الى التقارير الوطنية أو  إذامواصلة استعراض هذا البند إاّل  عدميقرر  -2
مة األحيائية، التي تبين التحديات التي غير ذلك من التقديمات من األطراف، بما في ذلك من خالل غرفة تبادل معلومات السال

 ؛9مع مراعاة الخبرات المكتسبة من اإلبالغ عن تسلم اإلخطار في سياق المادة  8تواجه تنفيذ االلتزامات بموجب المادة 

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى النظر في أن تستخدم سلطاتها الوطنية  يدعو -3
 صلة السريعة للكائنات الحية المحورة حيثما ترد إشارة إلى الكائنات الحية المحورة؛المختصة أداة الو 

األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تتقاسم من خالل غرفة تبادل معلومات  والحكوماتاألطراف  يشجع -4
 من البروتوكول. 8السالمة األحيائية الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنفيذ متطلبات اإلخطار بموجب المادة 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 88 

 

\... 

BS-VI/11- والجبر التعويضي كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية-بروتوكول ناغويا 
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية،إن مؤتمر األطراف 

رطاجنة للسالمة األطراف في بروتوكول ق، الذي يشمل جملة أمور من بينها، دعوة BS-V/11إلى مقرره  إذ يشير
لى إيداع صكوك -بروتوكول ناغوياعلى توقيع إلى الاألحيائية  كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي وا 

 التصديق أو الموافقة أو القبول أو االنضمام الخاصة بها بعد ذلك،
ذ يرحب كول التكميلي بحلول الموعد النهائي طرفا والتي وقعت على البروتو  51بأطراف البروتوكول البالغ عددها  وا 

 ، واألطراف الثالثة التي أودعت صكوكها الخاصة بالتصديق حتى اآلن،2112مارس/آذار  6المحدد في 
ذ يالحظ مع التقدير المساهمة المالية السخية التي قدمتها حكومة اليابان والتي مّكنت األمانة من االضطالع بالعمل  وا 

ن الماضيين لعرض البروتوكول التكميلي والترويج له بغية تسريع عملية دخوله حيز النفاذ وتنفيذه في التي أنجزته خالل العامي
 وقت مبكر،
عملياتها الداخلية المؤدية إلى  األطراف في البروتوكول التي لم تفعل ذلك بعد، إلى بدء وتسريع يدعو -1
 يه؛أو االنضمام إلبه ول أو القب عليه البروتوكول التكميلي أو الموافقةعلى  التصديق

الدول األطراف في االتفاقية غير األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية إلى التصديق  يدعو -2
اإلبطاء، حتى تتمكن أيضا من  مزيد من على البروتوكول، حسب االقتضاء، أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه دون

 توكول التكميلي؛أن تصبح أطرافا في البرو 
 يدعونتائج حلقة العمل األقاليمية بشأن االحتياجات من القدرات لتنفيذ البروتوكول التكميلي و يالحظ -3

األطراف إلى تحديد احتياجاتها في مجال بناء القدرات ووضع أولويات وطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ أحكام البروتوكول 
 التكميلي وتطبيقها بشكل فعال؛

دعم التوعية وتبادل الخبرات  من أجلالموارد المالية إلى إتاحة األطراف والمنظمات ذات الصلة  يدعو -4
 ؛بغية تسريع عملية دخول البروتوكول التكميلي حيز النفاذ وتنفيذه في وقت مبكروأنشطة بناء القدرات 

االتحاد الدولي و  المتحدة للبيئةمنظمات من قبيل برنامج األمم مواصلة تشجيع األمين التنفيذي  يطلب إلى -5
 .البروتوكول التكميلي بشأنمن أجل وضع دليل توضيحي  على العمل لحفظ الطبيعة

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 

Page 89 

 

\... 

BS-VI/12-  دارة المخاطر )المادتان  (01و 01تقييم المخاطر وا 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

دارة المخاطر، BS-V/12و BS-IV/11ريه إلى مقر  إذ يشير  بشأن تقييم المخاطر وا 
 المزيد من اإلرشاد بشأن جوانب محددة من تقييم المخاطر -أوال

فريق الخبراء التقنيين و باستنتاجات وتوصيات المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت  علما يحيط -2
دارة المخاطر،لالمخصص  تقييم مخاطر الكائنات الحية بشأن اإلرشاد الناتج لتقدم المحرز في على ا ويثني تقييم المخاطر وا 
 أن: ويفهم تماماالمحورة، 

 ؛فرض أي التزامات على األطرافي وال اإلرشاد ليس إلزاميا )أ(
لمواصلة تحسينه على أساس حاالت فعلية من  الوطني واإلقليمي على الصعيدينختبار سيخضع لالاإلرشاد  )ب(
 ؛وفي سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةتقييم المخاطر 

ترجمة اإلرشاد إلى على األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء،  يشجع -1
تاحةاللغات الوطنية  من سع، ها على نطاق واالمترجمة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لنشر  النسخهذه  وا 

 ؛ةودون اإلقليمي ةواإلقليمي ةالوطني ياتاختبار اإلرشاد على المستو  أجل تيسير
مخاطر ال القائمين لديها بتقييماألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، من خالل  أيضا شجعي -3

ييم المخاطر وتبادل تقفعلية من اختبار اإلرشاد في حاالت على في تقييم المخاطر،  بنشاطوغيرهم من الخبراء الذين يشاركون 
 المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت؛و خبراتهم من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

من إلى األطراف  مالية وتقنية ةاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم مساعد يدعو -4
أنشطة االختبار المشار إليها في ب، حسب االقتضاء، لالضطالعرحلة انتقالية البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بم

 أعاله؛ 3الفقرة 
 إلى األمين التنفيذي ما يلي: يطلب -5
 اختبار اإلرشاد؛وتركيز  لتحديد هيكلأدوات مناسبة  إعداد )أ(

عمليا ومفيدا والفائدة  اإلرشادما إذا كان  بشأن، المعلومات الواردة من االختبار بطريقة شفافة ،جمع وتحليل )ب(
مراعاته للتجارب السابقة والحالية بشأن الكائنات  (1باتساقه مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ و) (2منه فيما يتعلق )
 الحية المحورة؛
في  رشاد لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافإلبشأن التحسينات الممكنة ل تقديم تقرير )ج(
 ؛السابع هاجتماعفي البروتوكول 
 :بطريقة شفافةإلرشاد ل المعلومات األساسيةوثائق منتظم لقائمة تحديث جراء اآللية التالية إل ينشئ -6
 األمين التنفيذي األطراف وغير األطراف والمنظمات ذات الصلة وجميع مستخدمي يدعوعلى أساس سنوي،  )أ(

 اإلرشاد؛يمكن ربطها بأقسام محددة من اقتراح مواد أساسية ذات صلة إلى يائية تبادل معلومات السالمة األحغرفة 
دارة المخاطر فريق خبراء تقنيين مخصص في حالة عدم وجود )ب( ترشح األطراف ، معني بتقييم المخاطر وا 

مكتب مؤتمر  يختارهمو منطقة(  ثالثة خبراء من كلتقييم المخاطر )مجال في  يراعشر خبخمسة مجموعة متوازنة إقليميا من 
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األساسية المقترحة. المعلومات أهمية وثائق  بحثلللعمل على اإلنترنت األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
 أربع سنوات؛بصورة مستمرة، ويتم تجديد عمل الفريق كل أعضاء الفريق  وسيعمل

المواد األساسية على لموافقة يقة شفافة في ابطر من بين أعضائه لقيادة المداوالت  االفريق رئيسيرشح  )ج(
 ؛ها وبطريقة يمكن تبريرهاأو رفض هاإعادة ترتيب وها أتحديث وأالمقترحة 

وتوضع . أو حسبما يكون مناسبا قائمة كل خمس سنواتالواردة في الوثائق التحقق من صحة الالفريق يعيد  )د(
قديمة" من المحتمل أن تكون " بوصفها، هذه الفترة الزمنيةبعد اد تأكيدها يعال التي وثائق على السنة واحدة مدة لأوال عالمة 

 أخرى؛في وقت الحق من قائمة المواد األساسية بعد سنة وست زال 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في من اجتماعات يقدم الفريق تقريرا عن أنشطته إلى كل اجتماع  (ه)
 ؛البروتوكول
نشاء فريق الخبراء التقنيين المخصص وانهاء نتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت تمديد الم يقرر -7 الحالي وا 

 طيه؛ ةمرفقالحتى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف وفقا لالختصاصات فريق خبراء تقنيين مخصص جديد يعمل 
 إلى األمين التنفيذي ما يلي: يطلب -8
 اختيار خبراء لفريق الخبراء التقنيين المخصصين واألعضاء الجدد، بغية تحقيق توازن بين األعضاء الحالي )أ(

من طريقة التشغيل  28، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وفقا للفقرة الجديد
 (؛8/21 المقررمن  لبيولوجي )المرفق الثالثالموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع ا

المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في المنتدى المفتوح العضوية على الحكومات األخرى و دعوة  )ب(
 اإلنترنت؛

والمنظمات ذات الصلة للمنتدى المفتوح العضوية األخرى الحكومات  همرشحت ذينمشاركة الخبراء ال ضمان )ج(
من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف العامل  7و 6 للقاعدتينت وفريق الخبراء التقنيين المخصص وفقا على اإلنترن

 ؛كاجتماع لألطراف في البروتوكول
لتعزيز  لمنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتضمان تنسيق جميع المناقشات التي يجريها على اإلنترنت ا )د(

 فعاليتها؛
ر مؤقتة لتحديث قائمة وثائق المعلومات األساسية حتى يتم اختيار أعضاء فريق الخبراء التقنيين اتخاذ تدابي (ه)

 المخصص الجديد؛
دارة المخاطر بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر -ثانيا  وا 

إلى  المستندكتروني منقح بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ومفهوم أداة التدريب اإللالتدريبي الدليل ال إذ يدرك
 دليل التدريب المنقح،

ذ   تي عقدتالو تقييم المخاطر المتعلقة بتقارير حلقات العمل دون اإلقليمية بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات ب رحبيوا 
ذ يو ليزية(، كأمريكا الالتينية وأفريقيا )البلدان الناطقة باللغة اإلنو لبحر الكاريبي المناطق دون اإلقليمية لفي   حيط علماا 

 حلقات العمل، التي رفعتهابالتوصيات 
ذ يحيط علما تقييم المخاطر ل فريق الخبراء التقنيين المخصصو بتوصيات المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت  وا 

دارة المخاطر دارة المخاطر فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وا   ،وا 
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 :بما يلي، رهنا بتوافر األموال، أن يقوم يإلى األمين التنفيذ يطلب -9
ألفريقيا للمنطقتين الفرعيتين عقد، في أقرب وقت مناسب، الدورات التدريبية المتبقية بشأن تقييم المخاطر  )أ(

رير تقافي إعداد عملية لحصول على خبرة من ا)البلدان الناطقة بالفرنسية( وأوروبا الوسطى والشرقية لتمكين البلدان المعنية 
 وفقا للمواد ذات الصلة والمرفق الثالث من البروتوكول؛ هذه التقارير تقييمو تقييم المخاطر 
تؤدي حزمة  إلعدادفريق الخبراء التقنيين المخصص و التعاون مع المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت  )ب(

"تقييم مخاطر الدليل التدريبي  ارطة الطريق( معتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة )أي خالمتعلق ب رشاداإل إلى اتساق
 ؛وتكميلية، على أن يكون من المفهوم بوضوح أن اإلرشاد ال يزال قيد االختبار الكائنات الحية المحورة" بطريقة متماسكة

عمليا ومفيدا  اإلرشادما إذا كان إضافية من األطراف بشأن  معلومات مرتدةمتابعة التدريب من خالل جمع  )ج(
 ؛أخرى، حسب االقتضاء طريقةتدريبي من خالل مناقشات عبر اإلنترنت أو الدليل كذلك للو  والفائدة منه

دارة المخاطر على المستويات الدولية و )د( اإلقليمية و/أو دون /أو تنظيم حلقات عمل بشأن تقييم المخاطر وا 
المخاطر، مع األخذ في االعتبار دراسات حالة فعلية في تقييم لقائمين بحزمة إلجراء دورات تدريبية لالاإلقليمية، وذلك باستخدام 

 عملية صنع القرار في إطار إجراءات البروتوكول؛في سياق تقييم المخاطر وكيفية تطبيق اإلرشاد 
البلدان  من إلى األطراف ة ماليةلى تقديم مساعدإاألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية  يدعو -21
 أعاله، حسب االقتضاء؛ الواردةطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتنفيذ أنشطة بناء القدرات النامية واأل

كون لها ت ال( المحتمل أ1أو ) التي قد تكون لها( 2محددة )السمات اللكائنات الحية المحورة أو اتحديد هوية  -ثالثا
 م، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان ستدااستخدامه المآثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي و 

تزويد األمين التنفيذي بمعلومات ويشجع الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على األطراف  يدعو -22
علمية يمكن أن تساعد في تحديد هوية الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة أو التي قد تكون لها أو المحتمل أال تكون 

 آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان؛لها 
 يمكن تقديم فيها مثلإلى األمين التنفيذي إنشاء أقسام في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  يطلب -21

 بسهولة؛ هاهذه المعلومات واسترجاع
دارة المخاطرحالة تنفيذ أحكام تقي -رابعا  يم المخاطر وا 

 4-2و 3-2 على اإلنترنت عن حالة تنفيذ األهداف التشغيلية استقصاءاألمين التنفيذي إجراء  إلى طلبي -23
 في الحاالت التي تكون فيها، 1111-1122من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  1-1و

من خالل مصادر المعلومات القائمة المتاحة لألمانة، وذلك بهدف وضع خطوط  هايمكن استرجاعال أو  غير موجودةالبيانات 
 .هاوجمع بيانات عنالمعنية  لمؤشراتلأساس 
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 المرفق
المخصص  ينفريق الخبراء التقنيعلى اإلنترنت و العضوية المنتدى المفتوح اختصاصات 

دارة المخاطرل  تقييم المخاطر وا 
 منهجيةال
دارة المخاطر يعمل  -2 أساسا المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

 :على المسائل التالية وحسب ترتيب األولوية الوارد أدناه اإلنترنتعبر 
وتركيز عملية لمساعدة األمين التنفيذي في مهمته المتعلقة بتحديد هيكل مدخالت جملة أمور منها توفير  )أ(

 ؛اإلرشاد وفي تحليل النتائج المجمعة من االختباراختبار 
اإلرشاد المتعلق بتقييم مخاطر الكائنات  تؤدي إلى اتساقحزمة  عملية إعدادتنسيق، بالتعاون مع األمانة،  )ب(

وتكميلية  " بطريقة متماسكةخارطة الطريق( مع الدليل التدريبي "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة مثلالحية المحورة )
 ؛لمواصلة نظر األطراف فيها، على أن يكون من المفهوم بوضوح أن اإلرشاد ال يزال قيد االختبار

دارة المخاطر، مجال إرشاد بشأن مواضيع جديدة في  النظر في إعداد )ج( على  ااختيارهيتم تقييم المخاطر وا 
 بتقييم المخاطر.صلة ا ومعارفها المتأساس احتياجات األطراف وخبراته

دارة المخاطر  رهنا بتوافر األموال، يجتمع -1 وجها لوجه قبل  مرة واحدةفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 
 االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.

 النتائج المتوقعة
دارة المخاطر معا يعمل المنتدى المفتوح العضوية على ا -3 إلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

عدادمن أجل   ما يلي: تنظيم وا 
 ؛عمليا ومفيدا والفائدة منه اإلرشادتتعلق باختبار ما إذا كان اإلنترنت  مناقشات منسقة عبر )أ(

الحية المحورة )أي خارطة الطريق( مع  تقييم مخاطر الكائنات بشأناإلرشاد تؤدي إلى اتساق حزمة تعليمية  )ب(
 وتكميلية؛ بطريقة متماسكة الدليل التدريبي "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"

لتقييم المخاطر،  ةمحدد بشأن مواضيعمزيد من اإلرشاد توصية بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإعداد ال )ج(
 3-2بغية التحرك نحو الهدفين التشغيليين  األطراف التي تحددهاواالحتياجات على أساس األولويات المواضيع  تم اختياروي
 .من الخطة االستراتيجية ونتائجها 4-2و

 اإلبالغ
دارة المخاطر و المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت  يقدم -4 فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

والنتائج والتوصيات لينظر فيها االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل ة نشطيل األهما النهائية التي تبين بالتفصتقارير 
 كاجتماع لألطراف في البروتوكول.

دارة المخاطر يتولى  -5 المشار إليها في لية أيضا مسؤولية تشغيل اآلفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 
عن  اقدم تقرير يو  ،منتظمبشكل  الخاصة باإلرشاداألساسية المعلومات ثائق لتحديث و  BS-VI/12 من المقرر 6 الفقرة

 وثائق إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.هذه التحديث بأنشطته المتصلة 
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BS-VI/13- االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية،طراف في بروتوكول إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل

باالستنتاجات واالقتراحات بشأن الخطوات التالية المستمدة من حلقة العمل المعنية ببناء القدرات ألغراض  إذ يرحب
 26إلى  24البحوث وتبادل المعلومات عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة، التي عقدت في الفترة من 

 في نيودلهي، 1122نوفمبر/ تشرين الثاني 
ذ يالحظ من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  16من المادة  2أن األطراف قد تأخذ في االعتبار، وفقا للفقرة  وا 

على حفظ واستدامة  واتساقا مع التزاماتها الدولية، االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة
استخدام التنوع البيولوجي وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للمجتمعات األصلية والمحلية لدى التوصل إلى مقرر بشأن 

 الواردات بموجب البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول،
ذ يسلم من المادة  2ن المزيد من اإلرشاد لدى اختيارها تنفيذ الفقرة بالحاجة التي أعرب عنها عدد من األطراف بشأ وا 

 من البروتوكول، 16
ذ يشير -1122من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  7-2إلى الهدف التشغيلي  وا 

 ،BS-V/3والقسم رابعا من المقرر  1111
 ذات الصلة على أن تواصل: األطراف والحكومات األخرى والمنظمات يشجع -2
إجراء البحوث بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة بغرض سد الثغرات المعرفية  )أ(

 وتحديد القضايا االجتماعية واالقتصادية النوعية بما في ذلك تلك التي تنطوي على آثار إيجابية؛
مات السالمة األحيائية، المعلومات عما تقوم به من بحوث، تقاسم وتبادل، من خالل غرفة تبادل معلو  )ب(

 وطرائق البحوث، وخبراتها في مراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة؛
إشراك المؤسسات المحلية للتعليم العالي بغرض بناء القدرات المحلية في مجال تحليل اآلثار االجتماعية  )ج(
 كائنات الحية المحورة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛واالقتصادية لل
إلى األمين التنفيذي أن يقوم، من أجل إعداد نظرة عامة عالمية، ومراعاة الخصائص والسياسات  يطلب -1

ات االجتماعية الوطنية واإلقليمية بجانب االلتزامات األخرى، بتجميع، وتقييم واستعراض المعلومات المتعلقة باالعتبار 
واالقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للمجتمعات األصلية والمحلية 

 على أساس:
 األطر المؤسسية والتشريعات والسياسات القائمة بشأن األحكام المتعلقة باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛ )أ(

 ة بناء القدرات ذات الصلة بالسالمة األحيائية واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛أنشط )ب(
 الخبرات والتجارب المتوافرة؛ )ج(
 المبادرات السياساتية األخرى ذات الصلة بعمليات تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية؛ )د(
نت وأن يعقد مؤتمرات إقليمية على اإلنترنت في إلى األمين التنفيذي أن ينشئ أفرقة نقاش على اإلنتر  يطلب -3

الوقت الحقيقي لتيسير وتحليل تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية فيما بين 
 ؛16ة من الماد 2األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية في سياق الفقرة 
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 أن ينشئ فريق خبراء تقنيين مخصص، رهنا بتوافر األموال من أجل: يقرر -4
 ؛16من المادة  2أعاله في تهيئة الوضوح المفاهيمي في سياق الفقرة  3و 1االرتكاز على نتائج الفقرتين  )أ(

 االضطالع بعمليات وفقا لالختصاصات المرفقة؛ )ب(
ماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول تقديم تقريره للنظر من جانب االجت )ج(

قرطاجنة للسالمة األحيائية بغرض تمكين االجتماع من التداول واتخاذ قرار بشأن الخطوات األخرى المالئمة لتحقيق الهدف 
بطريقة توفر  ونتائجها 1111-1122للسالمة األحيائية للفترة من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  7-2التشغيلي 

 المرونة في مراعاة األوضاع السائدة في مختلف البلدان؛
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على توفير األموال لألمين التنفيذي لتنظيم  يشجع -5

 اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص.

 

 المرفق

 العتبارات االجتماعية واالقتصاديةاختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص ل

 إن فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية،

يتألف من ثمانية خبراء لكل إقليم، يختارون على أساس ترشيحات األطراف. وفي حالة عدم كفاية الموارد،  )أ(
على التوازن اإلقليمي. وعالوة على ذلك، يدعى ما ال يقل عن  ينبغي توافر ما ال يقل عن خمسة خبراء لكل إقليم مع المحافظة

خمسة وال يزيد عن عشرة مشاركين يمثلون في مجموعهم البلدان غير األطراف، ومنظمات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 
 والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلى المشاركة بصفة مراقب؛

لتهيئة الوضع المفاهيمي بشأن  BS-VI/13من المقرر  3و 1نشطة التي طلبت في الفقرتين فحص نتائج األ )ب(
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفاظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي 

 لمحلية.وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي للمجتمعات األصلية وا
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BS-VI/14- (22وا عداد التقارير )المادة  الرصد 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

الدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية إلى األطراف المؤهلة إلعداد تقاريرها الوطنية الثانية وتقديمها ب رحبإذ ي
ذ يس  ،بمساهمة هذا الدعم في زيادة عدد هذه التقارير المقدمة لموا 

ذ ي طرافا لم تقدم حتى اآلن تقاريرها الوطنية الثانية وأن ستة منها لم تِف قط بالتزاماتها المتعلقة  24 بأنحيط علما وا 
 ،من البروتوكول 33بتقديم التقارير بموجب المادة 

ذ يسلم لومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية والمعلومات المقدمة من بوجود بعض أوجه التباين بين المع وا 
 األطراف بواسطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،

ذ يأخذ في االعتبار  ،UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16توصيات لجنة االمتثال الواردة في الوثيقة  وا 
تحليل الردود الذي أعده األمين ب علماويحيط من األطراف بزيادة عدد التقارير الوطنية الثانية المقدمة  رحبي -2

 ؛التنفيذي
 ؛من البروتوكول 33األطراف بالتزامها بتقديم التقارير الوطنية، وفقا للمادة  ذّكري -1
طرفا التي لم تقدم حتى اآلن تقاريرها الوطنية على أن تعّجل بذلك من  24األطراف البالغ عددها  حثي -3

 ؛BS-V/14تيفاء كامل للنموذج الخاص بالتقرير الوطني الثاني، على النحو المبين في المرفق بالمقرر خالل القيام باس
األطراف التي لم ترد حتى اآلن بالكامل على جميع األسئلة اإللزامية في التقرير الوطني الثاني  يحث أيضا -4

 ؛ةعلى التعاون مع األمانة كي تعّجل بإتمام تقاريرها الوطنية الثاني
، التي تطلب إلى األطراف التي تقدم تقريرها الوطني للمرة BS-V/14من المقرر  1بالفقرة األطراف  يذّكر -5

أن تستوفي جميع األطراف هذا النموذج قبل استخدام أي  ويقرراألولى أن تقدم نموذج التقارير الخاص بالتقرير الوطني الثاني، 
 ؛ادها في المستقبلصيغة مبسطة خاصة بالتقارير قد يجري اعتم

بالتزامها بتزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالمعلومات المطلوبة بموجب األطراف ذّكر كذلك ي -6
 ؛من البروتوكول 11من المادة  3الفقرة 

طراف على تيسير إعداد وتقديم تقاريرها الوطنية من خالل استكشاف واستخدام، حسب االقتضاء، األ يشجع -7
قائمة خبراء  (1( الموارد التقنية وغيرها من الموارد المتاحة في الترتيبات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية الحالية؛ )2يلي: )ما 

 ؛السالمة األحيائية
إلى األمين التنفيذي أن يقوم، استنادا إلى التقارير الوطنية الثانية، بتقييم أوجه التباين و/أو الثغرات يطلب  -8

معلومات التي تقدمها األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ومساعدة األطراف على القيام، من في ال
 ؛خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ودون مزيد من التأخير، بتقديم المعلومات المحدثة الواردة في تقاريرها

غة التقارير، مع مراعاة الخبرات المكتسبة من تحليل التقارير األمين التنفيذي تحديث صي إلىيطلب أيضا  -9
 الوطنية الثانية، وتوصيات لجنة االمتثال والتعليقات الواردة من األطراف؛

إلى ، BS-V/14من المقرر  8إلى األمين التنفيذي تقديم الصيغة المنقحة، المعّدلة وفقا للفقرة  يطلب كذلك -21
 البروتوكول كي تنظر فيها. االجتماع السابع لألطراف في
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BS-VI/15- (21)المادة  عملية التقييم واالستعراض الثانية لفعالية البروتوكول 
 األحيائية، قرطاجنة للسالمة إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 ، BS-V/15إلى مقرره  إذ يشير
ذ يحيط علما ص لعملية التقييم واالستعراض الثانية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخص وا 

 والتوصيات الواردة في مرفقه األول، UNEP/BS/COP-MOP/6/17األحيائية، الوارد في الوثيقة 
ذ يشدد  من بروتوكول الألطراف في لاجتماع كبأنشطة لتمكين مؤتمر األطراف العامل  ضرورة االضطالععلى وا 

فعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية واالستعراض الثالث لالتقييم ب ات المتعلقةليعمال الشروع في
 ،2121-2111 لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة

المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الثانية والتحليل الذي أ جري بشأن حالة تنفيذ العناصر يالحظ  -1
 ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1سية للبروتوكول )األسا

تحليل خط األساس لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الالبيانات والمعلومات الواردة في  ضرورة أن تشكل يقرر -2
 ؛التقييم الالحق لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية ال سيماالبروتوكول، و 

 األمين التنفيذي االضطالع بما يلي:ب إلى يطل -3
التي ال يمكن و المؤشرات في الخطة االستراتيجية ب المتعلقةلجمع المعلومات إجراء استقصاء مخصص  )أ(

 ؛األخرى اآلليات القائمة خالل الحصول عليها من التقارير الوطنية الثانية أو من
المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله  ستقصاءالجمعها من خالل ا سنىاستعراض المعلومات التي ت )ب(
تاحة النتائج   ؛السابع األطراف قبل اجتماعهلوا 

 األمين التنفيذي االضطالع بما يلي: إلىيطلب كذلك  -4
عملية التقييم واالستعراض الثالثة سليمة ل طريقة منهجيةوضع بتكليف خبير استشاري، رهنا بتوافر األموال،  )أ(

 اإلجراءات واآلليات؛و المرفقات وعلى المؤسسية  االبروتوكول، مع التركيز في المقام األول على فعالية عملياتهلفعالية 
 إتاحة الفرصة لألطراف لتقديم آراء بشأن الطريقة المنهجية الم عّدة في إطار الفقرة الفرعية )أ( أعاله؛  )ب(
الفقرة  ، في ضوء اآلراء الواردة في إطارة الفرعية )أ( أعالهفي الفقر  االمشار إليهالمنهجية  استعراض الطريقة )ج(

 وتقديم اقتراح لينظر فيه االجتماع السابع لألطراف في البروتوكول؛ ،( أعالهبالفرعية )
خالل اإلعداد لعملية التقييم واالستعراض الثالثة للبروتوكول، خبرات األطراف في ضرورة أن تراعى،  يقرر -5

 بروتوكول، بما في ذلك تقديم التقارير الوطنية جنبا إلى جنب مع مدخالت لجنة االمتثال ضمن جملة أمور؛مجال االمتثال لل
إلى لجنة االمتثال أن تجري في ضوء استنتاجات وتوصيات فريق الخبراء التقنيين المخصص لعملية يطلب  -6

قييما لحالة تنفيذ البروتوكول كمساهمة في التقييم الثالث التقييم واالستعراض الثانية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ت
 من البروتوكول. 35للفعالية في تحقيق أهداف البروتوكول وفقا للمادة 
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BS-VI/16-  (01النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة )المادة 
 لسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ل

 من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، 17إلى المادة  إذ يشير
ذ يشير أيضا من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  8-1الهدف التشغيلي  إلى وا 

 في المرفق الثاني بنفس المقرر، ، وبرنامج عمل هذا االجتماع المعتمدBS-V/16، المعتمدة كمرفق بالمقرر 2111-2121
ذ يالحظ وجود مقررات وقواعد ومبادئ توجيهية تتعلق بمسألة النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية  وا 

 المحورة،
األطراف على استعمال أو تطبيق، كإرشادات، حسب مقتضى الحال، ما يلي في جهودها الرامية إلى  يشجع -1

سيما لتحديد واتخاذ تدابير االستجابة المناسبة، بما في ذلك  من البروتوكول، ال 17ليها في المادة تنفيذ التدابير المنصوص ع
تدابير الطوارئ، في حالة واقعة تؤدي أو قد تؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائن حي محور من المحتمل أن يتسبب 

 خدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضا:في إحداث آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واست

المقررات التي اتخذت أو التي يمكن اتخاذها في سياق تحديد هوية الكائنات الحية المحورة بموجب المادة  )أ(
 سيما المقررات المتعلقة بالكشف عن الكائنات الحية المحورة؛ من البروتوكول، ال 18

ييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي وضعها فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم ]اإلرشادات بشأن تق )ب(
دارة المخاطر من مدخالت من المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية   للخبراء؛[المخاطر وا 

 الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي لم تفعل ذلك بعد إلى: ويدعواألطراف  يحث -2

فة تبادل معلومات السالمة األحيائية التفاصيل المتعلقة بنقطة االتصال لديها ألغراض استالم أن تتيح لغر  )أ(
 من البروتوكول؛ 17اإلخطارات بموجب المادة 

أن تضع تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، والمحافظة على هذه  )ب(
 التدابير؛

لتدابير الطوارئ في حالة حدوث نقل غير مقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي أن تنشئ آلية  )ج(
يحتمل أن يكون لها آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان 

 أيضا؛
ات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون في بناء القدر  يدعو -3

الضرورية للكشف عن واالستجابة للحوادث الناشئة عن إطالق قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائن حي محور 
والذي يحتمل أن يكون له آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة 

 سان أيضا؛اإلن

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم وجهات نظرها ومعلومات  ويدعوإلى األطراف  يطلب -4
إلى األمين التنفيذي، قبل ستة أشهر من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، عن أي 

وتوكول وعن نطاق وعناصر اإلرشادات أو األدوات الممكنة التي يمكن أن من البر  17تحديات وخبرات تتعلق بتنفيذ المادة 
 تيسر االستجابات المناسبة من جانب األطراف إزاء النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة؛

تماع أعاله لنظر االج 4المشار إليها في الفقرة  النظرإلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لوجهات  يطلب -5
 السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.

 

---- 


