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 المقررات التي اعتمدتها األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -أوال
VIII/1 االمتثال 

 العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا يةإن مؤتمر األطراف 
داعم في تنفيذ ال هامع دلو،   ما يتماش رها لجنة االمتثا  في فترم السنتين الماضية،  اضتمعتاألنشتة التي   إذ يريب

 1تقريرها،رمرفق العم  الن و الوا،د في  هاتوصياتر  يط عممايلوإذ ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية، 
 ، في دعم االمتثا  لمبرلوتوكو  اإلقميميلتعالون الدلو، المفيد الذي يمكن أن يؤديا ال  إ لوإذ يشير

 قمق أنا  يايظ لومع ذلك التقدم الذي يققتا األطراف في االمتثا  اللتزاماتها في إطا، البرلوتوكو ،  يريب -1
من األطراف  شكل كامل لمعظم االلتزامات كبير يمتثل عدد  عاما عم  دخو  البرلوتوكو  ييز النفاذ، ال 13 ن و  عد مرلو،

 في إطا، البرلوتوكو ؛

 األطراف عم  استخدام جميع لوسا ل الدعم المتاية لمساعدتها في الوفاء  التزاماتها؛ ي ث -2

أهمية الدعم المتواصل لوالذي يمكن التنبؤ  ا المقدم من مرفق البيئة العالمية لألطراف المؤهمة لدعم  يؤكد -3
 متثالها لالتزامات المنصوص عميها في البرلوتوكو ؛ا

تنفيذ لتدارير قانونية لوإدا،ية لوغيرها من التدارير  شكل كامل يت  اآلن األطراف التي لم تضع  ي ث -4
، مع إياء اهتمام خاص ألهمية لوضع نظم ،صد كمتمب أساسي لإلراغ عم  أن تقوم رذلك التزاماتها في إطا، البرلوتوكو 

 الفعا ؛

طبقا لإل،شاد المقدم من المجنة، مواصمة المتا عة مع لو ، يسب االقتضاء األمين التنفيذي إل  تمبي -5
 األطراف التعالون  شكل كامل في هذا الصدد؛ إل لويتمب األطراف التي لم تمتثل  شكل كامل اللتزاماتها في إطا، البرلوتوكو ، 

 ث؛األلو  ألو الثاني ألو الثالألو تقريره مؤقت ال الوطني يقدم تقريرهلم  طرفا لوايدامع األسف أن  يايظ -6

في  أعاه 6الترف المشا، إليا في الفقرم لواألمين التنفيذي تواصا مع  االمتثا أن لجنة  أيضا يايظ -7
 ؛في إعداد تقا،يره لهذا الترفعرض تقديم الدعم عن طريق ،  ما في ذلك BS-V/1العديد من المناسبات، لوفقا لممقر، 

عم  تقديم تقريره الوطني الثالث لموفاء عاجمة،  لوبصو،م، أعاه 6، إليا في الفقرم الترف المشاي ث  -8
  التزاماتا؛

عرلوض المساعدم المقدمة من لجنة االمتثا  لوأية  قبو عم   أعاه 6الترف المشا، إليا في الفقرم يشجع  -9
 مساعدم أخرى تكون الزمة لدعم إعداد تقريره.

 

                                                           
1 MOP/8/2-UNEP/CBD/BS/COP. 
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VIII/2  مات السالمة األحيائية وأنشطتهاتشغيل غرفة تبادل معلو 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

 2، االستراتيجية الشبكية لاتفاقية لوبرلوتوكوليهاإذ يريب 
 إطا، ين فيرين الدلو،ت ماخا  فترم  نفذتالتي لو األنشتة التعالونية رين نقاط االتصا  في آسيا   أيضا ريبيلوإذ 

 مبرلوتوكو ،لشراكة رين جمهو،ية كو،يا لوالصين لوبرنامج األمم المت دم لمبيئة في م الولة لتعزيز االمتثا  
انخفاض عدد السجات ذات الصمة  أنشتة رناء القد،ات التي سجمت في غرفة تباد   يايظ  قمق -1

إل  أن تسجل في غرفة تباد   ذات الصمةالمنظمات ال كومات األخرى لو  لوي ث األطراف لويدعومعمومات السامة األييا ية، 
 رناء القد،ات؛مجا  معمومات السامة األييا ية أنشتتها لومشرلوعاتها لوالفرص المتاية في 

تباد   إل  أن تسجل في غرفةال كومات األخرى  يدعو ث األطراف لو لوي BS-VII/2المقر، إل   يشير -2
 عن عمدألو  نقل مقصود عبر ال دلود لمكا نات ال ية الم و،م إلدخالها  شأن ها ية الن هامعمومات السامة األييا ية جميع قرا،ات

البرلوتوكو ، مع  في إطا،ممخاطر عم  الن و المتموب ات لتقييمرذلك من ترف االستيراد لوما يتصل الخاصة  بيئة الفي 
نظرا ألن هذه تجا،ب ميدانية،  جراء غرض إالتركيز  شكل خاص عم  ألو  نقل مقصود عبر ال دلود لمكا نات ال ية الم و،م 

)أ( من المقر، 1الفقرم  مع اإلشا،م إل ياليا في غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية،   شكل كافممثمة  الفئة غير
BS-V/2؛ 

تباد  معمومات السامة غرفة لو  تتضر،،ألو التي ي تمل أن  مالمتضر، الدلو  إراغ  األطراف  التزامها  ريذك   -3
 لويسفر عن إطاقت ت لواليتها  تكون عم  عمم   دث يقعة، لوعند االقتضاء، المنظمات الدلولية ذات الصمة، عندما األييا ي

عم  يفظ كبيرم كون لا آثا، ضا،م يغير مقصود عبر ال دلود لكا ن يي م و، من المرجح أن  نقليؤدي ألو قد يؤدي إل  
 اطر عم  ص ة اإلنسان في تمك الدلو ؛المستدام، مع مراعام المخ استخدامالتنوع البيولوجي لو ا

م  أن تتيح جميع المعمومات المتموبة لغرفة تباد  معمومات تقم رذلك يت  اآلن علم  التياألطراف  ي ث -4
األطر  عم  المعمومات ذات الصمة  ما يمي: )أ(مع التركيز  شكل خاص  م دثةالسجات لوت تفظ  السامة األييا ية، 

 القرا،ات المخاطر؛ )ج( اتلسامة األييا ية؛ )ب( ممخصات تقييمالمتعمقة  ابادئ التوجيهية الوطنية لوالم لوالموا حلوالتشريعات 
أغذية ألو أعاف ألو لمتجهيز؛ ك ممباشر المراد استخدامها النها ية  شأن الكا نات ال ية الم و،م لوالكا نات ال ية الم و،م الموجهة 

اإلقميمية ألو المتعددم األطراف التي ألو طنية؛ )ه( االتفاقات ألو الترتيبات الثنا ية )د( نقاط االتصا  الوطنية لوجهات االتصا  الو 
 همية لمسامة األييا ية؛األذات لو فيها  متدخ

لوغير  يةمواد التد،يبالاألطراف التي تكون في لوضع يسمح لها رذلك إل  تقديم أموا  لتمكين ترجمة  يدعو -5
 جديدم؛المنصة الالمت دم  عد انتقا  غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية إل   ذلك من الموا،د إل  المغات الرسمية لألمم

ألمم المت دم لومنظمة التعالون لوالتنمية في الميدان لألغذية لوالز،اعة ااألجهزم الر اسية لمنظمة  يدعو -6
 ؛لسامة األييا يةتباد  معمومات ااالقتصادي إل  تعزيز التعالون رين قواعد ريانات السامة األييا ية لوغرفة 

مرفق البيئة العالمية مواصمة إتاية أموا  دعما لألنشتة المتعمقة  غرفة تباد  معمومات السامة إل   يتمب -7
 األييا ية؛

 إل  األمين التنفيذي: يتمب -8
 ما في ذلك تمك الخاصة  منظمة  ،السامة األييا ية األخرى  لومنصاتالتعالون مع قواعد ريانات  مواصمة )أ(

 لومنظمة التعالون لوالتنمية في الميدان االقتصادي؛ية لوالز،اعة لألمم المت دم األغذ

                                                           
 .UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1انظر  2
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إدخا  الت سينات عم  البوا ة المركزية لغرفة تباد  معمومات السامة األييا ية، مع مراعام  مواصمة )ب(
نية  غرفة تباد  معمومات ها رهدف تيسير تقديم المعمومات لوالعمميات لمت قق من قبل نقاط االتصا  المعايتياجات مستخدمي
غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية المعنية  توصيات المجنة االستشا،ية غير الرسمية لمتا عة كذلك لوك، السامة األييا ية

 في اجتماعها العاشر؛
مكين ت رهدفلغرفة تباد  معمومات السامة األييا ية إل  منصتها الجديدم  إجراء عممية االنتقا  الكامل )ج(

الذي قبل اجتماعها المنصة الجديدم  غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية من اختبا،المعنية  المجنة االستشا،ية غير الرسمية 
لوضمان مواصمة توافر المعمومات لمستخدمي غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية خا   2018 عام في سيعقد لوجها لوجا
تبين تفاصيل عمميات  ة زمنية إل  نقاط االتصا  المعنية  غرفة تباد  معمومات السامة األييا يةلوإ،سا  خت عممية االنتقا 

 ؛االنتقا  لوالمتا عة
نترنت، لواستخدام لوسا ل أخرى لتباد  المعمومات، لنقاط االتصا  اإل عبرمواصمة تنظيم مناقشات إقميمية  )د(
 يسير التكامل لوألوجا التآز،؛لتتباد  معمومات السامة األييا ية غرفة من خا  

تشجيع التعالون رين نقاط االتصا  المعنية  غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية عم  المستويين اإلقميمي  )ه(
 لودلون اإلقميمي؛
السامة في غرفة تباد  معمومات  الموجودمالت ميل اإليصا ي لممعمومات  لتيسيرإنشاء أدلوات إضافية  )لو(

  شكل أفضل؛ هالواستخدام ت ميل المعموماتمن تمكين األطراف  رهدفاألييا ية 
ييث يمكن تجميع األدلوات لواإل،شادات  السامة األييا ية،ة تباد  معمومات غرفإنشاء روا ة من خا   (ز)

 ؛مكا نات ال ية الم و،م لواسترجاعها  سهولةالمعزلو  لستخدام مجا  االلوالخبرات المكتسبة في 
تباد  معمومات آلية غرفة مشتركة رين آلية غرفة تباد  المعمومات التا عة لاتفاقية، لو  طرا ق عمل لوضع (ح)

ال صو  لوتقاسم المنافع لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعا الرا ع آلية غرفة تباد  المعمومات  شأن السامة األييا ية لو 
لومؤتمر  ،مسامة األييا ية في اجتماعا التاسعلنة ألطراف في ررلوتوكو  قرطاجمؤتمر األطراف العامل كاجتماع للو عشر، 

في اجتماعا الثالث رهدف تعزيز  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع في ررلوتوكو  ناغويا ألطراف األطراف العامل كاجتماع ل
 مشتركة من جميع مكونات آلية غرفة تباد  المعمومات المركزية لاتفاقية.العناصر الاالتساق في تنفيذ لوتشغيل 
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VIII/3 بناء القدرات 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

  ،BS-VI/3إل  المقر،  إذ يشير

 التقرير عن يالة تنفيذ إطا، لوختة عمل رناء القد،ات من أجل التنفيذ الفعا  لبرلوتوكو  قرطاجنة  إذ ي يط عممالو 
 3يذي،المقدم من األمين التنف
 الجهود التي تبذلها مختمف األطراف لوالمنظمات الوطنية لواإلقميمية لوالدلولية التي ساهمت في مع التقدير لوإذ يايظ

 شأن األطر الوطنية  5لو 2، لو1التقدم الم رز في إطا، لوختة عمل رناء القد،ات، لوخصوصا فيما يتعمق  المجاالت البؤ،ية 
 ، عم  التوالي،العامة، لوالتثقيف لوالمشا،كةلوالتوعية  ،إدا،م المخاطرلمسامة األييا ية، لوتقييم المخاطر لو 

أن هناك ياجة إل  المزيد من العمل لت قيق النتا ج المتوقعة إلطا، لوختة عمل رناء القد،ات في الوقت  لوإذ يد،ك
 يت  نهاية اإلطا، لوختة العمل،لمتبقي ا

االستخدام الفعا  لمموا،د الم دلودم  يسيرقد،ات من أجل تعم  ضرلو،م إعتاء األلولوية اليتياجات رناء ال لوإذ يؤكد
 ،2020المتاية لوبموغ أقص  ما يمكن في تنفيذ البرلوتوكو  لوختتا االستراتيجية في الفترم المتبقية يت  عام 

ات القيام  أنشتة  تريقة فعالة لوذات كفاءم لوتعزيز التآز،، ال سيما مع أنشتة رناء القد،  ال اجة إل عم   لوإذ يشدد
 التي نفذت في إطا، االتفاقية،

اإل قاء عم  إطا، لوختة عمل رناء القد،ات من أجل التنفيذ الفعا  لبرلوتوكو  قرطاجنة كما اعُتمد في  يقر، -1
 ؛BS-VI/3المقر، 

د الرامية إل  تعزيز تنفيذ و األطراف، لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة إل  مواصمة الجه يدعو -2
 ء القد،ات؛إطا، لوختة عمل رنا

، األلولوية، يسب االقتضاء، لألهداف 2020، خا  الفترم المتبقية يت  عام تمنحاألطراف، عم  أن  ي ث -3
لوالكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد  ،التشغيمية المتعمقة روضع تشريعات لوطنية لمسامة األييا ية لوتقييم المخاطر

 تنفيذ البرلوتوكو ؛ في تيسيرأهميتها  النظر إل  لوالتركيز عم  هذه األهداف، كة، العامة لوالتثقيف لوالمشا، هويتها، لوالتوعية 

إل  تقديم دعم  التي هي في لوضع لمقيام رذلك،األطراف، لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة  يدعو -4
الجز،ية الصغيرم النامية، لواألطراف لتمكين األطراف من البمدان النامية، لوال سيما أقل البمدان نموا لوالدلو  مالي لوتقني إضافيين 

 مواصمة تنفيذ إطا، لوختة عمل رناء القد،ات؛عم  التي تمر اقتصاداتها  مريمة انتقالية 

لتمكين األطراف من البمدان النامية، لوال سيما إل  مرفق البيئة العالمية مواصمة تقديم الدعم المالي  يتمب -5
مواصمة تنفيذ إطا، عم  لنامية، لواألطراف التي تمر اقتصاداتها  مريمة انتقالية أقل البمدان نموا لوالدلو  الجز،ية الصغيرم ا

 لوختة عمل رناء القد،ات؛

األطراف لوال كومات األخرى عم  دمج السامة األييا ية في استراتيجياتها لوختط عممها الوطنية  ي ث -6
لوأهداف التنمية  2030تة التنمية المستدامة لعام لمتنوع البيولوجي لواستراتيجيات التنمية الوطنية األلوسع من أجل تنفيذ خ

 4المستدامة الوا،دم فيها؛

                                                           
3 MOP/8/3-UNEP/CBD/BS/COP. 
 ."2030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  2015سبتمبر/أيلول  25الصادر في  70/1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة انظر  4

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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دعم رتيسير لو  ذات الصمة،بالتعالون مع المنظمات ،هنا رتوافر الموا،د، لو ، أن يقوم إل  األمين التنفيذي يتمب -7
رهذه الوثيقة لوعم  الوا،دم في المرفق مسامة األييا ية لتنفيذ ررلوتوكو  قرطاجنة ل اتنفيذ أنشتة رناء القد،ات ذات األلولوية دعم

عم  ها يتعزيز لودعم رناء القد،ات لتنفيذ االتفاقية لوبرلوتوكولل( 2020-2017قصيرم األجل )الن و المنعكس في ختة العمل 
 مؤتمر األطراف.الصاد، عن  13/23المرفق  المقر، الن و 
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 المرفق
 ء القدرات من أجل االتفاقية وبروتوكوليها( لتعزيز ودعم بنا2020-2017خطة عمل قصيرة األجل )

 5أنشطة بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 العامل كاجتماع لألطراف

 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

* لوضع مواد لومبادئ توجيهية  -1
لبناء القد،ات  شأن تعميم السامة 
األييا ية في االستراتيجيات 
لوختط العمل الوطنية لمتنوع 
 البيولوجي لوختط التنمية الوطنية

مييييييييين المقييييييييير،  10الفقيييييييييرم 
BS-VII/5؛ 
مييييييييييين المقييييييييييير،  5الفقيييييييييييرم 

BS-VII/1 

إعييييداد نمييييوذج تعمييييم إلكترلونييييي لويزميييية   2017-2018
شييييأن تعميييييم السييييامة األييا ييييية أدلوات  

ميزيييية لوالفرنسيييية كلوإتايتهميييا  المغيييات اإلن
 لواإلسبانية

إدميييييياج  عميييييي تعزيييييييز قييييييد،م األطييييييراف لو 
قضييييييييييييايا السييييييييييييامة األييا ييييييييييييية فييييييييييييي 
االسييييتراتيجيات لوختييييط العمييييل الوطنييييية 
لمتنوع البيولوجي لوختط التنميية الوطنيية 

 لوالسياسات لوالبرامج القتاعية 

ألطيييراف االتجاهيييات فيييي عيييدد مييين ا
التييييي ت صييييل عميييي  نمييييوذج الييييتعمم 
اإللكترلونيييييييييييييييييييي لويزمييييييييييييييييييية األدلوات 
لوتسيييييييتخدمهما فيييييييي تعزييييييييز إدمييييييياج 
السيامة األييا ييية فيي اسييتراتيجياتها 
لوختييييييييط عممهييييييييا الوطنييييييييية لمتنييييييييوع 

 البيولوجي

 جامعة ستراتيشكايد

*تنظيم تد،يبات دلون إقميمية  -2
 شأن تعميم السامة األييا ية في 

 لالعم االستراتيجيات لوختط
الوطنية لمتنوع البيولوجي لوختط 
التنمية، لواالستفادم من نموذج 
التعمم اإللكترلوني لويزمة األدلوات 

(،  التعالون مع 97أعاه )النشاط 
 الشركاء

مييييييييين المقييييييييير،  10الفقيييييييييرم 
BS-VII/5؛ 
مييييييييييين المقييييييييييير،  5الفقيييييييييييرم 

BS-VII/1 

إدمياج قضيايا  عمي تعزيز قد،م األطراف  2017-2018
ة فييييي االسييييتراتيجيات السييييامة األييا ييييي

لوختيط العميل الوطنيية لمتنيوع البيولييوجي 
 لوختط لوبرامج التنمية الوطنية 

عييييييدد األشييييييخاص المشييييييا،كين فييييييي 
التييييد،يبات لوالييييذين يسييييتخدمون مييييواد 
لتعزيز إدماج السامة األييا يية فيي 

عممهيييييييييييم  اسيييييييييييتراتيجياتهم لوختيييييييييييط
 الوطنية لمتنوع البيولوجي

تجاهييييات فييييي عييييدد ميييين البمييييدان لواال
ي تُييدمج فيهيييا السييامة األييا يييية التيي

فيييييي اسيييييتراتيجياتها لوختيييييط عممهيييييا 
 الوطنية لمتنوع البيولوجي

ررنيييييييامج األميييييييم المت يييييييدم 
لمبيئييييييية، لوبرنيييييييامج األميييييييم 
المت ييييييييييييييييدم اإلنمييييييييييييييييا ي، 
 لومنظمة األغذية لوالز،اعة

                                                           
 تم التأكيد على أنشطة األولوية بالظالل والنجوم. 5
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 العامل كاجتماع لألطراف

 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

*دعم رمدان نامية منتقام لتنفيذ  -3
المشا،يع التجريبية إلعداد لوتتبيق 

من أجل تدارير لوُنهج عممية 
التنفيذ المتكامل لبرلوتوكو  
قرطاجنة لواتفاقية التنوع البيولوجي 
عم  المستوى الوطني لوتباد  
المما،سات الجيدم لوالد،لوس 

 المستفادم الناشئة

مين المقير،  11-9الفقرات 
، 12ن ا، الفقرتييييييييييييييييي12/29
ميييييييييييييييييييييين المقيييييييييييييييييييييير،  18لو

BS-VII/5 
مييييييييييين المقييييييييييير،  9الفقيييييييييييرم 

BS-VI/3 

األقل إجراءات عمميية رمدا عم   20تعد  2017-2020
رهيييدف تعزييييز التنفييييذ اليييوطني المتكاميييل 
لبرلوتوكييو  قرطاجنييية لمسييامة األييا يييية 
لواتفاقييييييية التنييييييوع البيولييييييوجي كمييييييا تعييييييد 
د،اسيييات يالييية  شيييأن خبراتهيييا لواليييد،لوس 

 المستفادم

عييييييييدد د،اسييييييييات ال اليييييييية القتريييييييييية 
المتايييييييية  شيييييييأن التنفييييييييذ المتكاميييييييل 
لبرلوتوكييييييييييو  قرطاجنيييييييييية لمسييييييييييامة 

  ية لواتفاقية التنوع البيولوجي األييا
عيييدد البميييدان التيييي تتبييياد  خبراتهيييا لو 

 لوالد،لوس المستفادم

ررنيييييييامج األميييييييم المت يييييييدم 
لمبيئييييييية، لوبرنيييييييامج األميييييييم 
المت ييييييييييييييييدم اإلنمييييييييييييييييا ي، 
 لومنظمة األغذية لوالز،اعة

*تنظيم دلو،ات تد،يبية في مجا   -4
تقييم مخاطر الكا نات ال ية 

 الم و،م

مييييييييييييين  14-11الفقيييييييييييييرات 
 BS-VII/12ر، المق

إجييراء تقييييم  عميي تعزيييز قييد،م األطييراف  2017-2020
لكا نييييات ال ييييية الم ييييو،م لوفقييييا امخيييياطر 
 لمبرلوتوكو 

عيييييدد اليييييدلو،ات التد،يبيييييية اإلقميمييييييية 
 التي ُنفذت رنجاح

عيييييدد األشيييييخاص الميييييد،بين عمييييي  لو 
 تقييم المخاطر

 ت دد في ما  عد

إعداد نماذج تعمم إلكترلوني * -5
نات ال ية لتقييم مخاطر الكا 

 الم و،م 

)د( مييييين المقييييير،  9الفقيييييرم 
BS-V/12 

إتاييية نميياذج تفاعمييية لمييتعمم اإللكترلونييي  2017-2020
لألطيييراف روصيييفها لوسييييمة أكثييير فعاليييية 

 من ييث التكمفة لتقديم التد،يب

نميييييييياذج الييييييييتعمم اإللكترلونييييييييي عييييييييدد 
 المتاية

عييييييدد عممييييييييات تنزيييييييل لواسيييييييتخدام لو 
 نماذج التعمم اإللكترلوني

 ما  عدت دد في 
 

*تنظيم أنشتة إقميمية لودلون  -6
إقميمية لتمكين األطراف من تنفيذ 
متتمبات ت ديد هوية الكا نات 
 2ال ية الم و،م الوا،دم في الفقرم 

لوالمقر،ات ذات  18)أ( من المادم 
 الصمة

تجهييييز األطيييراف  شيييكل أفضيييل التخييياذ  III/10-BS 2017-2020المقر، 
ت تيييييدارير لضيييييمان أن شييييي نات الكا نيييييا

ال ييية الم ييو،م المييراد اسييتخدامها مباشييرم 
كأغذيييية ألو كيييأعاف ألو لمتجهييييز ُت يييدد 
ميييين خييييا  لوثييييا ق مصييييايبة لولم يموليييية 
دلون إجييراء عمميييات نقييل غييير مشييرلوعة 
عبيييير ال ييييدلود لمكا نييييات ال ييييية الم ييييو،م 

 لوفرض عقوبات عميها

عييييدد األطييييراف التييييي تتخييييذ تييييدارير 
م مييييية لضييييمان أن جميييييع شيييي نات 

يييييييية الم يييييييو،م الميييييييراد الكا نيييييييات ال 
اسييييييييييتخدامها مباشييييييييييرم كأغذييييييييييية ألو 
كييييييأعاف ألو لمتجهيييييييز ُت ييييييدد ميييييين 

 خا  لوثا ق مصايبة
عيييدد األطيييراف التيييي ليييديها تيييدارير لو 

لم يمولية دلون إجيراء عممييات  م ميية
 نقل غير مشرلوعة عبر ال دلود 

 ت دد في ما  عد
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 العامل كاجتماع لألطراف

 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

*تنظيم يمقات عمل  شأن أخذ  -7
عينات الكا نات ال ية الم و،م 

 الكشف عنها لوت ديد هويتهالو 

)د( مييييين المقييييير،  5الفقيييييرم 
BS-VII/10؛ 

)ب( مييين المقييير، 10الفقيييرم 
BS-VIII/16 

تييييد،يب لوتجهييييييز األطيييييراف  شيييييأن أخيييييذ  2017-2020
عينات الكا نات ال يية الم يو،م لوالكشيف 

 عنها لوت ديد هويتها
مسيييييييييييياعدم األطييييييييييييراف فييييييييييييي الوفيييييييييييياء لو 

المنصيييوص عميهيييا  موجيييب  المتتمبيييات 
 ن ررلوتوكو  قرطاجنةم 17لمادم ا

عييييدد يمقييييات العمييييل اإلقميمييييية فييييي 
مجييييا  رنيييياء القييييد،ات التييييي ُنظمييييت 

 رنجاح
 عدد المشا،كين في يمقات العمللو 

مركيييز الب يييوث المشييييترك 
التيييا ع لات ييياد األلو،لوبيييي 

(EU-JRC) لوالمختبييرات ،
 المرجعية في كل منتقة

*تنظيم مناقشات لودلو،ات لتقاسم  -8
خا  اإلنترنت من  عبرالمعا،ف 

شبكة المختبرات  شأن الكشف 
عن الكا نات ال ية الم و،م 

 لوت ديد هويتها

مييييييييييين المقييييييييييير،  5الفقيييييييييييرم 
BS-V/9؛ 
)أ( مييييين المقييييير، 10الفقيييييرم 

BS-VIII/16 

تجمييييييييييع أدلوات تقنيييييييييية لمكشيييييييييف عييييييييين  2017-2020
الكا نيييييييييييييات ال يييييييييييييية الم يييييييييييييو،م غيييييييييييييير 
المشييييرلوعة/غير المصييييرح رهييييا لوإتايتهييييا 

 لألطراف

تخدم أدلوات عييدد األطييراف التييي تسيي
لمكشف عن الكا نات ال يية الم يو،م 

 غير المصرح رها
عييييدد التنييييزيات ميييين غرفيييية تبيييياد  لو 

 معمومات السامة األييا ية

شييييبكة مختبييييرات الكشييييف 
عييييييييين الكا نيييييييييات ال يييييييييية 
الم يييو،م لوت دييييد هويتهيييا، 
لوالمختبييرات المرجعييية فييي 
كل منتقة لوبرنيامج األميم 

 المت دم لمبيئة

لون إقميمية تنظيم يمقات عمل د *-9
لوالتثقيف فيما العامة  شأن التوعية 

 يتعمق  الكا نات ال ية الم و،م

تعزيز لوتيسير  عم تعزيز قد،م األطراف  BS-V/13 2017-2020المقر، 
لوالتثقيييف لوالمشيا،كة فيمييا العامية التوعيية 

 يتعمق  الكا نات ال ية الم و،م

دد يمقييييات العميييييل التييييي ُنظميييييت عيييي
 رنجاح

،كين فييي يمقييات عيدد األفييراد المشيالو 
  العمل

ررنيييييييامج األميييييييم المت يييييييدم 
 لمبيئة، لواتفاقية آ،هوس

تنظيم دلو،ات تد،يبية  شأن  *-10
لويصو  الجميع  العامةالمشا،كة 

عم  المعمومات لدفع تنفيذ ررنامج 
العامة العمل  شأن التوعية 

لوالتثقيف لوالمشا،كة فيما يتعمق 
  الكا نات ال ية الم و،م

مييييييييييين المقييييييييييير،  6الفقيييييييييييرم 
CP-VIII/18 

تعزيز لوتيسير  عم تعزيز قد،م األطراف  2017-2020
ال صييييييييو  عميييييييي  معمومييييييييات السييييييييامة 

فيمييا يتعمييق  العامييةاألييا ييية لوالمشييا،كة 
  الكا نات ال ية الم و،م 

ُنظمييت عييدد الييدلو،ات التد،يبييية التييي 
 رنجاح

عييييييييدد األطييييييييراف المشييييييييا،كة فييييييييي لو 
الدلو،ات التد،يبية لوليديها القيد،م عمي  

   المعموماتال صو  عم

 لواتفاقية آ،هوس
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مقررات مؤتمر األطراف  النشاط
 العامل كاجتماع لألطراف

 في البروتوكول

 الجدول الزمني
 

 النواتج والنتائج المتوقعة
 

 الشركاء المحتملون  مجموعة المؤشرات الممكنة

إعداد مواد تد،يبية  شأن أخذ  -11
عينات الكا نات ال ية الم و،م 
لوالكشف عنها لوت ديد هويتها 
 التعالون مع المنظمات ذات 

 الصمة

)د( مييييين المقييييير،  5الفقيييييرم 
BS-VII/10 

تييييييد،يب األطييييييراف عميييييي  أخييييييذ عينييييييات  2017-2020
الكا نيييات ال يييية الم يييو،م لوالكشيييف عنهيييا 

 يد هويتهالوت د

عدد إجراءات التعيالون القا مية  شيأن 
المتعمقيييية  الد،اسييييية تتييييوير المنيييياهج

 ربناء القد،ات

شييييبكة مختبييييرات الكشييييف 
عييييييييين الكا نيييييييييات ال يييييييييية 
الم يييو،م لوت دييييد هويتهيييا، 
لوالمختبييرات المرجعييية فييي 
كل منتقة لوبرنيامج األميم 

 المت دم لمبيئة

 شأن التوعية  تعممإعداد مواد  -12
قيف فيما يتعمق لوالتثالعامة 

  الكا نات ال ية الم و،م

، BS-V/12المقييييييييييييييييييييييييير،ان 
 BS-V/13لو

ميييييواد لميييييتعمم ت صيييييل عميهيييييا األطيييييراف  2017-2020
لوتسييتخدمها  سييهولة لوعميي  نتيياق لواسيييع 
لت سيييييين قيييييد،اتها عمييييي  زييييييادم التوعيييييية 

لوالتثقييييف فيميييا يتعميييق  الكا نيييات العامييية 
 ال ية الم و،م 

عييدد يييزم األدلوات لوكتيبييات أفضيييل 
 ما،سات التي تم إنتاجهاالم
 

عيييييدد تنيييييزيات الميييييواد مييييين غرفييييية لو 
 تباد  معمومات السامة األييا ية

ررنيييييييامج األميييييييم المت يييييييدم 
 لمبيئة لواتفاقية آ،هوس

عم الشبكات لوالمجموعات د -13
اإلنترنت لتيسير  عبرلوالمما،سة 

تباد  المعا،ف لوالخبرات 
لوالد،لوس المستفادم  شأن التوعية 

 المشا،كة لوالتثقيف لو العامة 

تتبيييييياد  األطييييييراف الخبييييييرات لوالييييييد،لوس  BS-V/13 2017-2020المقر، 
لوالتثقييف العامية المستفادم  شأن التوعيية 

 لوالمشا،كة 

االتجاهييييييييييات فييييييييييي عييييييييييدد األفييييييييييراد 
المشا،كين في منتديات لومجموعيات 

 ال وا، الخاصة  المما،سة

ررنيييييييامج األميييييييم المت يييييييدم 
 لمبيئة لواتفاقية آ،هوس

مل لزيادم الوع  تنظيم يمقات ع -14
كوااللمبو، -ربرلوتوكو  ناغويا

 شأن المسؤلولية لوالجبر  التكميمي
 التعويضي

مييييييييييين المقييييييييييير،  4الفقيييييييييييرم 
CP-VIII/11 

األطيييييراف لوفهمهيييييا فيميييييا  لوعييييييت سيييييين  2017-2020
كوااللمبيييييو، -يتعميييييق ربرلوتوكيييييو  ناغوييييييا

 شييييييييأن المسييييييييؤلولية لوالجبيييييييير  التكميمييييييييي
 التعويضي

لتيي عدد يمقات عمل رناء القد،ات ا
 تم تنظيمها

 
التيييييييي يضييييييييرت عيييييييدد األطيييييييراف لو 

 يمقات العمل
 

 ي ددلون فيما  عد
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VIII/4 قائمة خبراء السالمة األحيائية 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

  ،BS-VI/4 إل  المقر،إذ يشير 
 بناء القد،ات،أهمية قا مة الخبراء كأدام مفيدم للوإذ يد،ك 

األطراف لوال كومات األخرى التي لم ترشح خبراء لمقا مة يت  اآلن أن تقوم رذلك، لواألطراف التي  يدعو -1
 قامت رذلك أن تدعو الخبراء المرش ين لمقا مة إل  ت ديث سجاتهم؛

أن تقدم  دعوتا إل  األطراف من البمدان المتقدمة، لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة يكر، -2
-2011مساهمات طوعية لتفعيل قا مة الخبراء  شكل كامل، لتيسير تنفيذ الختة االستراتيجية لبرلوتوكو  قرطاجنة لمفترم 

 6؛2020
توسيع نتاق القا مة لتشمل الخبراء الذين ،ش تهم األطراف لوال كومات األخرى لممشا،كة في أفرقة  يقر، -3

 ي إطا، ررلوتوكو  قرطاجنة؛الخبراء التقنيين المخصصة لوالشبكات ف
في خبراء في المجاالت التي يوجد فيها نقص  ترشيحم  النظر في عاألطراف لوال كومات األخرى  يشجع -4

القا مة ال الية، عم  سبيل المثا ، في مجاالت إدا،م البيانات المتعمقة  السامة األييا ية لوالتنوع البيولوجي،  عم  اتالخبر 
 التعميم لوالمشا،كة؛لو  لوالتوعية العامةلوالبيولوجيا التركيبية، ، مالقتصادي لوالتجا، لوالت ميل االجتماعي لوا

خبراء السامة األييا ية لتيسير تقديم  لقا مةلوتبسيط استما،م الترشيح  تنقيحاألمين التنفيذي  إل  يتمب -5
 لواسترجاع المعمومات؛

  معمومات السامة األييا ية تسمح إل  األمين التنفيذي إد،اج لوظيفة في غرفة تباد أيضا يتمب -6
لممستخدمين  الب ث في قا مة الخبراء لوفرز النتا ج يسب الفئة التي جرى ترشيح الخبراء إليها،  ما في ذلك أفرقة الخبراء ألو 

 الشبكات في إطا، البرلوتوكو ، لوكذلك الخبراء الذين يشا،كون رنشاط في هذه األفرقة ألو الشبكات؛
ألمين التنفيذي استكشاف إمكانية ،بط قا مة خبراء السامة األييا ية  أدلوات لوضعت في إل  ا كذلك يتمب -7

إطا، مباد،ات أخرى، مثل مباد،م الجسر البيولوجي لوهيئة الدستو، الغذا ي لمنظمة األغذية لوالز،اعة، رهدف تيسير التوفيق رين 
 قنية المتاية.االيتياجات التي يددتها األطراف لوالتمويل المتاح لوالمساعدم الت

 
 
 

                                                           
 .8، الفقرم VI/4-BS المقر، 6
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VIII/5 اآللية المالية والموارد المالية 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

 من ررلوتوكو  قرطاجنة، 28إل  المادم  إذ يشير

بيئة العالمية إل  مؤتمر األطراف في تقرير مجمس مرفق الالوا،دم المعمومات المتعمقة  السامة األييا ية  في لوقد نظر
 7الثالث عشر، ااجتماعفي في االتفاقية 

كامل التقييم المعني  الالمعمومات المتعمقة  السامة األييا ية الوا،دم في تقرير فريق الخبراء  في أيضا لوقد نظر
 8ئة العالمية،مرفق البيموا،د تجديد السا ع لفي الألموا  الازمة لتنفيذ االتفاقية لوبرلوتوكوليها ل

تصديق الآللية المالية  شأن ألولويات البرامج لدعم إل  ا الموجا المقر،ات السا قة  شأن اإل،شاد ضع في اعتبا،هيلوإذ 
 ،لوتنفيذه ررلوتوكو  قرطاجنةعم  

 9آللية المالية المتعمقة ربرلوتوكو  قرطاجنة؛م الموجهة إل  االسا قة المويد اتاإل،شاد  ي يط عمما -1

لولويات ألنتا ج الن و  الموجا،بع األسنوات الالعناصر التالية في إطا،   أن يد،جمؤتمر األطراف  وصيي -2
 لصندلوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية:موا،د اتجديد السا ع للم( 2022-2018برامج )ال

كوااللمبو، -و  ناغويا: زيادم عدد التصديقات عم  ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لوبرلوتوك1النتيجة  )أ(
 ؛التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي

كوااللمبو، -التنفيذ الوطني لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لوبرلوتوكو  ناغوياتعزيز : 2النتيجة  )ب(
 التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي؛

ر  موجب البرلوتوكو ، من خا  تقديم التقا،ير الوطنية األطراف  التزاماتها رتقديم التقا،يتفي : 3النتيجة  )ج(
 ؛تباد  معمومات السامة األييا يةغرفة لوالمعمومات ذات الصمة من خا  

 :  ما يميكذلك مؤتمر األطراف  يوصي -3

ستعراض ستعتمد لااالعتبا، الكامل لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية في االختصاصات التي  إعتاء )أ(
 االتفاقية؛ في إطا،فعالية اآللية المالية لامس الخ

الخاص لمسح عم  الرد  شكل استباقي إل  ادعوم األطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية  )ب(
 ؛مالية في إطا، االتفاقيةفعالية اآللية اللستعراض الخامس  اال

دعم رفيما يتعمق  ،إل  اآللية الماليةلموجا ااعتماد إ،شاده  عند،  أن يدعو مؤتمر األطرافيوص  كذلك   -4
 إل :تنفيذ ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية، مرفق البيئة العالمية 

 ؛وطنية لمسامة األييا يةال هاضع أطر ت كيتمويل م دد لألطراف المؤهمة ل مواصمة توفير )أ( 
التي ت ددها األطراف لتيسير مواصمة تنفيذ  شأن القضايا أنشتة رناء القد،ات مواصمة تمويل المشرلوعات لو  )ب(

ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية  ما في ذلك مشرلوعات التعالون اإلقميمي من أجل تيسير تباد  الخبرات لوالد،لوس 
 المستفادم لواالستفادم من التآز، المتعمق رذلك؛

معايير التأهيل المعتمدم في المرفق األلو  مواصمة ضمان أن ُتتبع السياسة لواالستراتيجية لوألولويات البرامج لو  )ج(
الصاد، عن مؤتمر األطراف عم  الن و الواجب  تريقة فعالة فيما يتعمق  ال صو  عم  الموا،د المالية  1/2 المقر، 

 لواستخدامها.

                                                           
7 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1. 
8 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2. 
 .UNEP/CBD/COP/13/12انظر القسم باء من المرفق الثاني بالوثيقة  9
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VIII/6  التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى 
 ي ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا يةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف

 ،BS-VII/6لو، BS-VI/6، لوBS-V/6، لوBS-II/6مقر،اتا  إذ يشير إل 
 المعمومات المقدمة مين األميين التنفييذي  شيأن األنشيتة المضيتمع رهيا  غيية تعزييز التعيالون ميع المنظميات،  لوإذ يريب

 10لواالتفاقيات لوالمباد،ات األخرى،
منظمية التجيا،م ميع عيدم جهيات مين رينهيا، خيا فتيرم ميا ريين اليدلو،ات الماضيية مين التنفيذي رتعالون األ لوإذ يريب أيضا

العالمييية، لومنظميية األغذييية لوالز،اعيية لألمييم المت ييدم، لواالتفاقييية الدلولييية ل ماييية النباتييات، لومنظميية التعييالون لوالتنمييية فييي الميييدان 
االتفاقية الخاصة  إتاية فرص ال صو  عم  المعموميات عين البيئية االقتصادي، لولجنة األمم المت دم االقتصادية أللو،لوبا  شأن 

لومشيييا،كة الجمهيييو، فيييي اتخييياذ القيييرا،ات  شيييأنها لوااليتكيييام إلييي  القضييياء فيييي المسيييا ل المتعمقييية رهيييا )اتفاقيييية آ،هيييوس(، لوالمختبييير 
بيييية لمب يييوث المشيييتركة، لومبييياد،م المرجعيييي لات ييياد األلو،لوبيييي لألغذيييية لواألعييياف الم يييو،م لو،اثييييا التيييا ع لمركيييز المفوضيييية األلو،لو 

الجميييا،ك الخضيييراء، لو،ا تييية التكاميييل فيييي أمريكيييا الاتينيييية، لومفوضيييية االت ييياد األفريقيييي، لوالمركيييز اليييوطني المرجعيييي المكسييييكي 
 لوالمعهد الوطني لمبيولوجيا في سموفينيا، ،لمكشف عن الكا نات الم و،م جينيا

ذات الصيمة مين أجيل التنفييذ متعيددم األطيراف ، لواالتفاقيات لوالمبياد،ات أهمية التعيالون لوالتنسييق ريين المنظمياتلوإذ يؤكد 
، المعتمييدم فييي االجتميياع 2020-2011الفعييا  لمبرلوتوكييو  لوالختيية االسييتراتيجية لبرلوتوكييو  قرطاجنيية لمسييامة األييا ييية لمفتييرم 

 11الخامس لألطراف في البرلوتوكو ،
تويين اإلقميمي لوالوطني رين نقاط اتصا  المنظمات، األطراف عم  ت سين لوتعزيز التعالون عم  المس ي ث -1

 لواالتفاقيات لوالمباد،ات ذات الصمة رتنفيذ ررلوتوكو  السامة األييا ية، يسب االقتضاء؛
التعالون مع المنظمات، لواالتفاقيات لوالمباد،ات  مواصمةاألمين التنفيذي، ،هنا رتوافر األموا ،  إل يتمب  -2

، يسب االقتضاء، خبراء من لوإشراكذلك الكيانات ذات الصمة عم  المستويين الوطني لواإلقميمي، األخرى ذات الصمة،  ما في 
من الختة  5،ي ؤ المجتمعات األصمية لوالم مية، من أجل ت قيق الهدف االستراتيجي المنصوص عميا في المجا  الب

 .االستراتيجية لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية  شأن الترلويج لوالتعالون 

 

                                                           
 .6MOP/8-UNEP/CBD/BS/COP/ انظر 10
 .V/16-BSانظر المقرر  11
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VIII/7 ميزانية لبرنامج العمل المتكامل لألمانة 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

فضا عن الصاد، عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  12/32، لوالمقر، 7/7إل  مقر،ه  إذ يشير
 طراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع،الصاد، عن مؤتمر األ 1/13المقر، 

التفاقية التنوع البيولوجي لوبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة  متكاممة متكامل لوميزانيةعمل اعتماد ررنامج  يقر، -1
 األييا ية لوبرلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  عم  الموا،د الجينية لوتقاسم المنافع؛

تقاسم جميع تكاليف خدمات األمانة رين االتفاقية لوبرلوتوكو  قرطاجنة لوبرلوتوكو  ناغويا رنسبة  يضايقر، أ -2
 ؛2018-2017لفترم السنتين  8:16:76

 2 937 900قد،ها لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية  (BG)أساسية  ررنامجيةميزانية  عم  يوافق -3
 في الما ة من الميزانية المتكاممة البالغة 16مثل هو ما ي، لو 2018لعام  مريكيأدلوال،  3 007 100لو 2017لعام  أمريكي دلوال،
لاتفاقية لوالبرلوتوكولين، لألغراض  2018لعام  أمريكي دلوال، 18 794 200لو 2017لعام  أمريكي دلوال، 18 361 600

 ب أدناه؛-1أ لو-1المذكو،م في الجدلولين 

 ؛أدناه 3 في الجدلو  يسبما يرد 2018لو 2017لعامي  لقسمة التكاليف االشتراكاتجدلو  يعتمد  -4

لممساهمات التوعية اإلضافية دعما لألنشتة الموافق عميها لاتفاقية  ةق االستئمانييدادمج الصنتأييد  يقر، -5
يت  يمكن استخدام الموا،د لممشا،يع المستهدفة في أكثر من صك لوايد، لوفي هذا الصدد،  (BXلو BHلو BE)لوبرلوتوكوليها 
، لويتمب إل  المدير التنفيذي BEغي لوضع المساهمات التوعية الجديدم لألنشتة في الصندلوق االستئماني يقر، أنا ينب

لبرنامج األمم المت دم لمبيئة أن يمتمس موافقة جمعية األمم المت دم لمبيئة عم  تغيير اسم الصندلوق االستئماني المدمج إل  
لألنشتة اإلضافية الموافق عميها التفاقية التنوع البيولوجي  "الصندلوق االستئماني التوعي الخاص لممساهمات دعما

 لوبرلوتوكوليها"؛

مصندلوق االستئماني التوعي الخاص لممساهمات التوعية اإلضافية دعما لألنشتة رتقديرات التمويل ليقر  -6
 أدناه؛ 2المد،جة في الجدلو   2020-2017الموافق عميها لبرلوتوكو  قرطاجنة لمفترم 

لممساهمات التوعية اإلضافية دعما  (BH)ئماني التوعي الخاص الصندلوق االستي تمديد ينبغ اأنيايظ  -7
 31 لوتنتهي في 2018يناير/كانون الثاني  1لألنشتة الموافق عميها لبرلوتوكو  قرطاجنة لفترم أ،بع سنوات تبدأ في 

لوق االستئماني، لويتمب إل  المدير لمسماح لألمين التنفيذي  إجراء اإلغاق اإلدا،ي لمصند 2021ديسمبر/كانون األلو  
 التنفيذي لبرنامج األمم المت دم لمبيئة أن يمتمس موافقة جمعية األمم المت دم لمبيئة عم  هذا التمديد؛

األطراف، مع الصاد، عن مؤتمر  13/32من المقر،  47إل   24لو 20إل   6لو 4ت أن يتبق الفقرايقر،  -8
 إجراء ما يمزم من تعديل.
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 2018-2017لميزانية المتكاملة للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها لفترة السنتين ا -أ1الجدول 
  2017 النفقات

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2018 
)بآالف الدوالرات  

 األمريكية(

 المجموع 
)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

    البرامج -أوال

 4,329.3 2,215.1 2,114.2 مكتب األمين التنفيذي 

 10,409.5 5,252.6 5,156.9 دعم العلوم والسياسات 

 4,155.9 2,098.8 2,057.1 دعم التعميم والتعاون والترويج 

 6,160.9 3,322.7 2,838.2 دعم التنفيذ 

 7,716.9 3,742.9 3,974.1 خدمات الشؤون اإلدارية والتمويل والمؤتمرات 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 (المجموع الفرعي )أوال 

 4,260.4 2,162.2 2,098.3 (%13رسوم دعم البرامج ) -ثانيا

 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكلي )أوال + ثانيا( 

 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل -ثالثا

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 المجموع الكلي )ثانيا + ثالثا( 

 5,944.9 3,007.1 2,937.9 (%16وتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة )حصة بر 

 (19.7)  (19.7) (%16تجديد رأس المال العامل من االحتياطي ) 

 (393.2) (197.0) (196.1) (%16ناقص مساهمة من البلد المضيف ) 

 (63.2) (39.2) (24.0) (%16مبالغ موضوعة جانبا مفوضة للمدير التنفيذي ليونيب ) 

 (191.4) (95.9) (95.5) (%16ناقص االحتياطيات من السنوات السابقة ) 

 5,277.5 2,675.0 2,602.6 )المبلغ المقرر تقاسمه بين األطراف(المجموع الصافي  

 
-2017 الميزانية المتكاملة للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها لفترة السنتين -ب1الجدول 

 )حسب فئة اإلنفاق( 2018
  2017 النفقات

الدوالرات  بآالف)
 األمريكية(

2018 
الدوالرات  بآالف) 

 األمريكية(

 المجموع 
الدوالرات  بآالف)

 األمريكية(

 22,915.4 11,586.0 11,329.4 تكاليف الموظفين -ألف

 365.0 215.0 150.0 مكتب الاجتماعات  - اء

 850.0 400.0 450.0 ة،سمي مهامالسفر في  -جيم

 150.0 75.0 75.0 االستشا،يون/العقود من الباطن -دا 

 3,433.6 2,016.8 1,416.8 1/2/3االجتماعات -هاء

 100.0 50.0 50.0 مواد التوعية العامة -لوالو

 200.0 100.0 100.0 ة  اإلضافياعمالمساعدم المؤقتة/األ -زاي

 2,497.3 1,257.6 1,239.7 اإليجا، لوالتكاليف ذات الصمة -ياء

 1,706.2 726.6 979.6 تكاليف التشغيل العامة -طاء

 10.0 5.0 5.0 التد،يب -ياء

 415.0 135.0 280.0 اجتماعات الخبراء -كاف

تبيييياد  معمومييييات السييييامة  تيييييلغرفترجميييية الموقييييع اإللكترلونييييي  -الم
 لوال صو  لوتقاسم المنافعاألييا ية 

65.0 65.0 130.0 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 فرعي )أوال(المجموع ال  

 4,260.4 2,162.2 2,098.3 (%13)م دعم البرامج و رس -ثانيا

 37,033.0 18,794.2 18,238.8 ثانيا(أوال + ) الفرعيالمجموع  

 122.8  122.8 العاملاحتياطي رأس المال  -ثالثا

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 المجموع الكلي )ثانيا + ثالثا( 

 5,944.9 3,007.1 2,937.9 (%16حصة بروتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة ) 

 (19.7)  (19.7) (%16تجديد رأس المال العامل من االحتياطي ) 

 (393.2) (197.0) (196.1) (%16) المضيفناقص مساهمة من البلد  

 (63.2) (39.2) (24.0) (%16مبالغ موضوعة جانبا مفوضة للمدير التنفيذي ليونيب ) 

 (191.4) (95.9) (95.5) (%16ناقص استخدام االحتياطيات من السنوات السابقة ) 

 5,277.5 2,675.0 2,602.6 )المبلغ المقرر تقاسمه بين األطراف(المجموع الصافي  
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 ة:األلولوية التي سيتم تمويمها من الميزانية األساسي ذاتتماعات / االج1

 ي(.)8ممادم لفريق العامل المخصص االجتماع العاشر لم
 .لوالتكنولوجية ةن لمهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنيلو ن لوالثاني لوالعشر لو لوالعشر  ال ادين ااالجتماع

 ذ.االجتماع الثاني لمهيئة الفرعية لمتنفي
الثالث  جتماع/االطاجنة لمسامة األييا يةألطراف في ررلوتوكو  قر التاسع ل جتماع/االتفاقيةاالاالجتماع الرا ع عشر لمؤتمر األطراف في 

 ن.متزام ال عقدستالتي لو ألطراف في ررلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع ل
في  قبأيام( في تعا 3)ي( )8أيام( لواالجتماع العاشر  شأن المادم  3/ االجتماع ال ادي لوالعشرلون لمهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية )2

أيام( في  5أيام( لواالجتماع الثاني لمهيئة الفرعية لمتنفيذ ) 6. لواالجتماع الثاني لوالعشرلون لمهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية )2017عام 
 .2018تعاقب في عام 

اف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لواالجتماع الثالث االجتماع التاسع لألطر لو ميزانية لاجتماع الرا ع عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية / 3
 سنة من فترم السنتين.  التسالوي رين كلموزعة لألطراف في ررلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع 

 
لمساهمات الطوعية اإلضافية ( لBHص )االحتياجات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخا -2الجدول 

 2020-2017لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  الموافق عليهاألنشطة ا لعمد
 (األمريكيةدلوال،ات ال  آالف) .1

 2020-2017 الوصف -أوال

  اجتماعات الخبراء -1

  شعبة دعم العلوم والسياسات

 70.0 فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر

 80.0 ء التقنيين المخصص لاعتبا،ات االجتماعية لواالقتصاديةفريق الخبرا

  حلقات عمل بناء القدرات -2

  شعبة دعم العلوم والسياسات

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 300.0 أخذ عينات الكا نات ال ية الم و،م لوالكشف عنها لوت ديد هويتها

 360.0 يجيات لوختط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي لوختط التنمية الوطنيةتعميم السامة األييا ية في االسترات

 350.0 تنفيذ ررلوتوكو  قرطاجنة لواالتفاقية عم  المستوى الوطني

 300.0 تقييم مخاطر الكا نات ال ية الم و،م

 420.0 الكا نات ال ية الم و،متنفيذ عممية ت ديد هوية 

 300.0 العامة فيما يتعمق  الكا نات ال ية الم و،م التثقيف لوالمشا،كةالتوعية العامة لو  يمقات عمل  شأن

 200.0 دلو،ات تد،يبية  شأن المشا،كة العامة لولوصو  الجمهو، إل  المعمومات

 300.0 البرلوتوكو  التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي

  االستشاريون  -3

  شعبة دعم العلوم والسياسات

  حيائية واألمن األحيائيوحدة السالمة األ

 10.0 كا نات ال ية الم و،مالنقل غير المقصود عبر ال دلود لم

 65.0 تعميم السامة األييا ية في االستراتيجيات لوختط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي لوختط التنمية الوطنية

 80.0 تقييم مخاطر الكا نات ال ية الم و،م

 80.0  و،م لوالكشف عنها لوت ديد هويتهاأخذ عينات الكا نات ال ية الم
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 2020-2017 الوصف -أوال

 التوعية العامة فيما يتعمق  الكا نات ال ية الم و،م

 التعالون مع المنظمات األخرى ذات الصمة

50.0 

10.0 

  سفر الموظفين -4

  شعبة دعم العلوم والسياسات

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 30.0 تيجيات لوختط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي لوختط التنمية الوطنيةتعميم السامة األييا ية في االسترا

 15.0 التعالون مع المنظمات األخرى ذات الصمة

 3,020.0 المجموع الفرعي أوال

 392.6 (%13تكاليف دعم البرامج ) -ثانيا

 3,412.6 المجموع الكلي )أوال + ثانيا(

 
 



CBD/CP/MOP/8/17 
Page 20 

 2018-2017لسالمة األحيائية لفترة السنتين قرطاجنة لستئماني لبروتوكول االشتراكات في الصندوق اال -3الجدول 

 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  460  233  0.009  0.006  227  0.009  0.006 أفغانستان

  614  311  0.012  0.008  303  0.012  0.008 ألبانيا

  12,355  6,262  0.234  0.161  6,093  0.234  0.161 الجزا ر

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 أنغوال

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 أنتيغوا لوبربودا

  460  233  0.009  0.006  227  0.009  0.006 ينياأ،م

  55,252  28,005  1.047  0.720  27,247  1.047  0.720 النمسا

  4,604  2,334  0.087  0.060  2,271  0.087  0.060 أذ،بيجان

  1,074  545  0.020  0.014  530  0.020  0.014 البهاماجز، 

  3,377  1,711  0.064  0.044  1,665  0.064  0.044 الب رين

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 رنغاديش

  537  272  0.010  0.007  265  0.010  0.007 رربادلوس

  4,297  2,178  0.081  0.056  2,119  0.081  0.056 ريا،لوس

  67,914  34,423  1.287  0.885  33,491  1.287  0.885 رمجيكا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 رميز

  230  117  0.004  0.003  114  0.004  0.003 رنن

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 روتان

  921  467  0.017  0.012  454  0.017  0.012 متعددم القوميات(ال -روليفيا )دلولة 

  998  506  0.019  0.013  492  0.019  0.013 البوسنة لوالهرسك

  1,074  545  0.020  0.014  530  0.020  0.014 روتسوانا

  293,375  148,701  5.559  3.823  144,674  5.559  3.823 البرازيل

  3,453  1,750  0.065  0.045  1,703  0.065  0.045 رمغا،يا

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 رو،كينا فاسو

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 ،لونديرو 

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 كارو فيردي

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 كمبوديا

  767  389  0.015  0.010  378  0.015  0.010 الكاميرلون 
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 فريقيا الوست أجمهو،ية 

  384  194  0.007  0.005  189  0.007  0.005 تشاد

  607,854  308,098  11.518  7.921  299,755  11.518  7.921 الصين

  24,710  12,525  0.468  0.322  12,185  0.468  0.322 كولومبيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 جز، القمر

  460  233  0.009  0.006  227  0.009  0.006 الكونغو

  3,607  1,828  0.068  0.047  1,779  0.068  0.047 كوستا،يكا

  691  350  0.013  0.009  341  0.013  0.009 كوت ديفوا،

  7,597  3,851  0.144  0.099  3,746  0.144  0.099 كرلواتيا

  4,988  2,528  0.095  0.065  2,460  0.095  0.065 كوبا

  3,300  1,673  0.063  0.043  1,627  0.063  0.043 قبرص

  26,398  13,380  0.500  0.344  13,018  0.500  0.344 يةجمهو،ية التشيكال

  384  194  0.007  0.005  189  0.007  0.005 الشعبيةجمهو،ية كو،يا الديمقراطية 

  528  267  0.010  0.008  260  0.010  0.008 قراطيةهو،ية الكونغو الديمجم

  44,816  22,715  0.849  0.584  22,100  0.849  0.584 نمركاالد

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 جيبوتي

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 دلومينيكا

  3,530  1,789  0.067  0.046  1,741  0.067  0.046 يةجمهو،ية الدلومنيكال

  5,142  2,606  0.097  0.067  2,535  0.097  0.067 إكوادلو،

  11,664  5,912  0.221  0.152  5,752  0.221  0.152 مصر

  1,074  545  0.020  0.014  530  0.020  0.014 السمفادلو،

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 إ،يتريا

  2,916  1,478  0.055  0.038  1,438  0.055  0.038 ستونياإ

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 ثيوبياإ

  131,939  66,875  2.500  0.000  65,064  2.500  األلو،بي االت اد

  230  117  0.004  0.003  114  0.004  0.003 فيجي

  34,993  17,737  0.663  0.456  17,256  0.663  0.456 فنمندا

  372,877  188,998  7.065  4.859  183,880  7.065  4.859 فرنسا
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  1,305  661  0.025  0.017  643  0.025  0.017 غارون 

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 غامبيا

  614  311  0.012  0.008  303  0.012  0.008 جو،جيا

  490,289  248,509  9.290  6.389  241,780  9.290  6.389 ألمانيا

  1,228  622  0.023  0.016  605  0.023  0.016 غانا

  36,144  18,320  0.685  0.471  17,824  0.685  0.471 اليونان

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 غرينادا

  2,149  1,089  0.041  0.028  1,060  0.041  0.028 غواتيماال

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 غينيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 غينيا ريسالو

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 غيانا

  614  311  0.012  0.008  303  0.012  0.008 هندلو،اس

  12,355  6,262  0.234  0.161  6,093  0.234  0.161 اليونان

  56,557  28,667  1.072  0.737  27,890  1.072  0.737 الهند

  38,677  19,604  0.733  0.504  19,073  0.733  0.504 ندلونيسياإ

  36,144  18,320  0.685  0.471  17,824  0.685  0.471 اإلسامية( -إيران )جمهو،ية 

  9,899  5,018  0.188  0.129  4,882  0.188  0.129 العراق

  25,708  13,030  0.487  0.335  12,677  0.487  0.335 أيرلندا

  287,620  145,784  5.450  3.748  141,836  5.450  3.748 إيتاليا

  691  350  0.013  0.009  341  0.013  0.009 جامايكا

  742,838  376,517  14.075  9.680  366,321  14.075  9.680 اليا ان

  1,535  778  0.029  0.020  757  0.029  0.020 األ،دن

  14,657  7,429  0.278  0.191  7,228  0.278  0.191 كازاخستان

  1,381  700  0.026  0.018  681  0.026  0.018 كينيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 كيريباس

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 قرغيزستان

  230  117  0.004  0.003  114  0.004  0.003 مقراطية الشعبيةجمهو،ية اللو الدي

  3,837  1,945  0.073  0.050  1,892  0.073  0.050 التفيا
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  3,530  1,789  0.067  0.046  1,741  0.067  0.046 لبنان

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 ليسوتو

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 ليبيريا

  9,592  4,862  0.182  0.125  4,730  0.182  0.125 ليبيا

  5,525  2,801  0.105  0.072  2,725  0.105  0.072 ليتوانيا

  4,911  2,489  0.093  0.064  2,422  0.093  0.064 لكسمبرغ

  230  117  0.004  0.003  114  0.004  0.003 مدغشقر

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 مالوي 

  24,710  12,525  0.468  0.322  12,185  0.468  0.322 ماليزيا

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 ممديف

  230  117  0.004  0.003  114  0.004  0.003 مالي

  1,228  622  0.023  0.016  605  0.023  0.016 ةمالت

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 جز، ما،شا 

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 مو،يتانيا

  921  467  0.017  0.012  454  0.017  0.012 مو،يشيوس

  110,121  55,816  2.087  1.435  54,305  2.087  1.435 المكسيك

  384  194  0.007  0.005  189  0.007  0.005 منغوليا

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 لجبل األسودا

  4,144  2,100  0.079  0.054  2,044  0.079  0.054 المغرب

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 مبيقاموز 

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 ميانما،

  767  389  0.015  0.010  378  0.015  0.010 ناميبيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 نالو،لو

  113,728  57,644  2.155  1.482  56,083  2.155  1.482 هولندا

  20,566  10,424  0.390  0.268  10,142  0.390  0.268 ندانيوزيم

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 نيكا،اغوا

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 النيجر

  16,039  8,129  0.304  0.209  7,909  0.304  0.209 نيجيريا
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 نيوي 

  65,152  33,023  1.235  0.849  32,129  1.235  0.849 النرلويج

  8,672  4,395  0.164  0.113  4,276  0.164  0.113 عمان

  7,137  3,617  0.135  0.093  3,519  0.135  0.093 ستان اك

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001  االلو

  2,609  1,322  0.049  0.034  1,287  0.049  0.034 رنما

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004  اروا غينيا الجديدم

  1,074  545  0.020  0.014  530  0.020  0.014  ا،اغواي

  10,437  5,290  0.198  0.136  5,147  0.198  0.136 ريرلو

  12,662  6,418  0.240  0.165  6,244  0.240  0.165 الفمبين

  64,538  32,712  1.223  0.841  31,826  1.223  0.841 رولندا

  30,082  15,247  0.570  0.392  14,835  0.570  0.392 البرتغا 

  20,643  10,463  0.391  0.269  10,180  0.391  0.269 قتر

  156,472  79,310  2.965  2.039  77,162  2.965  2.039 جمهو،ية كو،يا

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 جمهو،ية مولدلوفا

  14,120  7,157  0.268  0.184  6,963  0.268  0.184 ،لومانيا

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 ،لواندا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 سانت كيتس لونيفيس

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 لوسيا سانت

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 سانت فنسنت لوجز، غرينادين

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 ساموا

  87,943  44,575  1.666  1.146  43,368  1.666  1.146 المممكة العربية السعودية

  384  194  0.007  0.005  189  0.007  0.005 السنغا 

  2,456  1,245  0.047  0.032  1,211  0.047  0.032 صربيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 سيشيل

  12,278  6,223  0.233  0.160  6,055  0.233  0.160 سموفاكيا

  6,446  3,267  0.122  0.084  3,179  0.122  0.084 سموفينيا

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 جز، سميمان
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 الصوما 

  27,933  14,158  0.529  0.364  13,775  0.529  0.364 جنوب أفريقيا

  187,475  95,024  3.552  2.443  92,451  3.552  2.443 إسبانيا

  2,379  1,206  0.045  0.031  1,173  0.045  0.031 سري النكا

  537  272  0.010  0.007  265  0.010  0.007 دلولة فمستين

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 سودانال

  460  233  0.009  0.006  227  0.009  0.006 سو،ينام

  153  78  0.003  0.002  76  0.003  0.002 سوازيمند

  73,363  37,185  1.390  0.956  36,178  1.390  0.956 السويد

  87,483  44,342  1.658  1.140  43,141  1.658  1.140 سويسرا

  1,842  934  0.035  0.024  908  0.035  0.024 الجمهو،ية العربية السو،ية

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 طاجيكستان

  22,331  11,319  0.423  0.291  11,012  0.423  0.291 ندتايم

جمهو،ية مقدلونيا اليوغوسافية 
 السا قة

0.007  0.010  265  0.007  0.010  272  537  

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 توغو

  77  39  0.001  0.001  38  0.001  0.001 تونغا

  2,609  1,322  0.049  0.034  1,287  0.049  0.034 ترينداد لوتوباغو

  2,149  1,089  0.041  0.028  1,060  0.041  0.028 تونس

  78,121  39,597  1.480  1.018  38,524  1.480  1.018 تركيا

  1,995  1,011  0.038  0.026  984  0.038  0.026 تركمانستان

  528  267  0.010  0.009  260  0.010  0.009 ألوغندا

  7,904  4,006  0.150  0.103  3,898  0.150  0.103 ألوكرانيا

  46,351  23,493  0.878  0.604  22,857  0.878  0.604 اإلما،ات العربية المت دم

عظم  المممكة المت دم لبريتانيا ال
 لوأيرلندا الشمالية

4.463  6.490  168,894  4.463  6.490  173,595  342,488  

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 جمهو،ية تنزانيا المت دم

  6,062  3,073  0.115  0.079  2,990  0.115  0.079 ألو،لوغواي

  43,818  22,210  0.830  0.571  21,608  0.830  0.571 فنزلويا
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 البمد العضو

جدلو  
اشتراكات األمم 
المت دم لعام 

2017 )%( 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل البمدان 

 %0.01نموا أكثر من 
)%( 

 1االشتراكات يت  
 2017يناير/كانون الثاني 

 ) الدلوال،ات األمريكية(
جدلو  اشتراكات األمم 

 )%( 2017المت دم لعام 

، %22االشتراكات  سقف 
ال يدفع أي من أقل 
البمدان نموا أكثر من 

0.01% )%( 

 1االشتراكات يت  
يناير/كانون الثاني 

) الدلوال،ات  2018
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2017لمفترم 
) الدلوال،ات  2018

 األمريكية(
  4,451  2,256  0.084  0.058  2,195  0.084  0.058 فييت نام

  528  267  0.010  0.010  260  0.010  0.010 اليمن

  537  272  0.010  0.007  265  0.010  0.007 زامبيا

  307  156  0.006  0.004  151  0.006  0.004 زمباروي 

  5,277,545  2,674,991  100.000  67.078  2,602,554  100.000  67.078 المجموع
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VIII/8  (30الهيئات الفرعية )المادة 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

ممية القضايا الع من تنالو  الخبرات المكتسبة لوالد،لوس المستفادم  ط عممايلوإذ ي ، BS-VI/9 إل  المقر، إذ يشير
عم  اإلنترنت، مثل فريق الخبراء التقنيين المخصص  لومنتديات مناقشةلوالتقنية من خا  إنشاء أفرقة خبراء تقنيين مخصصة 

متقييم لواالستعراض الثاني لمبرلوتوكو ، لوفريق الخبراء لتقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر، لوفريق الخبراء التقنيين المخصص ل
 االقتصادية،لو  االجتماعيةاعتبا،ات لالتقنيين المخصص 

إنشاء هيئة فرعية مفتوية العضوية لممشو،م العممية لوالتقنية ال الية إل  في المريمة  توجد ياجةأنا ال إل   لوبالنظر
 البرلوتوكو ؛  موجب

يسب ال اجة لو،هنا رتوافر األموا ،  اختصاصات  ،إنشاء أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة مواصمة يقر، -1
 العممية لوالتقنية؛ المسا لألو أكثر من  مسألةداء المشو،م  شأن م ددم إلس

أن يأخذ في االعتبا، الخبرات المكتسبة لوالد،لوس المستفادم من أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة  يقر، أيضا -2
ية العضوية، يسب الخبراء عم  اإلنترنت المفتو  تنظيم منتدياتلدى إنشاء أفرقة خبراء مماثمة في المستقبل،  ما في ذلك 

 مقتض  ال ا ، قبل أي اجتماعات تعقد مباشرم ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة في المستقبل؛

عم  تقديم أموا  كافية لتمكين أفرقة الخبراء  الصمةذات األطراف، لوال كومات األخرى لوالمنظمات  يشجع -3
 ها عم  ن و فعا .أداء اختصاصاتالتقنيين المخصصة 
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VIII/9 طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

 ، االستراتيجية الشبكية لاتفاقية لوبرلوتوكوليهاإذ يريب 
 ؛13/25قر، في الم األطراف في االتفاقية مؤتمرطريقة تشغيل الهيئة الفرعية لمتنفيذ التي اعتمدها  يؤيد -1
أن تسري طريقة تشغيل الهيئة الفرعية لمتنفيذ، مع إجراء ما يمزم من تعديل، يينما تخدم الهيئة الفرعية  يقر، -2

  ررلوتوكو  قرطاجنة.
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VIII/10 التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها 
 يةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا 

من  5استخدام المعايير التالية الستعراض الخبرم المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لوفقا لمفقرم  يقر، -1
 :BS-VII/9المقر، 

المشييا،كة الكامميية لوالفعاليية لممثمييي األطييراف ميين البمييدان النامييية، لوال سيييما أقييل البمييدان نمييوا لوالييدلو  الجز،ييية  )أ(
التييي تميير اقتصيياداتها  مريميية انتقالييية، فييي اجتماعييات مييؤتمر األطييراف العامييل كاجتميياع  الصييغيرم النامييية ميين رينهييا، لوالبمييدان
 لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة؛

 الفعا  لنتا ج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة؛ اإلعداد )ب(
 زيادم التكامل رين االتفاقية لوبرلوتوكوليها؛ )ج(
المسييا ل المتعمقيية معنيييين  ال اجيية إليي  لوجييود خبييراء   مييا فييي ذلييك مييا يتعمييق  ث التكيياليف،الفعالييية ميين يييي )د(

 ؛متزامنةاللاجتماعات  ةكاممالسبوعين األربرلوتوكو  قرطاجنة أثناء فترم 
عييين ت سييين ألوجيييا التشيييالو، لوالتنسييييق لوالتيييآز، فيميييا ريييين نقييياط االتصيييا  الوطنيييية  التيييي أرمغيييتعيييدد األطيييراف  (ه)
 لبرلوتوكولين؛لاتفاقية لوا

 التقييم من جانب ال كومات المضيفة لألعباء الموجستية لوالتقنية لاجتماعات المتزامنة التي استضافتها؛ )لو(
في الصناديق االستئمانية التوعية  مساهماتهازيادم لالمتقدمة  البمدانمن األطراف دعوتا الموجهة إل   يكر، -2

سيما أقل البمدان نموا لوالدلو   ، لوالاألطراف من البمدان النامية لممثميفعالة الكاممة لوال ذات الصمة من أجل ضمان المشا،كة
 ؛ ، في االجتماعات المتزامنةلواألطراف التي تمر اقتصاداتها  مريمة انتقاليةالجز،ية الصغيرم النامية من رينها، 

إطا، االتفاقية العمل رين مختمف أفرقة الخبراء القا مة لوالمستقبمية في تكامل عم  التعالون لو   ثي -3
   كفاءم. الموا،د البشرية لوالمالية استخداممن أجل  لوبرلوتوكوليها
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VIII/11 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي–بروتوكول ناغويا 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

ررلوتوكو  عم   كو  قرطاجنة لمسامة األييا ية التي ألودعت صكها لمتصديق األطراف في ررلوتو  يريب -1
 لويريب أيضا إلياألو االنضمام عميا ، ألو الموافقة اكوااللمبو، التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي، ألو قبول–ناغويا

 ؛ميكوااللمبو، التكمي–وكو  ناغوياررلوتبذلها  عض األطراف ن و تنفيذ ت الجهود التي 

 لوإيداع التعجيل رتنفيذ عممياتها الداخمية لمسامة األييا ية في ررلوتوكو  قرطاجنة األطراف األخرى  يناشد -2
 في أقرب لوقت ممكن، ألو قبولا، ألو الموافقة عميا ألو االنضمام إليا كوااللمبو، التكميمي–وكو  ناغويالمتصديق عم  ررلوتصكها 
 ؛كوااللمبو، التكميمي–  ناغوياررلوتوكو  التعجيل ربدء نفاذ ضمان رهدف

 لمسامة األييا ية ررلوتوكو  قرطاجنة في ي االتفاقية لولكنها ليست أطرافاف الدلو  التي هي أطراف يناشد -3
كي  مزيد من التأخير، ، يسب االقتضاء، دلون ياألو االنضمام إل عميا ، ألو الموافقةاررلوتوكو  قرطاجنة ألو قبولعم   التصديق

 ؛كوااللمبو، التكميمي–ررلوتوكو  ناغويا ح أيضا أطرافا فيتصب يمكن لها أن
 ،فعأنشتة مزيد من القد،ات لواالضتاع   بناءل مواد إعداد ،األموا  رتوافر التنفيذي، ،هنا إل  األمين يتمب -4

 .لوتنفيذهكوااللمبو، التكميمي –ررلوتوكو  ناغويا التعجيل ربدء نفاذ من أجل الوعي
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VIII/12 ر وإدارة المخاطرتقييم المخاط 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

لواليتا لوكذلك منتدى  الذي أكمللوإدا،م المخاطر  المخاطرتقييم لالمخصص  يين عمل فريق الخبراء التقن يقر -1
 12اإلنترنت  شأن تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر؛

فريق الخبراء  عمل تيجةروصفا نالكا نات ال ية الم و،م  شأن تقييم مخاطر  التوعي  اإل،شادي يط عمما  -2
 13مدخات من منتدى اإلنترنت؛لوبالمخصص  يينالتقن

عين االعتبا،   اإل،شادإل  أن تأخذ  الصمةاألطراف المهتمة لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات  يدعو -3
يمكن األخرى الوطنية  لوالُنهج اإل،شاد أن لوثا ق  لبرلوتوكو  قرطاجنة رينما يقر لوفقاكأدام طوعية لممساعدم في تقييم المخاطر 

 لمبرلوتوكو ؛ لوفقاتقييم المخاطر إجراء أن تساعد أيضا في 

لو/ألو لوثا ق  اإل،شاداستخدمت  التي الصمةاألطراف المهتمة لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات يدعو  -4
 معمومات السامة البيولوجية؛تباد  لوفا دتا من خا  غرفة عن تتبيقا تقييم  سمإل  تقا األخرى  الوطنية لوالُنهج اإل،شاد

لبناء القد،ات لومشرلوعات أخرى  شأن  عالميمرفق البيئة العالمية إل  مواصمة تقديم تمويل لمشرلوع يدعو  -5
 تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر؛

توفير مزيد لوألولوياتها من أجل  ايتياجاتهاعن األطراف إل  أن تقدم إل  األمين التنفيذي )أ( معمومات يدعو  -6
الكا نات ال ية الم و،م، )ب( مقتريات  شأن معايير،  ما في المستقبل  شأن موضوعات م ددم عن تقييم مخاطر من اإل،شاد 
ت ، )ج( آ،اء  شأن الثغرااإل،شاديسر اختيا، الموضوعات لوضع مزيد من تد لوالتي ق، تقنيال األساس المنتقيفي ذلك 
 ؛ةال الي اإل،شادفي مواد  المم وظة

تمديد منتدى اإلنترنت  شأن تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر من أجل تباد  الخبرات  شأن تقييم  يقر، -7
ألى ثغرات يتم  لمتصديلومقتريات  هافي المم وظةالثغرات لو  ةال الي اإل،شادمواد المخاطر لوتقديم معمومات لوآ،اء  شأن 

 ت ديدها؛

، يسي  مديرؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة إل  تعيين مكتب ميدعو  -8
 التنالوب اإلقميمي؛في ذلك ضمان ، لو لمناقشات اإلنترنت لواإلراغ عنها لفترم ما رين الدلو،ات المقبمة

 األمين التنفيذي: إل يتمب  -9

أعاه في إعداد تقرير عن مناقشات  7لفقرم الر يسي لمناقشات اإلنترنت المشا، إليا في ا مساعدم المدير )أ(
 منتدى اإلنترنت قبل التقديم النها ي؛في نظراء الاإلنترنت لوتقديما الستعراض 

 أعاه؛ 6،اء المشا، إليها في الفقرم تجميع اآل )ب(

 لوالتكنولوجية؛ )أ( لو)ب( أعاه إل  الهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية  الفقرتين الفرعيتين تقديم نتا ج )ج(

لوتقديم توصية الهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية استعراض المعمومات المقدمة إل   يتمب -10
 ددها األطراف لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل ت التي لوالثغراتلتنالو  االيتياجات لواأللولويات المضي قدما طريقة   شأن

مخصص جديد،  يينإنشاء فريق خبراء تقنايتما  قرطاجنة في اجتماعا التاسع  ما في ذلك كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  
موافقة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  إال  عدالجديد  اإل،شادمقتريات  ا ينبغي عدم تقديمعم  أن يكون من المفهوم أن

 لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة؛

قميمية لبناء القد،ات  شأن اإلقميمية لودلون اإلنشتة األدعم رالموا،د،  ،هنا رتوافراألمين التنفيذي،  إل  يتمب -11
 .، رناء عم  دعوم يقدمها أيد األطرافالكا نات ال ية الم و،متقييم مخاطر 

                                                           
 .MOP/8/8-UNEP/CBD/BS/COPانظر  12
 المرجع نفسه. 13
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VIII/13  (26االعتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة 
 مة األييا يةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسا

 ،BS-VII/13لو BS-VI/13 المقر،ين إل  إذ يشير
اعتبا،ات االجتماعية لاجتماع لوجها لوجا لفريق الخبراء التقنيين المخصص أنا تعذ، عقد  األسفيايظ مع إذ لو 

 ،لواليتا عض عناصر  لم يتيسر تنالو لونتيجة لذلك  ،كافيةأموا   عدم لوجودلواالقتصادية  سبب 
اعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية لاإلنترنت فريق الخبراء التقنيين المخصص  عبرالذي أجراه   النقاش إذ يريبلو 

 لوبالتقدم الم رز،
عتبا،ات االجتماعية الاإلنترنت فريق الخبراء التقنيين المخصص  عبرالنقاش الذي أجراه  رنتا جإذ ي يط عمما لو 
 14،لواالقتصادية
الخبراء التقنيين المخصص لاعتبا،ات اجتماع لوجها لوجا لفريق قد ع ستكون هناك ياجة إل  أنا  يقرإذ لو 
 تنالو  الجوانب المتصمة رواليتا التي لم يبت فيها،للواالقتصادية  االجتماعية
لواالقتصادية ن و ت قيق  الخبراء التقنيين المخصص لاعتبا،ات االجتماعيةلفريق  العمل المتواصل أن يد،كإذ لو 

الختة االستراتيجية لبرلوتوكو  قرطاجة لمسامة األييا ية يمكن أن يساهم أيضا في تعزيز الوضوح من  7-1الهدف التشغيمي 
 المفاهيمي،
  األنشتة الوطنية لواإلقميمية  شأن االعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية، إذ ي يط عممالو 
 15لموضوح المفاهيمي؛ المنقح اإلطا،  ي يط عمما  -1
اعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية لواستبدا  أي لريق الخبراء التقنيين المخصص ف لواليةتمديد نتاق  يقر، -2

لولوفقا لتريقة التشغيل المويدم لمهيئة  ،  ما في ذلك الشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية كمراقبين،خبراء، يسب ال اجة
السماح لا  االجتماع لوجها لوجا، ،هنا رتوافر  رهدف 16الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي،

من الختة  7–1الرامية إل  ت قيق الهدف التشغيمي ، من أجل العمل  شأن المبادئ التوجيهية المتوخام في إطا، النتا ج األموا 
 االستراتيجية لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية؛

اجتماع لوجها لوجا لفريق الخبراء التقنيين المخصص  لعقد الازمة األموا األطراف عم  توفير  ي ث -3
لودعما من  مع ضمان المشا،كة الكاممة لوالفعالة لمشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية،اعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية، ل

 لتنفيذ لواليتا؛عبر اإلنترنت التي قد تكون متموبة المناقشات  خا 
 لينظر فيااعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية تقديم تقرير لتقنيين المخصص الخبراء ال فريقإل   يتمب -4

 .في اجتماعا التاسع األييا ية لمسامةمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة 
 

                                                           
 ، المرفق.MOP/8/13-UNEP/CBD/BS/COPانظر  14
 المرجع نفسه. 15
 لمؤتمر األطراف، المرفق الثالث. 8/10المقرر  16
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VIII/14  (33الرصد وإعداد التقارير )المادة 
 كو  قرطاجنة لمسامة األييا يةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتو 

 17لها األمين التنفيذي، أجراه  التقا،ير الوطنية الثالثة المقدمة من األطراف لويريب  الت ميل الذي  إذ ي يط عمما
إل  الت ديات المواجهة مع شكل اإلراغ لمتقرير الوطني الثالث التي يددها فريق االتصا  المعني ربناء  لوبالنظر
 19لولجنة االمتثا  في اجتماعها الثالث عشر، 18عا ال ادي عشرالقد،ات في اجتما

معد  تقديم التقا،ير الوطنية الثالثة مقا،نة  الدلو،م السا قة إلعداد التقا،ير، انخفاض عن القمق إزاء  يعرب -1
أموا  من مرفق طرفا، من رينها أ،بعة أطراف يصمت عم   37أن التقا،ير الوطنية الثالثة لم ُتقدم  عد من  لويايظ مع القمق

 البيئة العالمية من أجل إعداد تقا،يرها الوطنية الثالثة؛

 الدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية لعدد من األطراف المؤهمة لدعم إعداد تقا،يرها الوطنية،  يريب -2
مية الستكما  تقا،يرها الوطنية طرفا كانت مؤهمة لم صو  عم  تمويل مرفق البيئة العال 39أن هناك  يايظ مع القمقغير أنا 

 التمويل ألو لم تتمكن من ال صو  عم  الدعم المالي؛ذلك الثالثة إما لم تتقدم  تمبات لم صو  عم  

 األمانة لمساعدم األطراف في تقديم تقا،يرها الوطنية لولضمان اكتمالها؛ التي تبذلها الجهود  يريب أيضا -3

م لوأثرها عم  الدلو،م ال الية دا،ية الجديدم داخل األمم المت درات اإلتأثير الت ديات التي فرضتها التغي يايظ -4
 إلعداد التقا،ير، مثل التأخيرات في تقديم التقا،ير الوطنية الثالثة؛

 20األطراف التي لم تقدم تقريرها الوطني الثالث يت  اآلن عم  أن تقوم رذلك في أسرع لوقت ممكن؛ي ث  -5

 ريرا لوطنيا ثالثا كاما عم  أن تقوم رذلك في أسرع لوقت ممكن؛األطراف التي لم تقدم تق أيضا ي ث -6

 معد  تقديم التقا،ير الوطنية الثالثة؛انخفاض إل  لجنة االمتثا  أن تستكشف أسباب  يتمب -7

 إل  األمين التنفيذي: يتمب -8

ي إل  ضمان إعداد شكل منقح لمتقا،ير الوطنية الرا عة رهدف ضمان التقاط معمومات كاممة لودقيقة مع السع )أ(
 ، لوخصوصا من خا :BS-VI/15إمكانية تتبيق معمومات خط األساس، عم  الن و المنصوص عميا في المقر، 

 ت سين صياغة األسئمة لتوضي ها، لوتقديم مزيد من الوضوح عند الضرلو،م؛ (1)
 تجنب التكرا، المم وظ في األسئمة المستخدمة لمتقرير الوطني الثالث؛ (2)
تتنالو  تعميم السامة األييا ية في االستراتيجيات لوختط العمل الوطنية لمتنوع  إضافة أسئمة (3)

 البيولوجي، لوالسياسات لوالتشريعات األخرى؛
لولنظر مؤتمر  تقديم الشكل المنقح لمتقا،ير الوطنية الرا عة لاستعراض من جانب الهيئة الفرعية لمتنفيذ )ب(

 .و  قرطاجنة لمسامة األييا ية في اجتماعا التاسعاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوك

                                                           
17 MOP/8/11-UNEP/CBD/BS/COP وAdd.1. 
 .UNEP/CBD/BSLGCB/11/3انظر  18
 ./CC/13/6UNEP/CBD/BSانظر  19
كزوت ديفزوار، وجمروريزة كوريزا الشزعبية الديمقراطيزة، ، وجززر القمزر، وكابو فيرديأفغانستان، والجزائر، وأنغوال، وأرمينيا، وأذربيجان، وبليز، و 20

ابوا ،ينيززا وجيبزوتي، وفيجززي، واليونززان، و،يانزا، وجامايكززا، واألردن، وليبيززا، ومالطزة، وجزززر مارألززال، والجبزل األسززود، وميانمززار، ونزاورو، وبززاالو، وبزز
بيا، وسيشززيل، وجزززر سززليمان، والصززومال، ودولززة فلسززطين، الجديززدة، وقطززر، وسززانت فنسززنت وجزززر ،رينززادين، والمملكززة العربيززة السززعودية، و ززر

 ، وتونغا، وترينيداد وتوبا،و، وتركمانستان.السابقةوالجمرورية العربية السورية، وجمرورية مقدونيا اليو،وسالفية 
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VIII/15  التقييم واالستعراض الثالث لفعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وتقييم
 منتصف المدة للخطة االستراتيجية

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية
 ،BS-VII/3 مقر،إل  الإذ يشير 

 ،BS-VI/5من المقر،  2لو 1إل  الفقرتين  لوإذ يشير أيضا
لواستعرضتا الهيئة الفرعية في اجتماعها األلو   21 الت ميل المقا،ن الذي أعده األمين التنفيذي لوإذ ي يط عمما

 يق االتصا  المعني ربناء القد،ات، مدخات من لجنة االمتثا  لومساهمة من فر 
متنفيذ في االضتاع  التقييم لواالستعراض الثالث لفعالية لنجزتا الهيئة الفرعية  العمل الذي أ يريب -1

 22؛2020-2011لبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لمفترم  االستراتيجيةالبرلوتوكو  لوتقييم منتصف المدم لمختة 
نتصف المدم لمختة تقييم لواستعراض فعالية البرلوتوكو  لوتقييم مفي دخات لجنة االمتثا   م ريب أيضاي -2
 متقييم النها ي لمختة االستراتيجية؛مدخات لالمجنة مواصمة تقديم إل   تمبيلو  23االستراتيجية،
 24بناء القد،ات؛المعني راالتصا   فريقمساهمة   يريب كذلك -3
 ، كمساهمة في التقدم المبمغ عنا،BS-V/1المقر،  عما  المنفذمجنة االمتثا ،  الدلو، الداعم ل أيضاريب ي -4

 ؛االقيام رهذا الدلو، الداعم لوفقا لواليته مواصمةإل  المجنة  لويتمب
األطراف  لوي ثدلو،م اإلراغ السا قة، رمقا،نة تقديم التقا،ير الوطنية الثالثة معد   انخفاضقمق مع ال يايظ -5

 أن تقوم رذلك في أقرب لوقت ممكن؛عم  التي لم تقدم تقا،يرها الوطنية الثالثة  عُد 
 لويوافقال الية،  االستراتيجيةالنتا ج لوالمؤشرات في إطا، الختة  عض افر ،لوا ط لواض ة رين عدم تو  يايظ -6

 ؛االستراتيجيةهذه الختة لمتا عة  فيهذه الرلوا ط  ت سينعم  
 لوميسرمال الية، أن تكون المؤشرات  سيتة  االستراتيجيةأنا ينبغي، في إطا، متا عة الختة  يايظ أيضا -7

 التقدم الم رز ن و ت قيق األهداف التشغيمية لوقياسا كميا  سهولة؛ إمكانية تتبع رهدف ضمانة لوقارمة لمقياس  سهول
الم و،م  ال ية: )أ( تتوير طرا ق لمتعالون لواإل،شاد في ت ديد هوية الكا نات فيالتقدم  تباطؤ يايظ كذلك -8

مع مراعام أيضا المخاطر  ،داما المستدامألو سمات م ددم يمكن أن تكون لها آثا، ضا،م عم  يفظ التنوع البيولوجي لواستخ
ص ة اإلنسان )ب( رناء القد،ات في مجا  تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر؛ )ج( مراعام االعتبا،ات االجتماعية  عم 

يكون التي قد  الم و،م ال يةمكا نات لغير المقصود  اإلطاقلواالقتصادية؛ )د( انعدام القد،م عم  اتخاذ تدارير مناسبة في يالة 
 لها آثا، ضا،م عم  يفظ التنوع البيولوجي لواستخداما المستدام، مع مراعام أيضا المخاطر عم  ص ة اإلنسان؛

من نصف عدد األطراف روضع تدارير قانونية لوإدا،ية  بما يقر أنا يت  اآلن، لم يقم إال  قمقمع اليايظ  -9
أن عم  تي لم تقم  عد روضع أطرها الوطنية لمسامة األييا ية األطراف ال ي ثلو لوتدارير أخرى  شكل كامل لتنفيذ البرلوتوكو ، 

 لسامة األييا ية، عم  سبيل األلولوية؛خاص  اتقوم رذلك، لوال سيما لوضع تشريع 

                                                           
21 MOP/8/12/Add.1-UNEP/CBD/BS/COP. 
22 UNEP/CBD/COP/13/61/3، التو ية ، القسم األول. 
23 NF/34UNEP/CBD/SBI/1/I. 
24 UNEP/CBD/SBI/1/INF/35. 
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، في إياء األلولوية لألهداف التشغيمية االستراتيجيةاألطراف النظر، خا  الفترم المتبقية من الختة  يناشد -10
الم و،م لوت ديد  ال يةلوالكشف عن الكا نات لوإدا،م المخاطر  السامة األييا ية لوتقييم المخاطر المتعمقة روضع تشريع خاص 

 تنفيذ البرلوتوكو ؛ تيسير تها البالغة فيأهمي في ضوءهويتها، لوالتوعية العامة لوالتعميم لوالتد،يب 
ا ية لوتباد  الخبرات السامة األيي في مجا بناء القد،ات مستهدفة ل  أنشتة االضتاعم  عاألطراف  ي ث -11

مواصمة تتوير  من أجلذات الصمة لوالد،لوس المستفادم من هذه األنشتة عن طريق غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية 
 لوتنفيذ البرلوتوكو ؛

تباد  الخبرات  شأن العمميات لاألطراف عم  استخدام غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية  يشجع -12
 ال يةتعمق  الكا نات المعممية صنع القرا،  فيوطنية ذات الصمة  االعتبا،ات االجتماعية لواالقتصادية المما،سات الأفضل لو 

 الوطني؛ ،م، يسب االقتضاء، لولوفقا لمتشريعالم و 
مبو، لكواال-ررلوتوكو  ناغوياالتي لم تقم يت  اآلن روضع صك تصديقها عم  األطراف  أيضا يشجع -13

في أسرع لوقت عم  أن تقوم رذلك  ألو قبولا ألو الموافقة عميا ألو االنضمام إليا التعويضي التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر
 ؛ممكن

األطراف عم  مواصمة تعزيز القد،م عم  التوعية العامة لوالتعميم لوالمشا،كة فيما يتعمق رنقل  كذلك يشجع -14
المجتمعات الم مية، لوإدماج التد،يب لو صمية األلمشعوب الم و،م  صو،م آمنة  ما في ذلك  ال يةلومنالولة لواستخدام الكا نات 

لوالتوعية العامة لوالتعميم لوالمشا،كة في المباد،ات الوطنية لاتصا  لوالتثقيف لوالتوعية العامة، لوالمباد،ات المتعمقة  أهداف التنمية 
  خرى؛لوالمباد،ات البيئية األلوالتكيف معا تغير المناخ  رتخفيف يدم آثا،المستدامة، لوالمباد،ات الخاصة 

عمق ردعم تنفيذ ررلوتوكو  مؤتمر األطراف، عند اعتماده إل،شاد خاص  اآللية المالية فيما يت يوصي -15
إطا،ا قانونيا لوطنيا يت  اآلن مساعدم األطراف المؤهمة التي لم تضع مواصمة ، أن يدعو مرفق البيئة العالمية إل  قرطاجنة

 هذا الغرض؛ازمة لاألموا  اللوتوفير لمقيام رذلك لمسامة األييا ية 
يسهم في ال صو  الم دلود عم   لها أن انعدام الوعي  مسا ل السامة األييا ية لوالدعم السياسي يايظ -16

الوعي  المسا ل الر يسية  الرامية إل  ،فعاألطراف عم  تعزيز الجهود  لوي ثالتمويل الخاص  السامة األييا ية لواستيعا ا، 
 ى لواضعي السياسات لوصانعي القرا،ات؛ذات الصمة  السامة األييا ية لد

األطراف عم  تعزيز آليات التشالو، الوطنية فيما رين المؤسسات ال كومية ذات الصمة فيما يتعمق  ي ث -17
 تنفيذ ررلوتوكو  قرطاجنة؛لربرمجة المخصصات الوطنية لمرفق البيئة العالمية رهدف ضمان التمويل الما م 

توفير الدعم لتنفيذ البرلوتوكو ، ح لها رذلك لوالمنظمات الدلولية إل  التي تكون في لوضع يسماألطراف  يدعو -18
 أقل البمدان نموا لوالدلو  الجز،ية الصغيرم سيما لوالخاصة لمبمدان النامية، لو عنها األطراف،  تعربعم  أساس االيتياجات التي 

 ؛ مريمة انتقالية هااقتصاداتالتي تمر ، لوكذلك البمدان النامية
 التنفيذي:إل  األمين  يتمب -19
تعزيز قد،م من أجل القيام  أنشتة إقميمية لودلون إقميمية لوأنشتة أخرى ذات صمة، ،هنا رتوافر الموا،د،  )أ(

 التنميةمتنوع البيولوجي لوختط لستراتيجيات لوختط العمل الوطنية اال فياألطراف عم  تعزيز إدماج اعتبا،ات السامة األييا ية 
 ؛لت قيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية لواالستراتيجيات الوطنية
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تنفيذ مزيد من أنشتة رناء القد،ات، ،هنا رتوافر الموا،د،  ما في ذلك  شأن اآلثا، الم تممة لمكا نات ال ية  )ب(
الم و،م عم  الشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية، مع التأكد من ت قق التوازن رين الجنسين، لومراعام ختة العمل قصيرم 

 25؛( لتعزيز لودعم رناء القد،ات من أجل تنفيذ االتفاقية لوبرلوتوكوليها2020-2017األجل )
  .الصمةمع المنظمات ذات  في مجا  السامة األييا يةلوالعمل المشترك مواصمة تعزيز التعالون  (ج)

 
 

                                                           
 ، المرفق.13/23مقرر مؤتمر األطراف  25
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VIII/16  (17النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة 
 كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا يةإن مؤتمر األطراف العامل 

عبر مشرلوع الغير  النقل""، لول دلودا غير المقصود عبر ن "النقلمصتم يمل التشغيمية ا،يفالتع يعتمد -1
 ؛استخدامهما لغرض تيسير تنفيذ البرلوتوكو  لويري من المناسبعم  الن و الوا،د في المرفق رهذا المقر،، ، "ال دلود

مقصود عبر ال دلود"، النقل غير ال"ألطراف عم  االستفادم من التعا،يف التشغيمية لممصتم ين ا يشجع -2
 عند إعداد تقا،يرها الوطنية؛ "مشرلوع عبر ال دلودالنقل غير "اللو

األطراف عم  تقديم معمومات إل  غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية لواإل،شادات المتوافرم  شأن  ي ث -3
الم و،م التي ال ية عبر ال دلود لمكا نات التوا،ئ في يالة إطاق يؤدي ألو قد يؤدي إل  نقل غير مقصود آليات لتدارير 

مع مراعام أيضا المخاطر عم  ص ة لواستخداما المستدام،   تمل أن تكون لها آثا، ضا،م كبيرم عم  يفظ التنوع البيولوجييُ 
 ؛اإلنسان

 عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها؛ مشرلوع دليل التد،يب  شأن الكشف  ي يط عمما -4

األطراف إل  تقديم معمومات عن قد،اتها لوايتياجاتها في الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد  يدعو -5
 هويتها،  ما في ذلك قا مة المختبرات لوأنشتتها الم ددم؛

الكشف لوت ديد الهوية، عن األطراف عم  لوضع آليات فعالة لدعم سير العمل  شأن أخذ العينات لو  يشجع -6
طريق تزلويد موظفي مراقبة ال دلود لوالمختبرات، مثا،  اختصاصات مناسبة ألخذ عينات الكا نات ال ية الم و،م لوالكشف عنها 

 لوت ديد هويتها، لوضمان أن تظل المختبرات قاد،م عم  العمل لوأنها ت صل عم  عينات اختبا، عالية الجودم؛

شاء شبكات إقميمية لودلون إقميمية معنية  الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م األطراف عم  إن أيضا يشجع -7
إتاية الفرصة لمشبكات، مثا من المجا ، لو،هنا رتوافر األموا ،  في هذامن أجل تعزيز التعالون التقني  هالوالمشا،كة في هالودعم

مرفق البيئة العالمية توفير األموا  الازمة  إل  يتمبخا  قا مة خبراء السامة األييا ية، الستضافة يمقات عمل تد،يبية، لو
 الستضافة يمقات العمل هذه؛

إل  ترشيح خبراء في مجا  الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها في قا مة  األطراف يدعو -8
 خبراء السامة األييا ية؛

تباد  معمومات السامة األطراف لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة عم  تزلويد غرفة  يشجع -9
األييا ية  معمومات عن أساليب الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها، مع التركيز  شكل خاص عم  األساليب 

 المثبتة؛

 :االضتاع  ما يمي األمين التنفيذي إل  يتمب -10

موا،د، لشبكة المختبرات مع مواصمة تنظيم مناقشات عم  اإلنترنت لواجتماعات لوجها لوجا، ،هنا رتوافر ال )أ(
 التركيز عم  كشف الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها؛

تنظيم،  التعالون مع المنظمات ذات الصمة، لو،هنا رتوافر الموا،د، أنشتة إقميمية لودلون إقميمية لبناء  مواصمة )ب(
الكا نات ال ية الم و،م  جاالت أخذ عيناتالقد،ات، مثل التد،يب عبر اإلنترنت لويمقات العمل التي تنظم لوجها لوجا في م
( أخذ العينات عم  ال دلود،  ما في ذلك 1لوالكشف عنها لوت ديد هويتها، مع التركيز  صو،م م ددم عم  الموضوعات التالية: )
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الم و،م؛  تفسير نتا ج تقا،ير ت ميل الكا نات ال ية (3( إنشاء لوت ديث نظم ضمان الجودم لونظم مراقبة الجودم؛ )2التد،يب؛ )
 ( قياس عدم اليقين؛7إجراءات التصديق؛ ) (6( تتوير المواد المرجعية؛ )5( أخذ العينات البيئية؛ )4)

مواصمة العمل عم  مشرلوع دليل التد،يب،  تريقة معجمة،  التعالون مع شبكة المختبرات المعنية  الكشف  )ج(
نا  جميع المغات الرسمية، لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها، لوإتاية مسودم م

 لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة في اجتماعا التاسع رهدف الموافقة عميا الممكنة قبل نشره الرسمي النها ي؛

ت سين لواجهة المستخدم لوسا ل الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها رهدف إنشاء قاعدم  )د(
 ات قارمة لمب ث لوالفهرسة؛ لوت ديث م توياتها  انتظام، يسب ال اجة؛ريان

لوضع نظام في غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية لسهولة التعرف عم  فرص التد،يب في مجا  رناء  )ه(
 القد،ات ذات الصمة  الكشف عن الكا نات ال ية الم و،م لوت ديد هويتها؛

مة في مشرلوع نموذج التقرير الوطني الرا ع مع التعا،يف التشغيمية الوا،دم مواءمة صيغة األسئمة ذات الص )لو(
 في المرفق رهذا المقر،.

 المرفق  

 26"غير المشروع عبر الحدودنقل ال" و"مقصود عبر الحدودالنقل غير الالتعاريف التشغيلية لمصطلحي "
الم و،م يتم  المخالفة لمتدارير الم مية لتنفيذ البرلوتوكو   عبر ال دلود لمكا نات ال ية هو نقل "دعبر ال دلو  لمشرلوعاغير  النقل"

 التي اعتمدها الترف المعني.
ييث تم  ،دلون قصدما ال دلود الوطنية لترف  عبر يي م و، لكا نبر ال دلود هو نقل ع "قصود عبر ال دلودغير الم النقل"

و  عم  عمميات النقل عبر ال دلود هذه إال إذا كان من البرلوتوك 17 و،، لوال تنتبق متتمبات المادم الكا ن ال ي المإطاق 
مع مراعام الكا ن ال ي الم و، المعني ُي تمل أن تكون لا آثا، ضا،م كبيرم عم  يفظ التنوع البيولوجي لواستخداما المستدام، 

 .، لوذلك في الدلو  المتضر،م ألو التي ي تمل أن تتضر،أيضا المخاطر عم  ص ة اإلنسان

                                                           
 هذه التعاريف التشغيلية تحل محل أي نسخة سابقة منرا، بما فيرا تلك التي اقترحترا لجنة االمتثال. 26
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VIII/17  (6االستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة )المادة العبور و 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

مسامة لمن الختة االستراتيجية لبرلوتوكو  قرطاجنة  8-1 رز في الهدف التشغيمي  التقدم الم يريب -1
 27؛2020-2011األييا ية لمفترم 
لغرفة تباد  معمومات السامة األييا ية قوانينها  أن تتيحال كومات األخرى إل  لويدعو طراف األ يشجع -2

 ؛ لوعبو،هالمكا نات ال ية الم و،م  معزلو االستخدام الالمتعمقة   لولوا  ها لومباد ها التوجيهية

لغرفة تباد   أتي تتي ال معزلو االستخدام ال العبو، لو ذات الصمة  القرا،ات النها يةالعدد الم دلود من  يايظ -3
 معمومات السامة األييا ية؛ 

غرفة تباد  معمومات إل   يتعين تقديمهاانعدام الوضوح فيما يتعمق رنوع المعمومات التي  أيضا يايظ -4
 ؛معزلو  و،م المخصصة لاستخدام الالمنها ية  شأن استيراد الكا نات ال ية  قرا،اتالسامة األييا ية عندما ُتتخذ 

غرفة تباد  إل  التي ُقدمت  المعموماتتقييما  شأن ما إذا كانت  ي لجنة االمتثا  أن ُتجر   إل يتمب -5
توصية رهذا الشأن  أن ترفعمن ررلوتوكو  قرطاجنة لو  6تتفق مع المادم  معزلو االستخدام ال عنمعمومات السامة األييا ية 

 التاسع؛  اجتماعاخا   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البرلوتوكو  فيهانظر يل

من الختة االستراتيجية لبرلوتوكو   8-1ألطراف لوال كومات األخرى، في سياق الهدف التشغيمي ا يدعو -6
 شأن غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية إ،شادا عمميا إل  ، إل  أن تقدم 2020-2011لمفترم  األييا يةمسامة لقرطاجنة 

 لوأثرهاالبيئة الخا،جية  فعا  اتصا  الكا نات ال ية الم و،م   شكل لوالتي ُت د معزلو الستخدام الالم ددم المتعمقة  اتدارير ال
 عميها؛ 

معمومات عن هذه  لوإتاية، العاررماألطراف عم  مواصمة لوضع تدارير إلدا،م الكا نات ال ية الم و،م  يشجع -7
 ؛ تباد  معمومات السامة األييا يةغرفة في التدارير 

 ألمين التنفيذي: إل  ا يتمب -8

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  فيهانظر يأعاه ل 6قدمة  موجب الفقرم ع المعمومات الميجمت )أ( 
الرامية إل  ت ديد المجاالت التي قد ت تاج إل  أنشتة لدعم األطراف في جهودها  رهدفالبرلوتوكو  خا  اجتماعا التاسع 
 ؛ معزلو دام اللوضع تدارير لوطنية  شأن االستخ

السامة األييا ية، التي ُتتيح االسترجاع الُميسر  معموماتت سين الوسا ل، في غرفة تباد   مواصمة )ب(
 أعاه. 6لو 4 ما في ذلك المعمومات المقدمة  موجب الفقرتين  معزلو ال االستخداملو   العبو،لممعمومات ذات الصمة 
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VIII/18 (23ة )المادة التوعية العامة والتثقيف والمشارك 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية

 ال اجة إل  نهج متماسك لويركز عم  توعية الجمهو،  يقرانالمذين  BS-V/13لو BS-IV/17 المقر،ين إل يشير  إذ
 الم و،م، لوتثقيفا لوالمشا،كة فيما يتعمق رنقل لومنالولة لواستخدام الكا نات ال ية

، اعتماد ررنامج العمل  شأن التوعية العامة لوالتثقيف BS-V/13 التقدم الم رز منذ أن تم، في المقر،  لوإذ يريب
 لوالمشا،كة فيما يتعمق  أمان نقل لومنالولة لواستخدام الكا نات ال ية الم و،م،

مة لوالتثقيف لوالمشا،كة فيما يتعمق  أمان  التقرير عن يالة تنفيذ ررنامج العمل المتعمق  التوعية العا لوإذ ي يط عمما
 28نقل لومنالولة لواستخدام الكا نات ال ية الم و،م  موجب البرلوتوكو ،

ررنامج العمل المتعمق  التوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة عم  جميع المستويات فيما يتعمق  أمان نقل  يمدد -1
مع المجاالت/األنشتة المنق ة ذات األلولوية كما يددتها األطراف  2020لومنالولة لواستخدام الكا نات ال ية الم و،م يت  عام 

لوعم  الن و الوا،د في المرفق رهذا المقر،، مع إياء االعتبا، الواجب لظرلوف إقميمية لودلون إقميمية  عينها، لتمكين تركيز 
 استراتيجي مبسط لوتشجيع مزيد من االلتزام لممضي قدما في تنفيذ ررنامج العمل؛

األطراف من البمدان المتقدمة، لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة عم  تقديم دعم إضافي،  ي ث -2
 مريمة انتقالية لتنفيذ ررنامج اقتصاداتها التي تمر  لوالبمدان ما في ذلك تقديم الموا،د المالية، إل  األطراف من البمدان النامية 

 العمل؛

 هاخبرات لوتباد  رنشاطنظمات ذات الصمة عم  تنفيذ ررنامج العمل األطراف، لوال كومات األخرى لوالم ي ث -3
 لوالد،لوس المستفادم من خا  غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية، لوغرف تباد  المعمومات الوطنية لواإلقميمية ذات الصمة؛

تط العمل الوطنية األطراف إل  المشا،كة في موضوع السامة األييا ية في منتدى االستراتيجيات لوخ يدعو -4
 من أجل تعزيز لوتيسير دمج ررنامج العمل في االستراتيجيات لوختط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي؛ 29لمتنوع البيولوجي

 إل  مرفق البيئة العالمية تزلويد األطراف المؤهمة  الموا،د المالية لتيسير التنفيذ الفعا  لبرنامج العمل؛ يتمب -5

 تنفيذي االضتاع  ما يمي، ،هنا رتوافر األموا :إل  األمين ال يتمب -6

المساعدم في تنفيذ المجاالت لواألنشتة ذات األلولوية لبرنامج العمل المتعمق  التوعية العامة لوالتثقيف  )أ(
ال ية الم و،م،  ما في ذلك المشا،كة العامة لوالوصو  إل   الكا ناتلوالمشا،كة فيما يتعمق  أمان نقل لومنالولة لواستخدام 

 المعمومات المتعمقة  الكا نات ال ية الم و،م؛

الموقع الشبكي  عم المواقع الشبكية الوطنية لوغرف تباد  معمومات السامة األييا ية الوطنية إتاية ،لوا ط   )ب(
 لمبرلوتوكو  لواالتفاقية؛

لمنظمات ذات الصمة، فضا عن المباد،ات الجنسانية لوغيرها من المباد،ات مواصمة لوتعزيز التعالون مع ا )ج(
 .الدلولية لواإلقميمية لوالوطنية، لزيادم تيسير تنفيذ ررنامج العمل

األطراف عم  مواصمة تعزيز القد،ات في مجا  التوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة،  ما في ذلك  يشجع -7
نقل لومنالولة لواستخدام الكا نات ال ية الم و،م،  ما في ذلك لمشعوب األصمية ال صو  عم  المعمومات،  شأن أمان 

لوالمجتمعات الم مية، لودمج التد،يب لوالتوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة في المباد،ات الوطنية لاتصا  لوالتثقيف لوالتوعية 

                                                           
28 MOP/8/15-UNEP/CBD/BS/COP. 
 .http://nbsapforum.net/#categories/340متاح على الموقع التالي:  29
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ير المناخ لوالتكيف معا لوغيرها من المباد،ات العامة، لومباد،ات ت قيق أهداف التنمية المستدامة، لومباد،ات التخفيف من تغ
 البيئية؛

أكبر في دعم دمج ررنامج العمل  ادلو،  عم  أن تؤديلوالجهات المان ة  ينأص اب المصم ة اإلقميمي يشجع -8
مسامة لإلطا، لوختة العمل لبناء القد،ات لمتنفيذ الفعا  لبرلوتوكو  قرطاجنة ل 5 البؤ،ي مجا  الفي المباد،ات الوطنية لتنفيذ 

من الختة االستراتيجية لمسامة  5 البؤ،ي مجا  اللتعزيز القد،ات في مجا  التوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة لو  30األييا ية
 األييا ية  غية إرراز دلو، البرلوتوكو  من خا  التوعية لوالتواصل.

 

 
 

 

                                                           
  المرفق. ييا ية،لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األ VI/3-BS لمقر،ا 30

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13236
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 المرفق

 ة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بأمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورةأنشطة/مجاالت ذات أولوية لبرنامج العمل المتعلق بالتوعية العام

 بناء القدرات لتعزيز التوعية العامة والتثقيف والمشاركة :1العنصر البرنامجي 

 تعلق بأمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورةالهدف: تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لألطراف لتعزيز وتيسير توعية الجمهور وتثقيفه والمشاركة فيما ي

 الجهات الفاعلة المقترحة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 1المجال ذو األولوية 

تطوير أطر وآليات قانونية و/أو 
 سياساتية

، لوال سيييما ميين البرلوتوكييو  23اعتميياد لوتنسيييق لوتنفيييذ أطيير لوآليييات قانونييية لو/ألو سياسيياتية متعمقيية  المييادم 
أطر السامة األييا ية الوطنية لودمج قوانين لوصو  الجمهيو، لممعموميات فيي إجيراءات السيامة األييا يية 

 )مثل قوانين يرية المعمومات(

في غضون 
 سنتين

 األطراف -
 المنظمات ذات الصمة -
أمانة اتفاقية التنوع  -

 البيولوجي

عييية العاميية لوالتثقيييف فييي االسييتراتيجية لوختيية العمييل التو  يلوتعزيييز عناصيير ررنييامج العمييل فييي مكييون دمييج
 شييأن رنيياء القييد،ات  2 البييؤ،ي مجييا  الالوطنيتييان لمتنييوع البيولييوجي لوغيرهييا ميين المبيياد،ات الوطنييية لتنفيييذ 

مجييييا  ال شييييأن التوعييييية لمختيييية االسييييتراتيجية لمسييييامة األييا ييييية لوكييييذلك  5 البييييؤ،ي مجييييا  اللو  23لممييييادم 
لعاميية لوالتثقيييف لوالمشييا،كة لإلطييا، لوختيية العمييل لبنيياء القييد،ات ميين أجييل التنفيييذ  شييأن التوعييية ا 5 البييؤ،ي 

 الفعا  لمبرلوتوكو 

قييد غرفيية تبيياد  فييي البوا يية المركزييية لوعُ  23التبيياد  لواإلعييان عيين تييوافر األطيير لواآلليييات المتعمقيية  المييادم 
 معمومات السامة األييا ية الوطنية لواإلقميمية 

 23الجنسانية في السياسات لواألطر المتعمقة  المادم  االعتبا،ات دمج

 ت ديد ميزانية مخصصة لبرنامج العمل

إد،اج نموذج ختة التواصل الذي لوضعتا األمانة لواالستفادم من مشا،يع ختط التواصل التي لوضعت في 
 الترلويجرامج التوعية/يمقات عمل التوعية العامة لوالمشا،كة العامة التي نظمتها األمانة لضمان تنفيذ ر

منهجي كيل ثاثية شيهو،  شيأن التقيدم الم يرز فيي مؤشيرات لو استباقي   شكل معموماتالتتبع لوتقييم لوتباد  
 ررنامج العمل في غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية الوطنية لومع األمين التنفيذي

 ات الفاعلة المقترحةالجه اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 2المجال ذو األولوية 

 المبادرات المشتركة وتحديثبناء 

 ةتعميمية مشترك توعية لوأنشتةتنظيم ألنشتة 

في غضون 
 سنتين

 األطراف -
 المنظمات ذات الصمة -
أمانييييييييييييية اتفاقيييييييييييييية التنيييييييييييييوع  -

 البيولوجي

لختيية االسييتراتيجية لمسييامة األييا ييية، المشييا،كة فييي الفعاليييات الدلولييية لواإلقميمييية لوالوطنييية ذات الصييمة  ا
 لواتفاقية التنوع البيولوجي، لومنظمة األغذية لوالز،اعة لدمج ررنامج العمل في مباد،ات أخرى 

كوااللمبييو، التكميميي لبرلوتوكيو  قرطاجنيية  -تشيجيع التصيديق عمي  ررلوتوكييو  قرطاجنية لوبرلوتوكيو  ناغوييا
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 األلوساط األكاديمية - التعويضي من خا  التعالون اإلقميمي لوشبا اإلقميمي المشترك لمسامة األييا ية  شأن المسؤلولية لوالجبر

 الجهات الفاعلة المقترحة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 3المجال ذو األولوية 

تطوير أدوات وموارد وعمليات لتوسيع 
 أنشطة التدريبنطاق 

وميييات لوالمشييا،كة العامييية ألمانيية  شييأن ال صيييو  عميي  المعمالخاصييية  اتتييوير لويييدات اليييتعمم اإللكترلونييي 
 هالوالتثقيف العام/فضا عن أنشتة التد،يب القادمة لواالستفادم من

 3في غضون 
 سنوات

األطراف )مثل نقاط  -
 االتصا  لوالوزا،ات(

 المنظمات ذات الصمة -
أمانييييييييييييية اتفاقيييييييييييييية التنيييييييييييييوع  -

 البيولوجي
 لوسا ل اإلعام -

 نشر لوإتاية النماذج لوالموا،د األخرى 

، ميييع التركييييز  شيييكل خييياص عمييي  النسييياء لوالشيييعوب 23رامج تيييد،يب الميييد،بين المتعمقييية  الميييادم تيسيييير رييي
 األصمية لوالمجتمعات الم مية

 األنشتة لوالمواد التد،يبية إعداداالستفادم من األدلوات لوالمبادئ التوجيهية لوالموا،د األخرى ذات الصمة في 

السييامة فييي مجييا  السييامة األييا ييية لتيسييير التثقيييف   شييؤلون  التثقيييفترشيييح خبييراء لوطنيييين فييي مجييا  
 األييا ية

لوضييييع اآلليييييات التييييي تسييييتهدف النسيييياء، لوالشييييعوب األصييييمية لوالمجتمعييييات الم مييييية، لومسييييؤلولي الجمييييا،ك 
 لممشا،كة في التثقيف  السامة األييا ية )مثل المشا،كة في يمقات العمل لوالوصو  إل  مراكز الب وث(

 يجية لوسا ل إعام )مثل تيسير تد،يب الص فيين  شأن قضايا السامة األييا ية(لوضع استرات

 23تتوير لوتباد  المبادئ التوجيهية لوغيرها من الموا،د عم  المستوى اإلقميمي المتعمقة  المادم 

 : التوعية العامة والتثقيف2العنصر البرنامجي 

 لقضايا المتعلقة بأمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورةبشأن اأوسع  الهدف: تعزيز التوعية العامة والتثقيف بشكل

 الجهات الفاعلة المقترحة اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 4المجال ذو األولوية 

التواصل بشأن السالمة األحيائية وتمكين 
 جمهور أوسع

ة )مثييل المكتبييات لولويييات اإلعانييات( لوالتييرق إعييداد قا ميية رريييد إلكترلونييي لوكييذلك ت ديييد المنيياطق الم مييي
 التقميدية لنشر المعمومات )عم  سبيل المثا  تمثيل  صري/رياني لمعمومات السامة األييا ية(

في غضون 
 سنتين

األطيييييراف )نقييييياط االتصيييييا   -
الوطنيييية، ال كومييية الم ميييية 

 لوالوطنية(
أمانييييييييييييية اتفاقيييييييييييييية التنيييييييييييييوع  -

 البيولوجي
 المنظمات ذات الصمة -

 تنظيم يمقات عمل معنية  التوعية، ال سيما لمنساء لوالشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية

 نشر المعمومات إل  هيئات األمم المت دم لوالهيئات الدلولية/اإلقميمية األخرى ذات الصمة

 تيسير ترجمة المواد اإلعامية من خا  الشركاء

 وجي لوالبيئة لوالتنمية المستدامة لوغيرها من البرامج ذات صمةدمج أنشتة التواصل مع التنوع البيول

الجنسييين التييي  لوالجهييود المتعمقيية  المسييالوام ريييندمييج قضييايا السييامة األييا ييية فييي جهييود توعييية الشييباب 
 األخرى  المباد،اتلو البرامج األخرى ذات الصمة  تبذلها

 وع البيولوجي لوالبيئة لواأليام الدلولية ذات الصمةالمشا،كة في أنشتة التوعية الوطنية المتعمقة  التن
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االسييتفادم ميين نمييوذج االستقصيياء التوعييوي الييذي لوضييعتا األمانيية لوطمييب المسيياعدم ميين خييا  المنظمييات 
اإلقميمييييية إلجييييراء د،اسييييات استقصييييا ية لوطنييييية عميييي  اإلنترنييييت لوخا،جهييييا  شييييكل خيييياص لوأيضييييا لوضييييمان 

 ية لوالمجتمعات الم ميةاستهداف األسئمة لمنساء لوالشعوب األصم

 31دعوم لوسا ل اإلعام لممشا،كة في الشبكة اإلعامية لمسامة األييا ية

 ،سا ل  شأن السامة األييا ية إعداد

 برلوتوكو  قرطاجنةالمعنية رالتواصل رين نقاط االتصا  الوطنية إقامة الشبكات لو تعزيز 

  قضايا السامة األييا ية لنشرتد،يب لوتعيين العمماء لولوسا ل اإلعام 

تيسيييير ييييوا، ،فييييع المسيييتوى يشيييمل اليييوزا،ات لو،اسييياء اليييدلو  لوال كوميييات لزييييادم مسيييتوى التوعيييية العامييية 
 لوالتثقيف لوالمشا،كة فيما يتعمق  قضايا السامة األييا ية

 ترشيح خبراء كإعاميين لومربين

 الجهات الفاعلة المقترحة ر الزمنياإلطا األنشطة الفرعية 5المجال ذو األولوية 

تعزيز التثقيف في مجال السالمة 
 األحيائية على جميع المستويات

تتييوير أدلوات لوأسيياليب لمتثقيييف العيييام فييي مجييا  السييامة األييا يييية، لوتعزيييز أسيياليب/تكنولوجيات اليييتعمم 
 الجديدم

 3في غضون 
 سنوات

األطيييييييييييراف )مثيييييييييييل نقييييييييييياط  -
 (االتصا  الوطنية، لوالوزا،ات

األلوسيييياط األكاديميييييية )مثيييييل  -
مجييييييييييييييييييييييييييالس المييييييييييييييييييييييييييدا،س، 
المجان/المنيييييياطق، المؤسسييييييات 
األكاديمية، البيايثون، العممياء، 
ميييييديرلو الميييييدا،س لوالمعمميييييون، 
مفتشييو التعميييم، لوناشييرلو المييواد 
التعميمييييية، المنظمييييات المهنييييية 
لممعمميييييييييييين، لو/ألو مؤسسيييييييييييات 

 تتوير المناهج الد،اسية(
المنظمات لوالمؤسسيات ذات  -

 ةالصم

عاقييات مييع إقاميية إجييراءات لييدمج السييامة األييا ييية،  تريقيية متجانسيية، فييي التعميييم  مييا فييي ذلييك  لوضييع
 مختمف أص اب المصم ة المشتركين في التثقيف العام 

التعمييييم االتصيييا  التعميميييية ذات الصيييمة، لودميييج السيييامة األييا يييية فيييي  ميييع نقييياطاالنضيييمام إلييي  شيييبكات 
 الصمة عم  جميع المستويات ذيالبيئي  التعميمولوجي لوغيره من التنوع البيالمتعمق  

 تشجيع تباد  البرامج لمعمماء لوموظفي القتاع العام عم  المستويين الوطني لواإلقميمي

ميييع االتصيييا  لوالتثقييييف لوالتوعيييية العامييية لواسيييتخدام يزمييية أدلوات االتصيييا   23دميييج العميييل  شيييأن الميييادم 
 مة، يسب االقتضاء،  ما في ذلك المواد الخاصة رتثقيف الشبابلوالتثقيف لوالتوعية العا

االسييتفادم ميين ال زميية التعميمييية لألمانيية  شييأن السييامة األييا ييية، يسييب االقتضيياء، لمتثقيييف عميي  جميييع 
 المستويات )خاصة المدا،س الثانوية(، لوالتعميم غير الرسمي لومعاهد الب وث

األصييمية لوالمجتمعييات الم مييية فييي تتييوير التثقيييف فييي مجييا  السييامة إشييراك الشييباب لوالنسيياء لوالشييعوب 
 األييا ية عم  جميع المستويات

                                                           
 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_network.shtmlشبكة لوسا ل اإلعام عم  الموقع التالي: ترد  31

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/media_network.shtml
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 شيييأن التثقييييف العيييام لوتتيييوير  ةالقادمييي الوييييدم التد،يبييييةال صيييو  عمييي  شيييهادم مييين خيييا  المشيييا،كة فيييي 
مييييل إجييييراءات لومما،سييييات لمتثقيييييف العييييام لونمييييوذج منيييياهج، يسييييب االقتضيييياء، فضييييا نمييييوذج ختيييية ع

 التد،يب/التثقيف

 : وصول الجمهور إلى المعلومات3العنصر البرنامجي 

 نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورةأمان الهدف: تحسين وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة ب

 الجهات الفاعلة المقترحة  اإلطار الزمني األنشطة الفرعية 6المجال ذو األولوية 

ات وإجراءات للوصول إلى تحسين أدو 
 المعلومات

،  ميا ال اليةأصي اب المصيم ة لوإجيراءات مناسيبة مين خيا  ت مييل  تتعريف الجمهيو، مين خيا  ت مييا
 في ذلك تعزيز مشا،كة أص اب المصم ة األكثر شموال

 4في غضون 
 سنوات

األطيييييييييييراف )مثيييييييييييل نقييييييييييياط  -
 االتصا ، لوالوز،اء(

 لوسا ل اإلعام، -
 ،يةاألكاديماأللوساط  -
أمانييييييييييييية اتفاقيييييييييييييية التنيييييييييييييوع  -

 البيولوجي،
 المنظمات ذات الصمة -

 

 إعداد عممية لمتعامل مع التمبات لممعمومات

إجيييراء إلختيييا، الجمهيييو، رنشييياط  شيييأن المعموميييات لولوسيييا ل لوصيييو  الجمهيييو، إلييي  غرفييية تبييياد   لوضيييع
 األييا يةمعمومات السامة 

ت لوخاصيية لضييمان مشييا،كة النسيياء لوالشييعوب األصييمية تيسييير يمقييات عمييل عيين الوصييو  إليي  المعمومييا
 لوالمجتمعات الم مية لوالوزا،ات، في المناقشات المتعمقة  القوانين لوال قوق 

 قتضاءيسب اال 32،االستفادم من موجز األدلوات لوالقا مة المرجعية  شأن الوصو  إل  المعمومات

تعزيز الوصو  الم دث لوبصو،م منتظمة إل  المعمومات مين المواقيع الشيبكية، لواألدلوات التقميديية لجمهيو، 
 ألوسع

 تعزيز الوصو  إل  المعمومات لوأفضل المما،سات/التوعية لوخاصة لمنساء لوالشباب

 لوسا ل أخرى لومن خا   األييا يةتقديم د،اسات يالة في غرفة تباد  معمومات السامة 

 ال صييو  عميي  المعمومييات لوإعييداد الويييدم التد،يبييية  شييأن ال صييو  عميي  شييهادم ميين خييا  المشييا،كة فييي 
إجراءات لم صو  عم  معمومات رناء عم  التمب لوالنشر الفعيا  لممعموميات،  ميا فيي ذليك االسيتفادم مين 

 نموذج ختة العمل الوطنية لوغيرها من الموا،د

لوالمييواد اإل،شييادية ذات الصييمة التييي تنتجهييا منظمييات معنييية مثييل منظميية األمييم المت ييدم اسييتخدام األدلوات 
 لمتربية لوالعمم لوالثقافة )اليونيسكو(، لوبرنامج األمم المت دم لمبيئة، من رين منظمات أخرى 

                                                           
 .http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtmlعلى الموقع التالي ترد القائمة المرجعية وموجز لألدوات  32

file:///F:/Documents/CBD/MOP-08/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/melissa.willey/Desktop/Copy%20of%20Annex%20MW.xls#RANGE!_ftn1
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_main.shtml
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تيييوفير التيييد،يب لممسيييؤلولين ال كيييوميين لوالجمهيييو،،  ميييا فيييي ذليييك النسييياء لوالشيييعوب األصيييمية لوالمجتمعيييات 
 الم مية، في مجا  ال ق في الوصو  إل  المعمومات لودمج القوانين ذات الصمة

 : المشاركة العامة4العنصر البرنامجي 

 الهدف: لتعزيز المشاركة العامة في صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة )أفضل الممارسات(

 الجهات الفاعلة المقترحة ياإلطار الزمن األنشطة الفرعية 7المجال ذو األولوية 

 
تعبئة الجمهور وضمان المساواة بين 
الجنسين لجمهور أوسع مستهدف 

 للمشاركة في عملية صنع القرار

،  ما ال الةأص اب المصم ة لواإلجراءات المناسبة من خا  ت ميل  تتعريف الجمهو، من خا  ت ميا
إيياء اهتميام خياص لمنسياء لوالشيعوب األصيمية في ذلك تعزيز المشا،كة الشاممة ألصي اب المصيم ة، ميع 

 لوالمجتمعات الم مية

 4في غضون 
 سنوات

األطراف )مثل نقاط االتصا  
الوطنية، لوال كومة الم مية 

 لوالوطنية(
 المنظمات الم مية لوالوطنية،
القادم الم ميون، األلوساط 

، المؤسسات العامة، األكاديمية
 لوسا ل اإلعام

الفئييات المهمشيية لوإختييا، الجمهييو، رهييذه  تسييتهدف  شييكل خيياصشييا،كة الجمهييو، اسييتخدام أدلوات فعاليية لم
 األدلوات في الوقت المناسب

 استخدام آليات لوإجراءات فعالة لمشا،كة الجمهو، 

 استخدام المغات الم مية في عمميات المشا،كة العامة

 ب األصمية لوالمجتمعات الم ميةمنساء لوالشعو لتيسير التد،يب عم  المشا،كة العامة،  ما في ذلك 

 معايير لوأسباب عامة لمدمج الم دلود لممدخات ت ديدألو  القرا،اتالمدخات العامة في  دمجتعزيز 

تعزيز المشا،كة العامة عم  قدم المسالوام في عمميية صينع القيرا، فيميا يتعميق  الكا نيات ال يية الم يو،م، لوال 
 األصمية لوالمجتمعات الم مية سيما ضمان مشا،كة النساء لوالشعوب

 الكا نيات  فيما يتعمقالمشا،كة العامة  الويدم التد،يبية  شأنال صو  عم  شهادم من خا  المشا،كة في 
ال ييية الم ييو،م لولوضييع أدلوات لوإجييراءات لوآليييات،  مييا فييي ذلييك االسييتفادم ميين نمييوذج ختيية العمييل الوطنييية 

 لوغيرها من الموا،د

 إل،شادية ذات الصمة  شأن التوعية العامة استخدام المواد ا
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VIII/19 "استخدام مصطلح " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية
األطراف في اتفاقية التنوع  الصاد، عن مؤتمر لوالو 12/12يتبق، مع إجراء ما يمزم من تعديل، المقر، أن  يقر،

 البيولوجي  شأن استخدام مصتمح "الشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية".
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 وقائع المداوالت -ثانيا
 مقدمة

 معلومات أساسية -ألف 
العرض الذي قدمتا يكومة المكسيك، لو،يب  ا مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعمقة  التنوع البيولوجي في  رناء عم  -1

، عقد االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية في 12/34ه مقر، 
 ،  التزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.2016ديسمبر/كانون األلو   17إل   4كانكون  المكسيك في الفترم من 

 الحضور - باء

ا،كة في االجتماع. لويضرت األطراف التالية في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية: جميع الدلو  إل  المشدعيت  -2
لوالب رين لوبنغاديش لوبربادلوس لوبيا،لوس لوبمجيكا لوبميز لوبنن أذ،بيجان لوالنمسا لو بربودا لوأ،مينيا أنتيغوا لو لوأنغوال لو لوالجزا ر ألبانيا 

لوبمغا،يا لوبو،كينا فاسو لوبو،لوندي لوكارو فيردي لوكمبوديا لوالكاميرلون  لوبوتان لوبوليفيا لوالبوسنة لوالهرسك لوبوتسوانا لوالبرازيل
 لوكوستا،يكالوجمهو،ية الكونغو الديمقراطية لوجمهو،ية أفريقيا الوست  لوتشاد لوالصين لوكولومبيا لوجز، القمر لوالكونغو لوكوبا 

لومصر لوالسمفادلو،  مينيكية لوإكوادلو،لومينيكا لوالجمهو،ية الدلو لوكوت ديفوا، لوكرلواتيا لوقبرص لوتشيكيا لوالدانمرك لوجيبوتي لود
ت اد األلو،لوبي لوفيجي لوفنمندا لوفرنسا لوغارون لوغامبيا لوجو،جيا لوألمانيا لوغانا لواليونان لوغرينادا لوغواتيماال ستونيا لوإثيوبيا لواالإلو 

ليا لوجامايكا لواليا ان اإلسامية( لوأيرلندا لوإيتا -إيران )جمهو،ية لوهنغا،يا لوالهند لوإندلونيسيا لو لوهندلو،اس  ريسالو-لوغينيا لوغينيا
لواأل،دن لوكينيا لوكيريباس لوقيرغيزستان لوجمهو،ية اللو الديمقراطية الشعبية لوالتفيا لولبنان لوليسوتو لولكسمبرغ لومدغشقر لومالوي 

 لوهولندا نالو،لولو  ناميبيالو  ميانما،لو  موزامبيقلو  المغربلو  منغوليالو  المكسيكلو  مو،يشيوسلو لوماليزيا لوممديف لومالي لومالتة لومو،يتانيا 
لونيوزيمندا لونيكا،اغوا لوالنيجر لونيجيريا لوالنرلويج لوعمان لوباكستان لوبااللو لوبنما لوباروا غينيا الجديدم لوبا،اغواي لوبيرلو لوالفمبين 

المممكة العربية لوساموا لو  لونيفس لوسانت لوسيا سانت كيتسلو  ،لومانيالو لوبولندا لوالبرتغا  لوقتر لوجمهو،ية كو،يا لوجهو،ية مولدلوفا 
لوسيشيل لوسموفاكيا لوسموفينيا لوجز، سميمان لوالصوما  لوجنوب أفريقيا لوإسبانيا لوسري النكا لودلولة فمستين  السعودية لوالسنغا 

تايمند لوتوغو لوتونغا لوتونس لو لوالسودان لوسو،ينام لوسوازيمند لوالسويد لوسويسرا لوالجمهو،ية العربية السو،ية لوطاجيكستان 
يا بية المت دم لوالمممكة المت دم لوجمهو،ية تنزانيا المت دم لوألو،لوغواي لوفنزلو لوتركمانستان لوتركيا لوألوغندا لوألوكرانيا لواإلما،ات العر 

 .مباروي لوفييت نام لواليمن لوزامبيا لوز 

لوجز، كوك لوشيمي لوكندا األ،جنتين لوأستراليا الدلو  التالية غير األطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة ممثمة أيضا: لوكانت  -3
لوموناكو لونيبا  لواالت اد  المويدم( -لوميكرلونيزيا )لواليات  لوليختنشتاينلكويت لوهايتي لوالكرسي الرسولي لوأيسمندا لوإسرا يل لوا

 .لوالواليات المت دم األمريكيةالرلوسي لوسيراليون لوسنغافو،م لوجنوب السودان لوتيمو، ليشتي لوتوفالو 

اتفاقية التنوع  لوفيما يتعمق  جميع المشا،كين اآلخرين، انظر المرفق األلو  رتقرير االجتماع الثالث عشر لألطراف في -4
 (.UNEP/CBD/COP/13/25البيولوجي )

 افتتاح االجتماع - 1البند 

االجتماع الثامن  يماية التبيعة في لوزا،م البيئة  جمهو،ية كو،يا لمكتب ا،ك، المدير العام  كيوالسيد تشون  افتتح -5
ديسمبر/كانون  4 في ،15:35في الساعة  في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

العامل كاجتماع  ،  النيا ة عن السيد يون سيونغ كيو، لوزير البيئة في جمهو،ية كو،يا لو، يس مؤتمر األطراف2016األلو  
 .المنتهية لواليتا لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة،

، السيد ،افاييل  اتشيانون آلمان، يو  ا،ككاون تش اإلضافة إل  السيد االفتتايية، أدل  ربيانات،  العامة لوفي الجمسة -6
مؤتمر األطراف، الذي يعمل أيضا كر يس لاجتماع لجتماع الثالث عشر االلوزير البيئة لوالموا،د التبيعية في المكسيك لو، يس 
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ني لمؤتمر األطراف الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية، لواالجتماع الثا
صف لممنافع الناشئة العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  عم  الموا،د الجينية لوالتقاسم العاد  لوالمن

دي سوزا فيريرا ثيالو، نا ب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المت دم لمبيئة )يونيب(؛ لوالسيد ررلوليو  إرراهيم؛ لوالسيد عن استخدامها
لوالمياه لوالغا ات في  تيانا  اشكا  المر، لوزيرم البيئةالمنتهية لواليتا، لوالسيدم كريسالتنوع البيولوجي  التفاقيةياز، األمين التنفيذي د

 التنوع البيولوجي. التفاقية ةالقادم ةالتنفيذي ة،لومانيا لواألمين
لوالبوسنة لوالهرسك  ا الاتينية لوالكا،يبي() النيا ة عن مجموعة أمريك سانت كيتس لونيفسلوأدل  ربيانات عامة ممثمو  -7
رمدان ألو،لوبا الوست  لوالشرقية( لواليا ان ) النيا ة عن مجموعة آسيا لوالم يط الهادئ( لوتشاد ) النيا ة عن   النيا ة عن)

الثماني  األلو،لوبي لودلولا األعضاءستراليا ) النيا ة عن مجموعة من رمدان عدم االن ياز( لواالت اد أالمجموعة األفريقية( لو 
 .لوالعشرين

لوأدل  ربيانات أخرى ممثمو المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجي، لوالت الف من أجل اتفاقية  -8
التنوع البيولوجي، لوشبكة الشعوب األصمية في جز، سميمان ) النيا ة أيضا عن أعضاء تجمع النساء ال اضرين االجتماع( 

 من أجل التنوع البيولوجي.لوالشبكة العالمية لمشباب 
، أدل  ربيانات السيد كا،لوس يواكين 2016ديسمبر/كانون األلو   5في  المعقودم امة الثانية لاجتماعلوفي الجمسة الع -9

 إرراهيمغونزاليس، ياكم لوالية كينتانا ،لو؛ لوالسيد ،افاييل  اتشيانو آلمان، لوزير البيئة لوالموا،د التبيعية في المكسيك؛ لوالسيد 
دي سوزا دياز، األمين التنفيذي التفاقية فيريرا لو، نا ب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المت دم لمبيئة )يونيب(؛ لوالسيد ررلوليو ثيا

 التنوع البيولوجي؛ لوالسيد إنريكي رينيا نياتو، ، يس المكسيك.

ممثل لوأيده في ذلك أيد الممثمين،  لوأدل  ربيانات أيضا ممثمو األ،جنتين لوالبرازيل لوغواتيماال لواأل،دن لوتوغو. لوقا  -10
ن البيانات التي يدلي رها نظرا ألاإلقميمية،  ةالمجموعريان آخر، إنا ينبغي إعتاء الفرصة لألطراف لمتعبير عن آ،ا ها  عد 

 .طريهافي  عض األييان المسا ل التي ترغب فرادى األطراف  ال تعكسممثمو المجموعات اإلقميمية 
 معهدلو ألمم المت دم )الفالو(، لواالت اد الدلولي ل فظ التبيعة، لألغذية لوالز،اعة اممثمو منظمة  لوأدل  ربيانات إضافية -11

) النيا ة عن المنتدى العممي الثالث لمتنوع البيولوجي(، لوشبكة ،صد التنوع البيولوجي  البمدان األمريكية لب وث التغير العالمي
لولية  شأن الموا،د الو،اثية النباتية لألغذية لوالز،اعة، لوالمرفق العالمي التا عة لمفريق المعني ررصد األ،ض، لوالمعاهدم الد

لمعمومات التنوع البيولوجي، لومنتدى األمم المت دم الدا م المعني  قضايا الشعوب األصمية، لوالمنبر ال كومي الدلولي لمعموم 
الستشا،ية لمب وث الز،اعية الدلولية، لوأمانة لوالسياسات في مجا  التنوع البيولوجي لوخدمات النظم اإليكولوجية، لوالجماعة ا

 ررنامج البيئة اإلقميمي لجنوب الم يط الهادئ، لوجامعة األمم المت دم، لوشبكة نساء الشعوب األصمية.

جل البيانات االفتتايية في تقرير االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لويرد س  -12
(UNEP/CBD/COP/13/25.) 

 تنظيم االجتماع -2البند   
 جدول األعمال إقرار 2-1

في الجمسة االفتتايية لاجتماع، أقر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لمسامة  -13
المؤقت الذي أعده األمين التنفيذي  التشالو، مع المكتب  األعما األييا ية جدلو  األعما  التالي عم  أساس جدلو  

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1): 
 افتتاح االجتماع. -1

 الشؤلون التنظيمية: -2
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 ؛األعما  جدلو  إقرا، 2-1
 ؛البدالء المكتب أعضاء انتخاب 2-2
 العمل. تنظيم 2-3

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف الثامن لجتماع اال إل تفويض الممثمين  عن لوثا قتقرير  -3
 .قرطاجنةفي ررلوتوكو  

 ة االمتثا .تقرير لجن -4

 تقرير الهيئة الفرعية لمتنفيذ: -5

 طريقة تشغيل الهيئة الفرعية لمتنفيذ؛ 5-1
 التكامل رين االتفاقية لوبرلوتوكوليها؛ 5-2
 استخدام مصتمح "الشعوب األصمية لوالمجتمعات الم مية". 5-3 

 رناء القد،ات لوقا مة خبراء السامة األييا ية: -6

في مجا  السامة األييا ية لواستعراض إطا، لوختة تقرير عن يالة أنشتة رناء القد،ات  6-1
 عمل رناء القد،ات؛

 تقرير عن استخدام قا مة خبراء السامة األييا ية. 6-2

 .تشغيل غرفة تباد  معمومات السامة األييا ية لوأنشتتها -7
 مسا ل متعمقة  اآللية المالية لوالموا،د. -8

 تعالون مع المنظمات لواالتفاقيات لوالمباد،ات األخرى.ال -9

 .رير األمين التنفيذي عن إدا،م البرلوتوكو  لوعن مسا ل الميزانيةقت -10

 .(16لو 15قييم المخاطر لوإدا،م المخاطر )المادتان ت -11

 (.17ل غير المقصود عبر ال دلود لوتدارير التوا،ئ )المادم قالن -12

 (.6م و،م لواستخدامها المعزلو  )المادم ال ية العبو، الكا نات  -13

 يتا:لااستعراض تنفيذ البرلوتوكو  لوفع -14

 (؛33رصد لوإعداد التقا،ير )المادم ال 14-1
فعالية ررلوتوكو  قرطاجنة لوتقييم منتصف المدم لمختة لالتقييم لواالستعراض الثالث  14-2

 االستراتيجية.
 (.26االقتصادية )المادم لو  االعتبا،ات االجتماعية -15

 كوااللمبو، التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي. -ررلوتوكو  ناغويا  -16

 (.23التوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة )المادم  -17

 أخرى. مسا ل -18
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 التقرير. اعتماد -19

 اختتام االجتماع. -20

 انتخاب أعضاء المكتب البدالء 2-2
من البرلوتوكو ، يعمل مكتب مؤتمر األطراف في االتفاقية أيضا روصفا مكتب اجتماع  29من المادم  3لوفقا لمفقرم  -14

، لوزير البيئة لوالموا،د التبيعية في المكسيك، ،افاييل  اتشيانو آلمانالسيد فإن ، يالوبناء عماألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة. 
اجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية في افتتاح ا لمن النظام الداخمي، ، يس 21لوفقا لممادم  الذي انُتخب

، يسا لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  ، سيكون أيضا2016كانون األلو  /ديسمبر 4االجتماع الذي عقد في 
 ررلوتوكو  قرطاجنة.

االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل  ،افاييل  اتشيانو آلمانمن النظام الداخمي، ترأس السيد  21لولوفقا لممادم  -15
 كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة.

 يد سيرغي ميمنوف )ريا،لوس( مقر،ا لاجتماع.فق عم  أن يعمل السبناء عم  اقتراح المكتب، اتُ لو  -16
طرفا في البرلوتوكو ،  ما  ليسأي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتفاقية  لويتعين استبدا  -17

السيد  عمل، يا. لوبناء عممن رينها األطراف في البرلوتوكو  انتخبتعضو  من البرلوتوكو ،  29من المادم  3الفقرم يتسق مع 
 لسيدم تيا ستيفنز من أستراليا.ردال من افي المكتب  عضوك ،برت نو،برت  ا،لوشر )سويسرا(نو 
من النظام الداخمي لمؤتمر األطراف، انتخب مؤتمر األطراف عشرم ممثمين )نواب لمر يس( لمعمل  21لوفقا لممادم لو  -18

في لو عند اختتام اجتماعا الرا ع عشر.  تنتهيلو كأعضاء في المكتب لفترم عضوية تبدأ عند اختتام اجتماعا الثالث عشر، 
انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ، 2016كانون األلو  /ديسمبر 17جمستا العامة الخامسة المعقودم في 

 .المنتخب يديثا من كنداالمكتب مسيد  اسل فانهافر، عضو ل ةرديمعضوم السيدم تون سولهوغ من النرلويج ك ررلوتوكو  قرطاجنة

 تنظيم العمل 2-3

، لوافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 2016تشرين األلو  /أكتوبر 13في  المعقودمفي الجمسة االفتتايية لاجتماع  -19
 لواإل،شادات UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.1المقترح في الوثيقة  العمللألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة عم  تنظيم 

. لولوفقا لممما،سة المتبعة، أنشأ مؤتمر Add.3لو UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.2اإلضافية الوا،دم في الوثيقتين 
  الميزانية. امعنياتصا  جدلو  أعمالا لوفريق  عم البنود الموضوعية المد،جة  لتنالو األطراف فريقين عاممين 

جتماع األطراف في ا مؤتمر األطراف أيضا كفريق عامل المأنشأه المذين ينالعامم الفريقينلواتفق عم  أن يعمل أيد  -20
الذي أنشأه مؤتمر المعني  الميزانية لو ( إل  فريق االتصا  15ررلوتوكو  قرطاجنة لوأن ي ا  البند المتعمق  الميزانية )البند 

األطراف. لوبناء عم  ذلك، لوافق االجتماع عم  الفريقين العاممين. لوسينظر الفريق العامل المعني  اجتماع األطراف في 
 16لو 15لو 2-14لو 1-14لو 13لو 12لو 11لو 9لو 8لو 7لو 2-6لو 1-6لو 3-5لو 2-5لو 5لو 4ة في البنود ررلوتوكو  قرطاجن

 .17لو

لألطراف في بروتوكول الثامن جتماع اال إلىتفويض الممثلين  عن وثائقتقرير  -3البند 
 للسالمة األحيائية قرطاجنة

 /كانون األلو ديسمبر 4في  المعقودماع من جدلو  األعما  في الجمسة العامة االفتتايية لاجتم 3جرى تنالو  البند  -21
لوبناء ها. يقدم تقريرا عنأن لو  الوفودتفويض  لوثا قيتعين عم  المكتب أن يف ص من النظام الداخمي،  19. لولوفقا لممادم 2016
، لف ص ، إيدى نواب ، يس المكتبالسيدم ما،يا لويزا د  ،يو ميسبيريتا )ريرلو(أرمغ الر يس االجتماع أن المكتب عي ن عميا، 

 عنها.لوثا ق التفويض لوتقديم تقرير 
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، أرمغت السيدم د  ،يو ميسبيريتا 2016ديسمبر/كانون األلو   9في  المعقودملوفي الجمسة العامة الثالثة لاجتماع  -22
لوثا ق  لوكانتطرفا.  133طرفا ل ضو، االجتماع. لوقد ف ص المكتب لوثا ق تفويض ممثمي  151مؤتمر األطراف عن تسجيل 

لوفود  شكل كامل  8من النظام الداخمي. لولم تمتثل لوثا ق تفويض  18أليكام المادم  كاما ممتثمة امتثااللوفدا  125تفويض 
 لوفدا آخر لوثا ق تفويضا يت  اآلن. 18، لولم يقدم 18أليكام المادم 

،يو ، أرمغت السيدم ديل 2016كانون األلو  /ديسمبر 17في  المعقودم الخامسة لاجتماع لوفي الجمسة العامة -23
طرفا.  138المكتب لوثا ق تفويض ممثمي  ف صطرفا ل ضو، االجتماع. لوقد  152تسجيل  عنميسبيريتا مؤتمر األطراف 

لوفود  6تمتثل لوثا ق تفويض من النظام الداخمي. لولم  18امتثاال كاما أليكام المادم ممتثمة لوفدا  132لوثا ق تفويض  لوكانت
 إعانعم   الوفود ،اساء  عض لوقع لوقد. اآلن يت  تفويضا لوثا ق آخر لوفدا 14 يقدم لولم، 18 المادمأليكام  كاماامتثاال 
يوما من اختتام  30ين التنفيذي في غضون األم إل  األصمية الوبصيغته الما م  الشكل تفويضهم لوثا ق سيقدمون  أنهم مفاده

السا قة، لوافق مؤتمر األطراف عم  اقتراح  لوتمشيا مع المما،سة .2017كانون الثاني /يناير 17االجتماع لوفي موعد أقصاه 
، 18المادم أليكام  كاماتمتثل لوثا ق تفويضها امتثاال  الالمكتب  أن يسمح لموفود التي لم تقدم  عد لوثا ق تفويضها، ألو التي 

 مشرلوط. أساس عم  االجتماع في كاممة مشا،كة شا،ك أن ت
 17ا ق تفويضها  أن تقدمها إل  األمين التنفيذي في موعد أقصاه لويث الر يس جميع الوفود التي ُطمب إليها تقديم لوث -24

 . 2017يناير/كانون الثاني 
من النظام  18امتثاال كاما أليكام المادم ممتثمة ، كان قد تم استام لوثا ق تفويض هذا التقريرلوبتا،يخ إصدا،  -25

لوالب رين أذ،بيجان لوالنمسا لو بربودا لوأ،مينيا أنتيغوا لو غوال لو لوأنلوالجزا ر ألبانيا طرفا في البرلوتوكو ، لوهم:  141 ممثمي من الداخمي
لوبنغاديش لوبيا،لوس لوبمجيكا لوبميز لوبنن لوبوتان لوبوليفيا لوالبوسنة لوالهرسك لوبوتسوانا لوالبرازيل لوبمغا،يا لوبو،كينا فاسو 

بيا لوجز، القمر لوالكونغو لوبو،لوندي لوكارو فيردي لوكمبوديا لوالكاميرلون لوجمهو،ية أفريقيا الوست  لوتشاد لوالصين لوكولوم
لوالجمهو،ية الدلومينيكية لوكوستا،يكا لوكوت ديفوا، لوكرلواتيا لوقبرص لوتشيكيا لوالدانمرك لوجيبوتي لوجمهو،ية الكونغو الديمقراطية 

انا لومصر لوالسمفادلو، لوإستونيا لوإثيوبيا لواالت اد األلو،لوبي لوفيجي لوفنمندا لوفرنسا لوغارون لوغامبيا لوجو،جيا لوألمانيا لوغلوإكوادلو، 
اإلسامية( لوأيرلندا لوإيتاليا  -إيران )جمهو،ية لوهنغا،يا لوالهند لوإندلونيسيا لو لوغينيا لوهندلو،اس لواليونان لوغرينادا لوغواتيماال 

لوالتفيا لوليسوتو لولكسمبرغ لومدغشقر لولبنان لوجامايكا لواليا ان لواأل،دن لوكينيا لوكيريباس لوجمهو،ية اللو الديمقراطية الشعبية 
لوهولندا مديف لومالي لومالتة لومو،يتانيا لوالمكسيك لومنغوليا لوالمغرب لوموزامبيق لوميانما، لوناميبيا لونالو،لو لومالوي لوماليزيا لوم

لونيوزيمندا لونيكا،اغوا لوالنيجر لوالنرلويج لوعمان لوباكستان لوبااللو لوبنما لوباروا غينيا الجديدم لوبا،اغواي لوبيرلو لوالفمبين لوبولندا 
السعودية لوالسنغا  المممكة العربية لوساموا لو  لونيفس لوسانت لوسياا لوسانت كيتس لو،لومانيلوالبرتغا  لوقتر لوجمهو،ية كو،يا 

لوسيشيل لوسموفاكيا لوسموفينيا لوالصوما  لوجنوب أفريقيا لوإسبانيا لوسري النكا لودلولة فمستين لوالسودان لوسو،ينام لوسوازيمند لوالسويد 
غا لوتونس لوتركيا لوألوغندا لواإلما،ات العربية المت دم تايمند لوتوغو لوتونلو لوسويسرا لوالجمهو،ية العربية السو،ية لوطاجيكستان 

 .لوالمممكة المت دم لوجمهو،ية تنزانيا المت دم لوألو،لوغواي لوفنزلويا لوفييت نام لواليمن لوزامبيا لوزمباروي 
 تقرير لجنة االمتثال -4البند 

ديسمبر/كانون األلو   4ي ف المعقودممن جدلو  األعما  في الجمسة العامة االفتتايية لاجتماع  4تنالو  البند  جرى  -26
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2االجتماع تقرير لجنة االمتثا  )كان معرلوضا أمام  لولدى نظره في هذا البند،. 2016
-UNEP/CBD/BS/COPلوعرضت ، يسة لجنة االمتثا ، السيدم خيمينا نييتو كا،اسكو )كولومبيا(، تقرير المجنة ) -27

MOP/8/2ن إيدى المجاالت الر يسية إ لوقالتجنة لوأنشتتها خا  الفترم الفاصمة رين الدلو،تين. ( الذي يتضمن موجزا لعمل الم
قع عم  األطراف. لوأثناء االجتماع الثالث عشر تي تالرصد لواإلراغ ال االمتثا  اللتزاماتالمجنة تتمثل في  عميهاالتي تعمل 

 12طرفا تقا،يره الوطنية الثالثة،  ما في ذلك  56يقدم ، كان من المقر، أن 2016شباط /فبراير 26إل   24من  المعقودلمجنة 
 تطرفا من األطراف التي يصمت عم  أموا  من مرفق البيئة العالمية إلعداد تمك التقا،ير. لويت  انعقاد هذا االجتماع، كان



CBD/CP/MOP/8/17 
Page 53 
 

 العالمية.مرفق البيئة ،  ما في ذلك أ،بعة أطراف يصمت عم  أموا  من طرفا 38 مست قة التقديم منلوطنية ثالثة  تقا،يرهناك 
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/14/Rev.1لويرد مزيد من المعمومات في الوثيقة 

تشجيع األطراف راإلراغ، لوألوصت  دلو،اتلوقد نظرت المجنة في مسألة تقديم التقا،ير الوطنية عم  مدى عدد من  -28
إعداد تقا،يرها الوطنية. لويت  االجتماع عم  التماس المساعدم من األمانة ألو من لجنة االمتثا  إذا لواجهت صعوبات في 

الثالث عشر لمجنة، لم تقدم ثاثة أطراف تقريرا مؤقتا ألو تقريرها الوطني األلو  ألو الثاني ألو الثالث. لوقد لوجهت ، يسة لجنة 
تمس فيها المعنية، مع إ،سا  نسخة منها إل  نقاط االتصا  الوطنية، تم البمداناالمتثا  ،سا ل أخرى إل  لوزا،ات خا،جية 

رها  أن المجنة توصي  أن يوجا مؤتمر األطراف  لبرلوتوكو  قرطاجنة ت ذيرا إل   العامل روصفا االجتماع الثامنتفسيرات لوُتذك 
)ب( من الفرع السادس من اإلجراءات لواآلليات المتعمقة  االمتثا   موجب  2هذه الدلو ، عم  الن و المنصوص عميا في الفقرم 

لوايد لم  طرفاثنان تقريرهما الوطني الثالث، لولم يبق سوى  نطرفاسامة األييا ية. لومنذ ذلك ال ين، قدم ررلوتوكو  قرطاجنة لم
 .الترفين ينتوجيا تنبيا إل  هذعدم ألوصت ، يسة لجنة االمتثا   لوفي لوقت اليق، . يقدم تقريره

 ال اجة إل الر يس االنتباه إل    استرع، 2016ديسمبر/كانون األلو   5في  المعقودمفي الجمسة الثانية لاجتماع لو  -29
ي موا م ل األعضاء المقر، أن لانتخاب عشرم أعضاء جدد في لجنة االمتثا  )اثنان من كل منتقة من المناطق الخمس( 

 .2016تنتهي فترم عضويتهم في نهاية عام 
رلو . 2017الر يس كل منتقة إل  ترشيح شخصين لمعمل في المجنة اعتبا،ا من متمع عام  ادعلو  -30 ا ال االجتماع  أن ذك 

 الذين عمموا لفترتين في المجنة.األعضاء المنتهية مدد عضويتهم  يجوز إعادم االنتخاب
لولدى نظره . 2016 /كانون األلو ديسمبر 6في  المعقودمالثانية في جمستا  CP-4البند  األلو  الفريق العامللوتنالو   -31

(، التي UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2لوتوصيات لجنة االمتثا  )تقرير  العامل الفريقكان معرلوضا أمام  في هذا البند،
أن الفريق العامل لوُطمب إل  . 2016ديسمبر كانون األلو / 5 في المعقودم المجنة في الجمسة العامة الثانيةهذه  ة، يس هاقدمت
مرفق الألف من  فرعالمن  6إل   1التي لو،دت في الفقرات من لو المجنة  شأن االمتثا ،  التي قدمتها توصياتالفي  ينظر

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2 الوثيقة 
 .جمهو،ية كو،يا لوسويسرالو  لوالمكسيك األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشرينممثمو االت اد لوأدل  ربيانات  -32
 .المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجي لوأدل  ربيان ممثل -33
، مع األخذ في االعتبا، األلو  عد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العاملتس اإنه ةيسالر  تلوعقب تباد  اآل،اء، قال -34

 كذلك. ختيا لوالمقدمة شفوياالمعرب عنها  لوالتعميقات اآل،اء
في مشرلوع المقر، الذي األلو  نظر الفريق العامل ، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودمم عاشر في جمستا اللو  -35
 .ةالر يس تاقدم
  البرازيل لوكولومبيا.ممثاربيانين  أدل لو  -36
قرا،ات  شأن المسا ل ذات الصمة مقر،، في انتظا، اتخاذ في مشرلوع ال هتأجيل نظر  األلو  عم  الفريق العامللولوافق  -37
 .مناقشةالالتي قد يكون لها تأثير عم  لو 

في  نظره عامل األلو استأنف الفريق ال، 2016 /كانون األلو ديسمبر 15 المعقودم في ملوفي جمستا الخامسة عشر  -38
  .ةا الر يستالذي قدم مقر،مشرلوع ال

إيران )جمهو،ية لو  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  كولومبيالو  الصينلو  البرازيلممثمو لوأدل  ربيانات  -39
 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دملوسويسرا  لوباكستانلونيوزيمندا  المغربلو  لوماليزيا اإلسامية( -
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العامل النظر في مشرلوع  الفريق لواصل، 2016ديسمبر/كانون األلو   16المعقودم في  ما الثامنة عشر لوفي جمست -40
 المقر،.

 ممثا البرازيل لوكولومبيا.أدل  ربيانين لو  -41
-UNEP/CBD/CP/COPلوأقر الفريق العامل مشرلوع المقر، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،  -42

MOP/8/L.19. 
ع اجتماكمؤتمر األطراف العامل ، تمق  2016/كانون األلو  ديسمبر 9في  المعقودم امة الثالثةلوفي الجمسة الع -43
م ل ، لي موا، يسب االقتضاء عض المجموعات اإلقميمية، ترشي ات لعضوية لجنة االمتثا  من  ،برلوتوكو الألطراف في ل

 .2016عضويتهم مع نهاية عام  األعضاء الذين ستنتهي مدم
كاجتماع تمق  مؤتمر األطراف العامل  ،2016/كانون األلو  ديسمبر 17في  المعقودم الخامسة عامةفي الجمسة اللو  -44
 . ة، ترشي ات لعضوية لجنة االمتثا ألطراف في البرلوتوكو ، من المجموعات اإلقميمية المتبقيل

: 2017عام  تبا،ا من متمعاعمااهم كأعضاء في لجنة االمتثا   التزكية المرش ين التالية أس  عد ذاالجتماع  انتخبلو  -45
السيد م مد )كينيا(؛ )ب( آسيا لوالم يط الهادئ:  دلو،ينغتون ُأ. ألوغوفي)الكاميرلون( لوالسيد  نتيب: السيد ،يجوبرت أفريقيا)أ( 

ا السيدم شيرين كا،ييف: ؛ )ج( لوسط لوشرق ألو،لوبالوالسيد ليتشومانان ،اماثا )ماليزيا( (جمهو،ية إيران اإلسامية)عمي زا،ي زا، 
الكا،يبي: السيدم خيمينا نييتو )كولومبيا( لوالسيد ماخي لو ؛ )د( أمريكا الاتينية اتيا(لو ( لوالسيدم دلوبرافكا ستيبك )كر تركمانستان)

 لينيستاد)النمسا( لوالسيد كاسبر  هييسنبيرغردلو  ألو،لوبا الغربية لودلو  أخرى: السيد أند،ياس  مجموعةدلوتين )غرينادا(؛ )ه( 
 .)النرلويج(

اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ،2016/كانون األلو  ديسمبر 17في  المعقودم الخامسة جمسة العامةفي اللو  -46
 .CP-VIII/1روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.19لألطراف في البرلوتوكو  مشرلوع المقر، 

 للتنفيذتقرير الهيئة الفرعية  -5البند 

 ديسمبر/كانون األلو  7في  المعقودم جمستا السادسةفي من جدلو  األعما   5البند  الفريق العامل األلو   تنالو  -47
 .(UNEP/CBD/COP/13/6تقرير الهيئة الفرعية لمتنفيذ ) العاملكان معرلوضا أمام الفريق في هذا البند،  هنظر  لولدى. 2016

 الهيئة الفرعية للتنفيذ تشغيلطريقة  5-1

ديسمبر/كانون األلو   7في  المعقودمفي جمستا السادسة من جدلو  األعما   1-5تنالو  الفريق العامل األلو  البند  -48
لهيئة الفرعية لمتنفيذ م في تقرير االوا،د 1/9توصية ال لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل .2016

(UNEP/CBD/SBI/1/14). 
لوالهند  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو المتعددم القوميات(  -روليفيا )دلولة ممثمو لوأدل  ربيانات  -49

 .لوسويسرا ) النيا ة عن المجموعة األفريقية( لوالسنغا لوالمغرب لوالنرلويج 
 الشعوب األصميةنساء لوشبكة المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجي  ثامم ربيانين آخرينأدل  لو  -50

 .البيولوجيالتنوع المعنية  
 اآل،اءلينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا،  مقر،ستعد مشرلوع  ة إنهاالر يس ت، قالاآل،اءتباد  عقب لو  -51

 كذلك. ختيا لوالمقدمة شفوياالمعرب عنها  لوالتعميقات
ا تقدمفي مشرلوع مقر،  األلو  العامل الفريقنظر ، 2016ديسمبر/كانون األلو   9جمستا التاسعة المعقودم في في لو  -52

 .UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.2 إيالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،ة لولوافق عم  الر يس

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-06-en.doc


CBD/CP/MOP/8/17 
Page 55 
 

كاجتماع اعتمد مؤتمر األطراف العامل ، 2016 لو ديسمبر/كانون األ 9في  المعقودملوفي الجمسة العامة الثالثة  -53
 .CP-VIII/9روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.2 مشرلوع المقر، البرلوتوكو ألطراف في ل

 االتفاقية وبروتوكوليهاالتكامل بين  5-2

مبر/كانون األلو  ديس 7في  المعقودمالسادسة  ةجمسالفي من جدلو  األعما   2-5تنالو  الفريق العامل األلو  البند  -54
لهيئة الفرعية لمتنفيذ لومشرلوع الصاد،م عن ا 1/11توصية ال لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016
 .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1 ،  شأن هذه المسألة في الوثيقةمقر 

إنها  لوقالت الر يسة  عدها لوالمكسيكلوالهند  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشرينممثمو االت اد لوأدل  ربيانات  -55
 ختيا.لوالتعميقات المستممة  شفويامع األخذ في االعتبا، اآل،اء المعرب عنها  لينظر فيا الفريق العامل امنق ستعد مشرلوعا 

في مشرلوع المقر،  نظر الفريق العامل األلو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودمفي جمستا العاشرم لو  -56
 نقح الذي قدمتا الر يسة لوأقره إليالتا إل  الجمسة العامة. الم
مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   13في  المعقودم را عةفي الجمسة العامة اللو  -57

 .CP-VIII/10روصفا المقر، UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.3 مشرلوع المقر، لألطراف في البرلوتوكو 

 صطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"استخدام م 5-3

ديسمبر/كانون األلو   9في  المعقودم تاسعةفي جمستا ال من جدلو  األعما  3-5البند  الفريق العامل األلو  تنالو  -58
 لوالتي تنصالصاد،م عن الهيئة الفرعية لمتنفيذ،  1/12 توصيةال مقر، استنادا إل مشرلوع  تعد الر يسةلولوافق عم  أن ، 2016

األييا ية في إمكانية تتبيق، يسب  لمسامةألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة كاجتماع لمؤتمر األطراف العامل  ينظر م  أنع
"الشعوب األصمية لوالمجتمعات  مصتمحمؤتمر األطراف  شأن استخدام لوالو الصاد، عن  12/12المقر، مقتض  ال ا ، 

 الم مية".
نظر الفريق العامل في مشرلوع مقر، قدمتا ، 2016ر/كانون األلو  ديسمب 12في  المعقودم لوفي جمستا العاشرم -59

 الر يسة.
 .UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.9 إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر، المقر،مشرلوع  لوُأقر   -60

ماع مر األطراف العامل كاجتاعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17في  المعقودم الخامسةفي الجمسة العامة لو  -61
 .CP-VIII/19روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.9 مشرلوع المقر، لألطراف في البرلوتوكو 

 بناء القدرات وقائمة خبراء السالمة األحيائية -6البند 
 واستعراض إطار وخطة عمل بناء القدرات تقرير عن حالة أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية 6-1

ديسمبر/كانون األلو   7في  المعقودم را عةفي جمستا المن جدلو  األعما   1-6لعامل األلو  البند تنالو  الفريق ا -62
رناء القد،ات في إطا، البرلوتوكو ، عن يالة موجز تقرير  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

لوال كومات األخرى لوالمنظمات ذات الصمة لواألمانة   ما في ذلك نظرم عامة عم  األنشتة التي اضتمعت رها األطراف
 (.UNEP/CBD/COP-MOP/8/3) المتصمة رت سين تنفيذه لوفعاليتا قتراياتاالإطا، لوختة عمل رناء القد،ات لو تنفيذ لوالمتعمقة ر

 لوإندلونيسيا دلوالهن األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  إكوادلو،لو  لوكوبا البرازيلممثمو لوأدل  ربيانات  -63
 .لوألو،لوغواي لوجمهو،ية كو،يا لوالفمبين لوالمكسيك لوماليزيا لوكينيا اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية 

 .األ،جنتينلوأدل  ربيان أيضا ممثل  -64
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 عد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اءتس اإنه ةالر يس تعقب تباد  اآل،اء، قاللو  -65
 كذلك. ختيا لوالمقدمةرب عنها شفويا المع لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  نظر الفريق العامل األلو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   13في  المعقودمفي جمستا الثانية عشرم لو  -66
 قدمتا الر يسة.

 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دمألوغندا لو  البرازيل لوكوستا،يكا لوكوبا لونيبا لوأدل  ربيانات ممثمو  -67
المتعمقة  المكونات الهيكمية صمة النظر في مشرلوع المقر،  عد اختتام المناقشات المشتركة لواقتريت الر يسة موا -68

ررلوتوكو  قرطاجنة مع فريق االتصا  المعني ربناء األطراف في ألطراف في ررلوتوكو  ناغويا لو ا ممثميلممرفق من جانب 
 عما  مؤتمر األطراف.من جدلو  أ  12المنشأ  الفعل في سياق المناقشات في إطا، البند القد،ات 

إل  تقرير قدما  مع الفريق العامل األلو است، 2016ديسمبر/كانون األلو   14المعقودم في  ملوفي جمستا الثالثة عشر  -69
 االتصا .الر يسان المشا،كان لفريق 

ح نظر الفريق العامل في مشرلوع مقر، منق، 2016ديسمبر/كانون األلو   16في  المعقودم مفي جمستا الثامنة عشر لو  -70
 قدمتا الر يسة. 

  .لوسويسرالوالنرلويج  لوالمكسيك األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  البرازيلممثمو لوأدل  ربيانات  -71
 .UNEP/CBD/COP/13/L.3المقر، في مشرلوع  الوا،د مرفقال مع هيكلهيكل المرفق  مواءمة لواُتفق عم  -72

 ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،شفويا المعدلةتا مشرلوع المقر،،  صيغ لوعقب تباد  اآل،اء، ُأقر   -73
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.18. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17في  المعقودملوفي الجمسة العامة الخامسة  -74
 .CP-VIII/3صفا المقر، رو  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.18 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 تقرير عن استخدام قائمة خبراء السالمة األحيائية 6-2

ديسمبر/كانون األلو   7في  المعقودم خامسةفي جمستا المن جدلو  األعما   2-6تنالو  الفريق العامل األلو  البند  -75
 لوعممياتهالخبراء يالة قا مة اتقرير عن  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/3/Add.1 .) 

األلو،لوبي لودلولا األعضاء االت اد لو  إثيوبيالو  لوالسمفادلو، لوكولومبيا لوكمبوديا لوالبرازيل رنغاديشممثمو لوأدل  ربيانات  -76
 لوالمكسيك لوماليزياريقية( ) النيا ة عن المجموعة األف لوكينيا لواليا ان اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية  لوالهند الثماني لوالعشرين

 .لوألوغندا لوبا،اغوايلونيوزيمندا 

 لوأدل  ربيان كذلك ممثل األ،جنتين. -77

 شبكة نساء الشعوب األصمية المعنية  التنوع البيولوجي.لوأدل  ربيان ممثل  -78

 اآل،اءعد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، تس اإنه ةالر يس تلوعقب تباد  اآل،اء، قال -79
 كذلك. ختيا لوالمقدمة شفوياالمعرب عنها  لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  األلو  الفريق العامل نظر، 2016ديسمبر/كانون األلو   13في  المعقودمفي جمستا الثانية عشرم لو  -80
 قدمتا الر يسة.

 .ألوغندالو  غوايلوبا،ا  لونيوزيمندا لوالمكسيك اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية  السمفادلو،لوأدل  ربيانات ممثمو  -81
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ديسمبر/كانون  14ا في في الجمسة الثالثة عشرم التي عقدهالنظر في مشرلوع المقر،  لواستأنف الفريق العامل األلو  -82
 . 2016األلو  

 لوأدل  ربيان ممثل نيوزيمندا. -83

 المقر، ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوعشفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة األلو   العاملالفريق  لوأقر -84
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.5. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -85
 .CP-VIII/4روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.5 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 لسالمة األحيائية وأنشطتهاتشغيل غرفة تبادل معلومات ا -7البند 

ديسمبر/كانون األلو   7في  المعقودم خامسةفي جمستا المن جدلو  األعما   7الفريق العامل األلو  البند  تنالو  -86
غرفة تباد   تشغيلاألمين التنفيذي عن  أعدهامذكرم  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

( لولوثيقة إعامية تمخص نتا ج االجتماع العاشر UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/4) لوأنشتتها  يةالسامة األييا معمومات
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/1) تباد  معمومات السامة األييا ية المعنية  غرفةلمجنة االستشا،ية غير الرسمية 

 كولومبياأدل  ربيانات ممثمو  2016لو  ديسمبر/كانون األ 7في المعقودم مفريق العامل األلو  للوفي الجمسة السادسة  -87
 لوناميبيا لوالمكسيك لوماليزيا لواليا ان لوالهند لوغواتيماال األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  إكوادلو،لو  لوكوستا،يكا
 .) النيا ة عن المجموعة األفريقية( لوسوازيمند لوجمهو،ية كو،يالوالفمبين  لوبا،اغواي لونيوزيمندا

 يان كذلك ممثل األ،جنتين.لوأدل  رب -88

 .منظمة التعالون لوالتنمية في الميدان االقتصاديلوأدل  ربيان ممثل  -89

لوشبكة نساء الشعوب األصمية المعنية المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجي لوأدل  ربيانات ممثمو  -90
 .(PRRIلومباد،م الب وث العامة لوالتنظيم )  التنوع البيولوجي

 اآل،اءعد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، تس اإنه ةالر يس تب تباد  اآل،اء، قاللوعق -91
 كذلك. ختيا لوالمقدمةعنها شفويا المعرب  لوالتعميقات

في مشرلوع المقر،  األلو  نظر الفريق العامل، 2016ديسمبر/كانون األلو   14في  المعقودم مالرا عة عشر في جمستا لو  -92
 .ةالر يس تالذي قدما
 لوماليزيا إندلونيسيالو  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوكوستا،يكا رنغاديش لوأدل  ربيانات ممثمو -93

 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دملوجمهو،ية كو،يا  لوبا،اغوايلوالمكسيك 

، إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر  ، إليالتاشفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة  األلو  الفريق العامل رأقلو  -94
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.11. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -95
 .CP-VIII/2روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.11 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد  -8ند الب

من جدلو  األعما   8الفريق العامل األلو  البند  تنالو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   6في  المعقودمثالثة في جمستا ال -96
لبيئة ممثل مرفق اعرلوض من إل   ، لواستمعاألطراف االجتماع الثالث عشر لمؤتمر أعما من جدلو   11البند مع   التزامن

لوبرلوتوكوليها خا  ألموا  الازمة لتنفيذ االتفاقية الكامل لتقييم الإلعداد تقرير عن  ذي ُأنشئالعالمية لوأعضاء فريق الخبراء ال
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في تقرير االجتماع  أعما من جدلو   11البند  العرلوض في إطا، لولخصت هذه فترم التجديد السا ع لموا،د مرفق البيئة العالمية.
 األطراف. ؤتمرمالثالث عشر ل

كان معرلوضا أمام ، 2016 /كانون األلو ديسمبر 7 في المعقودمالرا عة في هذا البند في جمستا  هنظر لولدى استئناف  -97
(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/5األمين التنفيذي  شأن المسا ل المتعمقة  اآللية المالية ) أعدهامذكرم الفريق العامل األلو  

(؛ UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1 السامة األييا ية ) المتعمق ،شادعالمية،  ما في ذلك اإلتقرير مجمس مرفق البيئة اللو 
يها ألموا  الازمة لتنفيذ االتفاقية لوبرلوتوكولعن التقييم الشامل لتقرير فريق الخبراء ي يل فيها األمين التنفيذي أعدها  لومذكرم

(، لوالتقرير UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2) في ذلك ممخص تنفيذي ،  مامرفق البيئة العالميةموا،د ل خا  التجديد السا ع
لومذكرم أعدها األمين التنفيذي عن إطا، األ،بع سنوات الموجا إل  ت قيق نتا ج (؛ UNEP/CBD/COP/13/INF/16الكامل )

مقة  التنوع البيولوجي المتع األخرى  (؛ لوالتقا،ير الوا،دم من االتفاقياتUNEP/CBD/COP/13/12/Add.3) شأن ألولويات البرامج 
 (.UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4) 12/30المقر، من  2لوفقا لمفقرم 

 لوالبرازيل المتعددم القوميات( -لوبوليفيا )دلولة  أنتيغوا لوبربوداممثمو تتعمق  اآللية المالية لمبرلوتوكو  لوأدل  ربيانات  -98
 لوجامايكا اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية  لوالهند ي لوالعشريناأللو،لوبي لودلولا األعضاء الثماناالت اد لو  لوكوبا لوكولومبيا لوالصين

لوألوغندا  لوالجمهو،ية العربية السو،ية لوسويسرا لوجمهو،ية كو،يا لوبا،اغواي لوالمكسيك لوممديف لومالوي  لولبنان لوكينيا األ،دنلو 
 .لوزامبيالواليمن  البوليفا،ية( –لوفنزلويا )جمهو،ية 

 ممثا األ،جنتين لوشيمي.أدل  ربيانين لو  -99

 تانظر الفريق العامل في مشرلوع مقر، قدم، 2016ديسمبر/كانون األلو   15في  المعقودم مالخامسة عشر في جمستا لو  -100
 .ةالر يس

 .UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.12 إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر، المقر،مشرلوع  لوُأقر   -101
مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016األلو  ديسمبر/كانون  17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -102

 .CP-VIII/5روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.12 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  
 تعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى ال -9البند 

ديسمبر/كانون األلو   8في  المعقودم سةخامفي جمستا المن جدلو  األعما   9الفريق العامل األلو  البند  تنالو  -103
التعالون مع المنظمات  األمين التنفيذي عن أعدهامذكرم  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل .2016

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/6) األخرى  لوالمباد،اتلواالتفاقيات 

 -لوإيران )جمهو،ية  لوالهند ،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناأللو االت اد لو  لوكولومبيا البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -104
 .) النيا ة عن المجموعة األفريقية( لوألوغندالوبيرلو  لوالمكسيك لوبا،اغواي األ،دنلو  لوجامايكا اإلسامية(

 (.االتفاقية الدلولية ل ماية النباتاتلوأدل  ربيان ممثل الفالو ) النيا ة أيضا عن أمانة  -105

 المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجيفية ممثمو ت الف الصناعات العالمي لو لوأدل  ربيانات إضا -106
 معهد البمدان األمريكية لمتعالون في مجا  الز،اعة.لو  ) النيا ة أيضا عن شبكة نساء الشعوب األصمية المعنية  التنوع البيولوجي(

 مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اءعد مشرلوع تس اإنه ةالر يس تلوعقب تباد  اآل،اء، قال -107
 كذلك. ختيا لوالمقدمةالمعرب عنها شفويا  لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  األلو  نظر الفريق العامل، 2016ديسمبر/كانون األلو   13في  المعقودم مالثالثة عشر في جمستا لو  -108
 .ةالر يس تاقدم
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لوإيران )جمهو،ية  لوغامبيا األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  ومبيالوكول البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -109
 .ألو،لوغوايلو  لوجنوب أفريقيا لوبا،اغواي لونيوزيمندا لوالمكسيك لوماليزيا اإلسامية( -

لمقر، ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع اشفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة  قب تباد  اآل،اء، ُأقر  لوع -110
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.4.  

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -111
 .CP-VIII/6روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.4 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 دارة البروتوكول وعن مسائل الميزانيةقرير األمين التنفيذي عن إت -10البند 

في   صو،م مشتركة رين مؤتمر األطراف لوكل ررلوتوكو  من البرلوتوكولين من جدلو  األعما  10تنالو  البند جرى  -112
كان معرلوضا أمام في هذا البند،  ه. لولدى نظر 2016ديسمبر/كانون األلو   4في  المعقودمالجمسة العامة االفتتايية لاجتماع، 

(؛ لوالتقرير المتعمق UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7األمين التنفيذي عن إدا،م البرلوتوكو  )أعده تقرير طراف مؤتمر األ
(؛ لوالميزانية المقترية لبرنامج عمل اتفاقية التنوع UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7/Add.2 االستعراض الوظيفي لألمانة )

 2020-2017كو  ناغويا  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع لمفترم البيولوجي لوبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لوبرلوتو 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16)لومذكرم أعدها األمين التنفيذي عن أنشتة البرامج لوالبرامج الفرعية لوالموا،د المتموبة  ؛
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 .) ذي  شأن إدا،م إعامية، تقرير األمين التنفيلوكان معرلوضا أماما أيضا كوثيقة

االتفاقية لوميزانية الصناديق االستئمانية لاتفاقية لوبرلوتوكو  قرطاجنة لمسامة األييا ية لوبرلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13لوتقاسم المنافع )

النهج المتكامل لعممها، ميزانية لو الوظيفي لألمانة نتيجة لاستعراض  إن األمانة تقدم أللو  مرم،لوقا  األمين التنفيذي  -113
أن عم  الرغم من لو برلوتوكو  قرطاجنة لوبرلوتوكو  ناغويا. لو لتنوع البيولوجي: االتفاقية اتغتي الصكوك الثاثة التفاقية  متكاممة

العناصر ذات الصمة من ميزانية كل صك في الصكوك   المقر،ات المتعمقة ، فإن األطراف ستعتمدمتكاممةميزانية ال هذه
 /نيسانفي أرريل لألمانةهيكل جديد هجين  لوضع لوأدى إل  2016لألمانة في عام  الوظيفي استكمل االستعراضلفردية. لوقد ا

 لومن شأن التصميمنشتة األمانة. أل المتعدد القتاعاتتنسيق لوالتكامل لوهو يرمي إل  ت سين الكفاءم من خا  ال، 2016
مبتكرم لمموظفين  لوإيجاد سبلاالستخدام األمثل لمموا،د البشرية،  ، لوإتايةل األمانةداخ ال واجز القا مة إزالة التنظيمي الجديد

في إطا، هذا الهيكل الجديد، األمانة،  لوتسع . لعدم قتاعات مفرق الشاممةل، لوضمان المسؤلولية اإلدا،ية  شأن المواضيعلمعمل 
 ن.الموظفيالوصف الوظيفي الخاص   مراجعة عض الثغرات من خا   سدإل  

 2015كوليها من عام الثمانية لاتفاقية لوبرلوتو : يالة إيرادات الصناديق االستئمانية عما يميمعمومات  الوثا ق لوقدمت -114
قدمت لو  .لوأدا ها خا  فترم السنتين لتعزيز كفاءم األمانة لوالختوات المتخذم ،في األمانةلويالة ماك الموظفين  ،2016إل  عام 

 . رنامجيةلمميزانيات الب مؤشرات اإلنجاز لواألداء أيضا

الترتيبات اإلدا،ية،  ما في ذلك تفويض المدير التنفيذي لبرنامج األمم المت دم  نع معمومات الوثا ق أيضا ألو،دتلو  -115
التي جرى اإلراغ عنها مساهمة البمد المضيف في تمويل األخرى  مسا لإل  األمين التنفيذي. لومن اللمبيئة لمصاييات 

 م سنة مؤتمراتخدمات لوالجهود التي تبذلها األمانة لتوفير  يز المكاتب، المتعمقة  تكاليف الدفع ريقة طألمانة، لوتغيير ا
 استخدام األمم المت دم إل  ت و لألطراف، لوالجهود التي تبذلها األمانة لت سين أثر رناء القد،ات، لواآلثا، المترتبة عم  

 )ألوموجا(. المؤسسية لموا،داالجديدم لمتختيط م دا األلو  المعايير الم اسبية الدلولية لمقتاع العام

. اثنين ( سينا،يوهينUNEP/CBD/COP/13/23) 2018-2017لوالبرلوتوكولين لمفترم  لاتفاقيةالميزانية المقترية لوتقدم  -116
موظفين  تعيين في الما ة خا  فترم السنتين ال الية، مع طمب 5 في الميزانية نسبتها اسمية زيادملوتضمن أيد السينا،يوهين 

ع البيولوجي الب ري، التنو لو ررلوتوكو  ناغويا  شأن ال صو  لوتقاسم المنافع، لوختة العمل الجنسانية،  في إطا،إضافيين لمعمل 
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من فئة  لوظيفة أخرى لو  الفنية جديدم من الفئة ما مجموعا أ،بع لوظا فاست داث  ذلك ، لوتقييم المخاطر. لويعنياالتصاالتلو 
 الفترم ميزانيةفي  يةصفر  اسميةزيادم  إل السينا،يو الثاني لويدعو يالية في األمانة. عدم لوظا ف  الخدمات العامة، لو،فع مستوى 

لونظرا العتبا، هاتين الوظيفتين لمتنوع البيولوجي الب ري لواالتصاالت.  إلغاء الوظيفتين المقتريتين يتضمن، لو 2015-2016
هذا السينا،يو  لويتضمنالسينا،يو الثاني.  لوقع االختيا، عم توعية إذا في الميزانية ال انا ستد،جملعمل األمانة، فإنه ضرلو،يتين

 اتاجتماعمدم  لوتقميصفترم السنتين  خا الهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية مرم لوايدم فقط  اجتماع أيضا
اتفاقية التنوع  في لواأليكام المتصمة رها )ي(8 المعني  المادم لفترات ما رين الدلو،ات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية

االجتماع ال ادي لوالعشرين لمهيئة الفرعية لممشو،م العممية لوالتقنية لوالتكنولوجية مع  تعاقبفي لوسوف ينعقد البيولوجي، 
المشا،كين من الميزانية  تمويل سفرعم  إلغاء  لوينتوي أيضا السينا،يو الثاني لمميزانية. ع الثاني لمهيئة الفرعية لمتنفيذلواالجتما
 .األساسية

 عممها شأن ررنامج  التي قدمتها األمانةالوثا ق   األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد ،يب ممثل لو  -117
 جازإنها. لويتتمع االت اد األلو،لوبي إل  يا في إطا، االتفاقية لوبرلوتوكوليتمك القضال متزامنةمناقشة  لولوافق عم  إجراءلوالميزانية 

األطراف لت قيق أهداف أيشي لمتنوع  الذي تضتمع  االعمل  تيسرعم  األنشتة التي  لعمل األمانة يركزررنامج مبسط 
الجميع، لوهي  معقولة لدى تكون ميزانية  يجب أن يستند هذا البرنامج إل الختة االستراتيجية. لومع ذلك، تنفيذ البيولوجي لو 

المساهمات  لوتؤثر متأخراتاألمم المت دم.  عم  نتاقجديد ال ةم اسبالدخا  نظام إ  عدأهمية  تكتسيالقضية التي أصب ت 
لم تسدد اشتراكاتها المقر،م  الكامل. ياليا تأثيرا مباشرا عم  الموا،د، لويشعر االت اد األلو،لوبي  القمق من أن العديد من البمدان 

 .السريع التسديد أن تشدد عم  مسألةالميزانية   قر،ات المتعمقةملوعم  ال

غير . العمل  صو،م منعزلة يزيل ال افز عم لوالذي األمانة  الذي اعتمدتاالنهج المتكامل  أيضا أيد االت اد األلو،لوبيلو  -118
لوالبمدان غير األطراف  في جميع الصكوك األطرافجميع البمدان رين   صو،م عادلةالمساهمات يقتضي تقاسم  أن هذا النهج

همية اعتماد شدد عم  أ . لو الميزانية لوليس كمسألة منفصمة  المتعمقة المقر،ات في وظيفيالاض ستعر اال لوينبغي أن ُيعالج. فيها
عمل، من لومع ررنامج ال لولوظا ف استراتيجية ألولوياتينسجم مع ما اتفق عميا من ها،  ما ميزانيات لواقعية لاتفاقية لوبرلوتوكولي

 .التنفيذ الفعا أجل 

الميزانية،   معنيالمتبعة، إنشاء فريق اتصا  مفتوح العضوية  ةلممما،س لوفقا ينبغي، عم  أنالولوافق مؤتمر األطراف  -119
 .س )غرينادا( هذا الفريقالسيد سبنسر توما يرأس لواقترح أن

استمع مؤتمر األطراف إل  تقرير مريمي  ،2016ديسمبر/كانون األلو   9المعقودم في  الثالثةلوفي الجمسة العامة  -120
 فتوح  اب العضوية المعني  الميزانية.من ، يس فريق االتصا  الم مؤقت
استمع مؤتمر األطراف إل  تقرير مريمي ، 2016ديسمبر/كانون األلو   13المعقودم في  الرا عةلوفي الجمسة العامة  -121
 من ، يس فريق االتصا  المفتوح  اب العضوية المعني  الميزانية. مؤقت
نظر مؤتمر األطراف العامل  ،2016مبر/كانون األلو  ديس 17المعقودم في لاجتماع لوفي الجمسة العامة الخامسة  -122

 ، يس فريق االتصا  المفتوح العضوية المعني  الميزانية. قدماكاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة في مشرلوع مقر، 
 .13/32روصفا المقر،  UNEP/CBD/COP/13/L.30مد مشرلوع المقر، لواعتُ  -123
أن فريق االتصا   العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة غ مؤتمر األطراف رم  نفسها، أُ  الجمسةلوفي  -124

 لاتفاقية لوبرلوتوكوليها. متكاممةأعد الفريق ميزانية لو المفتوح العضوية قد اختتم مفالوضاتا. 

، لويرد في الوثيقة مشرلوع مقر،  شأن الميزانية، استنادا إل  نتا ج المفالوضات لوعرض الر يس -125
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.15 . مشرلوع المقر،مر األطراف اعتمد مؤتلو UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.15  روصفا

 .CP-VIII/7 المقر،
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 (16و 15)المادتان  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر -11البند 

ديسمبر/كانون األلو   8في  المعقودم ثامنةفي جمستا المن جدلو  األعما   11الفريق العامل األلو  البند  تنالو  -126
2016. 

 تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر، عملر المعني، ، يس فريق الخبراء التقنيين المخصص غوجيتشالسيد هيمموت  بينلو  -127
المفتوح العضوية المعني رتقييم المخاطر لوإدا،م  اإللكترلوني التعالون مع منتدى الخبراء  العمل المضتمع  ا الفريق،  ما في ذلك

فريق  تقا،ير في عم  الن و الموضحلكا نات ال ية الم و،م، رتقييم مخاطر ا ةالمتعمق اتالمخاطر، لتنقيح لوت سين اإل،شاد
 ، لوفي تقرير المنتدىINF/12لو UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/3 الوا،دم في الوثيقتينالخبراء التقنيين المخصص 

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/2 في الوثيقة اإللكترلوني الوا،د

، مذكرم اإلعامية الثاثوثا ق هذه ال،  اإلضافة إل  معرلوضا أمام الفريق العامل كانفي هذا البند،  هلولدى نظر  -128
لوإ،شاد (؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8( )16لو 15تقييم المخاطر لوإدا،م المخاطر )المادتان  أعدها األمين التنفيذي عن

تقييم مخاطر  شأن  إ،شادلومختط (؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.1كا نات ال ية الم و،م ) شأن تقييم مخاطر ال
مخاطر الكا نات ال ية تقييم  شأن  إ،شادلومختط  ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.2األسماك ال ية الم و،م )

لإلجراءات  لولوصف مفصل (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.3) البيولوجيا التركيبية تست دث رواستةالتي  الم و،م
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/4) اإل،شادالمقدمة من خا  اختبا،  ديةالفر  المتخذم  شأن االقترايات

 لوالجمهو،ية الدلومينيكية لوكوبا لوكوستا،يكا لوكولومبيا لوالبرازيل المتعددم القوميات( -روليفيا )دلولة لوأدل  ربيانات ممثمو  -129
لوإيران  لوإندلونيسيا لوالهند لوهندلو،اس مااللوغواتي األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوالسمفادلو، إكوادلو،لو 

لوالفمبين لوالسنغا   لوبيرلو لونيوزيمندا لوالنرلويج لوبا،اغواي لوالمكسيك لومو،يتانيا لوماليزيا لوكينيا لواليا ان اإلسامية( -)جمهو،ية 
 .لوألو،لوغوايلوتوغو لوألوغندا  لوتايمند

 أيضا ممثا األ،جنتين لوكندا.أدل  ربيانين لو  -130

 (.االتفاقية الدلولية ل ماية النباتاتل الفالو ) النيا ة أيضا عن أمانة ممثإضافي لوأدل  ربيان  -131

البيئة في  التعالون في مجا  برنامجلو ، مباد،م الب وث العامة لوالتنظيملو ، يركة كامبيسينامثمو لوأدل  ربيانات إضافية م -132
 (.منظمة إيكو،لوبا عنأيضا لوشبكة العالم الثالث ) النيا ة ، جنوب آسيا

لوادسانايي )النمسا(، لوالسيدم  غوجيتشاتصا  يشترك في ، استا السيد  فريق أنشأت الر يسة،اء، لوعقب تباد  اآل -133
.)جنوب أفريقيا(، مانديفينيي   لمواصمة مناقشة القضايا التي لم ُت ل 

إل  تقرير قدما  استمع الفريق العامل األلو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودم العاشرمفي جمستا لو  -134
 . فريق االتصا ل يسان المشا،كانالر 

إل  تقرير آخر  استمع الفريق العامل األلو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   15في  المعقودم مخامسة عشر في جمستا اللو  -135
 قدما الر يسان المشا،كان لفريق االتصا .

إل  تقرير قدما  األلو استمع الفريق العامل ، 2016ديسمبر/كانون األلو   15في  المعقودم معشر  السا عةفي جمستا لو  -136
 الر يسان المشا،كان لفريق االتصا  لونظر في مشرلوع مقر، قدمتا الر يسة.

لوإيران  لوغامبيا األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوكوستا،يكا البرازيل لوأدل  ربيانات ممثمو -137
  .ألوغندالو  لوسويسرا لوبا،اغوايلونيوزيمندا لوالنرلويج  الوجمهو،ية مولدلوف لوالمكسيك لومو،يتانيا لوكينيا اإلسامية( -)جمهو،ية 
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 مشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة شفويا، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر، لوأقر الفريق العامل -138
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.14. 

األطراف العامل كاجتماع مر اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -139
 .CP-VIII/12روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.14 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 (17)المادة  ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ قالن -12البند 

ديسمبر/كانون األلو   8 في المعقودم ثامنةفي جمستا المن جدلو  األعما   12الفريق العامل األلو  البند  تنالو  -140
مقصود النقل غير ال  شأناألمين التنفيذي  أعدهامذكرم  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/9/Rev.1) لوت ديد هويتهاالكا نات ال ية الم و،م  عن كشفالعبر ال دلود لوتدارير التوا،ئ لو 
-UNEP/CBD/BS/COP)لوت ديد هويتها   نات ال ية الم و،مشبكة المختبرات عم  اإلنترنت لمكشف عن الكاعمل  يمقةتقرير لو 

MOP/8/INF/5 لوت ديد هويتها الكا نات ال ية الم و،م عن كشف متعمق  الدليل لو (؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/6 ؛)
لوكذلك (؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/7ت )الو، رين الد ماخا  فترم  عقدت التيرناء القد،ات عمل  يمقاتلوتقا،ير 

 النقل غير المشرلوع عبر ال دلود مقارليمثما النقل غير المقصود عبر ال دلود ما  اإليضايات المقترية  شأن
(UNEP/CBD/BS/CC/13/5.) 

 .،تايمندلو لوالمكسيك  لوماليزيا غواتيمااللوأدل  ربيانات ممثمو  -141

 .2016 ديسمبر/كانون األلو  9في  جمستا التاسعة المعقودمفي هذا البند  النظر في استأنف الفريق العامل األلو لو  -142

 األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  إكوادلو،لو  لوكوستا،يكا لوكولومبيا البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -143
 .لوألوغندا لوألو،لوغواي ب أفريقيالوجنو  لوبيرلو لوبا،اغواي لوكينيا لواليا ان اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية  لوالهند لوهندلو،اس

 كذلك ممثا األ،جنتين لوكندا.أدل  ربيانين لو  -144

شبكة ) النيا ة أيضا عن  المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجيممثمو  إضافيةلوأدل  ربيانات  -145
لوشبكة العالم الثالث ) النيا ة أيضا عن لومباد،م الب وث العامة لوالتنظيم، ، (نساء الشعوب األصمية المعنية  التنوع البيولوجي

 (.Econexusلو منظمة إيكو،لوبا

السيدم خيمينا نييتو كا،اسكو  رتيسير من، ةأصدقاء الر يس فريقلوافق الفريق العامل عم  إنشاء لوعقب تباد  اآل،اء،  -146
.القضايا   شأن)كولومبيا(، لمواصمة النقاش   التي لم ُت ل 

استمع الفريق العامل األلو  إل  تقرير قدمتا ، 2016ديسمبر/كانون األلو   14في  دمالمعقو  مفي جمستا الرا عة عشر لو  -147
 ميسرم فريق أصدقاء الر يسة. 

آخر استمع الفريق العامل األلو  إل  تقرير ، 2016ديسمبر/كانون األلو   16في  المعقودم مفي جمستا السادسة عشر لو  -148
النقل غير المقصود لمصتم ي " التعا،يف العممية شأن  توصل إل  اتفاق قد ةأصدقاء الر يس قدمتا الميسرم التي قالت إن فريق

الفريق  راعي، لوطمبت أن يفريق عم  ما ت م   ا من ،لوح توافقية". لوشكرت العبر ال دلود شرلوعالنقل غير الم" لو"عبر ال دلود
   شأن هذه التعا،يف.  اب المناقشةالعمل الشاق الذي اضتمعوا  ا لوأال يعيد فتح العامل 

 لونظر الفريق العامل األلو  في مشرلوع مقر، منقح قدمتا الر يسة. -149

االت اد لو  لوكوستا،يكا لوكولومبيا لوالصين لوالبرازيل المتعددم القوميات( -لوبوليفيا )دلولة  رننلوأدل  ربيانات ممثمو  -150
 مو،يتانيا لوجمهو،ية مولدلوفالو  لوالمكسيك لوماليزيا اإلسامية( -إيران )جمهو،ية لو  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشرين

 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دم لوبا،اغواي لوالمغرب
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مؤتمر  أن يعتمدهالوقبل  ،المناقشة لوهي ال تزا  قيدإزاء نشر اإل،شادات لواألدلة  هاقمقلوأعربت عدم أطراف عن  -151
عن إصدا، نسخ متبوعة  متناعاالإل  األمانة ُطمب فيها ألطراف في البرلوتوكو . لوقدمت مداخات كاجتماع لاألطراف العامل 

لنشر هذا النوع  يتعين اتباعهااألمانة اإلجراءات التي  أيد األطراف أن توضحاألدلة قبل اعتمادها، لوطمب لو  اإل،شاداتمن هذه 
 من المواد.

 ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،شفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة  لوُأقر   -152
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.16. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -153
 .CP-VIII/16روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.16 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 (6)المادة ول عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعز  -13البند 

ديسمبر/كانون األلو   9في  المعقودم تاسعةفي جمستا المن جدلو  األعما   CP-13 الفريق العامل األلو  البند تنالو  -154
لكا نات ال ية عبو، ا مذكرم أعدها األمين التنفيذي عن لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016
 (. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/10)لواستخدامها المعزلو   الم و،م

لوكينيا لوالمكسيك  لوالهند لواليا ان األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -155
 .لوجمهو،ية كو،يالونيوزيمندا 

 .لوأدل  ربيان أيضا ممثل األ،جنتين -156

 ا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اءعد مشرلوع مقر، لينظر فيتس اإنه ةالر يس ت، قالالمناقشةلوعقب  -157
 كذلك. ختيا لوالمقدمةالمعرب عنها شفويا  لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  األلو  نظر الفريق العامل، 2016ديسمبر/كانون األلو   16في  المعقودم مالسادسة عشر في جمستا لو  -158
 .ةالر يس تاقدم

إيران لو  لوالهند لوغامبيا األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريند االت الو  لوكولومبيا البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -159
 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دم لوسويسرا لونيوزيمندا اإلسامية( -)جمهو،ية 

 ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،شفويارلوع المقر،،  صيغتا المعدلة لوُأقر  مش -160
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.17. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17ة العامة الخامسة المعقودم في لوفي الجمس -161
  .CP-VIII/17روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.17 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 ليتهعااستعراض تنفيذ البروتوكول وف -14البند 
 (33دة )الما رصد وإعداد التقاريرال 14-1

ديسمبر/كانون األلو   6في  المعقودم ثانيةفي جمستا المن جدلو  األعما   1-14تنالو  الفريق العامل األلو  البند  -162
الرصد لوإعداد التقا،ير  مذكرم أعدها األمين التنفيذي عن لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11 ؛)لممعمومات الوا،دم في التقا،ير الوطنية الثالثة ) للوت ميUNEP/CBD/BS/COP-

MOP/8/11/Add.1). 

 مقر،ه اف في ررلوتوكو  قرطاجنة قد اعتمد، فيطر كاجتماع لألمؤتمر األطراف العامل  أن ر ممثل األمانة ذك  لو  -163
BS-VII/14   تقا،يرها الوطنية الثالثة، لوشجعاف في إعداد األطر  لتستخدمالإلراغ  امنق  شكا، الرصد لوإعداد التقا،يرالمتعمق 
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مر األطراف العامل مؤتلوألوص   برلوتوكو  قرطاجنة.ل لواالستعراض الثالثةتقييم ال عممية األطراف لمرد عم  جميع األسئمة لتيسير
مؤتمر األطراف   أن يدعواآللية المالية لوالموا،د، المتعمق   BS-VII/5 ، في مقر،هألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنةكاجتماع ل

. لوأتاح مرفق البيئة تنفيذ البرلوتوكو  المتعمقةالوطنية الثالثة  تقا،يرهاألطراف المؤهمة إلعداد ا تمويلإل  مرفق البيئة العالمية 
ثمانية تقا،ير إضافية تم استام ، UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11 منذ صدلو، الوثيقةالعالمية هذه األموا  في لوقت اليق. لو 

 .البوليفا،ية( –لوفنزلويا )جمهو،ية  باكستانلو  لوعمان لوموزامبيق لولكسمبرغ لوغينيا لوبربادلوس ينالب ر من 

 لونيوزيمندا لوالمكسيك األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  إكوادلو،لو  كولومبيا لوأدل  ربيانات ممثمو -164
 ) النيا ة عن المجوعة األفريقية(. لوجنوب أفريقيا لوالفمبين

 عد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اءتس اإنه ةالر يس تباد  اآل،اء، قاللوعقب ت -165
 كذلك. ختيا لوالمقدمة شفوياالمعرب عنها  لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  األلو  الفريق العامل نظر، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودمعشرم   اديةفي جمستا اللو  -166
 الر يسة.قدمتا 

 .األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لوأدل  ربيانات ممثل  -167

 ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،شفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة األلو  لوأقر الفريق العامل  -168
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.6. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ر/كانون األلو  ديسمب 17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -169
 .CP-VIII/14روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.6 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 التقييم واالستعراض الثالث لفعالية بروتوكول قرطاجنة وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية 14-2

ديسمبر/كانون األلو   6في  المعقودم ثانيةفي جمستا المن جدلو  األعما   2-14أللو  البند تنالو  الفريق العامل ا -170
تقييم لواستعراض فعالية مذكرم أعدها األمين التنفيذي عن  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

توصية  لوالتي تتضمن(، UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12منتصف المدم لمختة االستراتيجية ) لوتقييمررلوتوكو  قرطاجنة 
تنفيذ اليالة   شأنساس األخط بيانات لو ريانات دلو،م اإلراغ الثالثة رين ت ميل مقا،ن مقر،؛ لو مشرلوع تتعمق  

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.1 ؛)بيانات  المقا،ن لبيانات دلو،م اإلراغ الثالثة فيما يتعمق المت ميل ل لوت ديث
الصاد،م عن الهيئة الفرعية لمتنفيذ  1/3(؛ لوالتوصية UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/8تنفيذ )ال الة   المتعمقةساسية األ

 .(UNEP/CBD/COP/13/6)انظر 

إعادم النظر في قد قر، ألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة لاجتماع كأن مؤتمر األطراف العامل   األمانةر ممثل ذك  لو  -171
أيضا  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.2 تنالولت تمك الوثيقةقد في اجتماعا الثامن لو  إنشاء هيئة فرعية ال اجة إل 
عن طريق تقديم ت ديث عن استعراض العمميات لوالخبرات المكتسبة من عمل أفرقة الخبراء التقنية المخصصة  هذه المسألة

 ر،.المنشأم في إطا، ررلوتوكو  قرطاجنة لوالتي ت توي عم  عناصر مقترية لمشرلوع مق

األلو،لوبي لودلولا األعضاء االت اد لو  إكوادلو،لو  لوكوبا لوكوستا،يكا لوكولومبيا لوالبرازيل رنغاديش لوأدل  ربيانات ممثمو -172
 لوالمكسيك لوممديف لوماليزيا لومالوي  لواليا ان لوجامايكا اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية  لوإندلونيسيا لوالهند لوفيجي الثماني لوالعشرين

 .لواليمن لوألوغندا ) النيا ة عن المجموعة األفريقية( لوجنوب أفريقيا لوبيرلو لونيوزيمندا لوناميبيا

 .لوأدل  ربيان ممثل األ،جنتين -173

الدا رم الدلولية الكتساب تتبيقات التكنولوجيا البيولوجية مباد،م الب وث العامة لوالتنظيم لو ممثا  لوأدل  ربيانين إضافيين -174
 .الز،اعية
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خر اآل(، لو 30الهيئات الفرعية )المادم ين، أيدهما  شأن مقر،  يد مشرلوععتس اإنه ةالر يس تلوعقب تباد  اآل،اء، قال -175
الفريق العامل، مع  مالينظر فيه منتصف المدم لمختة االستراتيجية، لوتقييمفعالية البرلوتوكو  ل الثالث ستعراضاالالتقييم لو  شأن 

 .كذلك ختيا لوالمقدمة شفوياالمعرب عنها  لوالتعميقات اآل،اءاألخذ في االعتبا، 

 الهيئات الفرعية

في مشرلوع مقر، قدمتا  األلو  الفريق العامل نظر، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودم العاشرمفي جمستا  -176
 .(30الهيئات الفرعية )المادم  شأن  الر يسة

 لوأدل  ربيان ممثل جمهو،ية تنزانيا المت دم. -177

، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع شفويامعدلة مشرلوع المقر،،  صيغتا الالفريق العامل األلو  عم   لولوافق -178
 .UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.7 المقر،

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -179
 .CP-VIII/8قر، روصفا الم UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.7 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 التقييم لواالستعراض الثالث لفعالية البرلوتوكو  لوتقييم منتصف المدم لمختة االستراتيجية

المقر، مشرلوع  تنالو  الفريق العامل األلو ، 2016ديسمبر/كانون األلو   14في  المعقودم مرا عة عشر في جمستا ال -180
 البرلوتوكو  لوتقييم منتصف المدم لمختة االستراتيجية. فعاليةلستعراض الثالث االالتقييم لو  شأن  الذي قدمتا الر يسة

 با،اغوايلو  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوكوستا،يكا لوالصين البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -181
 .لوجمهو،ية تنزانيا المت دملوسويسرا 

النظر في مشرلوع تأنف الفريق العامل اس، 2016ديسمبر/كانون األلو   16في  المعقودم مفي جمستا الثامنة عشر لو  -182
 المقر، الذي قدمتا الر يسة  شأن التقييم لواالستعراض الثالث لفعالية البرلوتوكو  لوتقييم منتصف المدم لمختة االستراتيجية.

 ممثا البرازيل لوكولومبيا.أدل  ربيانين لو  -183

 الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،مشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة شفويا، إليالتا إل  العامل  لوأقر الفريق -184

UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.20. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -185
 .CP-VIII/15روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.20 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 (26)المادة  عتبارات االجتماعية االقتصاديةاال -15البند 

ديسمبر/كانون األلو   8في  المعقودم سا عةفي جمستا المن جدلو  األعما   15الفريق العامل األلو  البند تنالو   -186
ماعية االعتبا،ات االجتمذكرم أعدها األمين التنفيذي عن  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/13لواالقتصادية )

 إندلونيسيالو  لوالهند لوغواتيماال األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوكوبا رنغاديش لوأدل  ربيانات ممثمو -187
) النيا ة عن  لوجنوب أفريقيالوالفمبين  لوالنرلويج لوبيرلو لوالنيجر لونيوزيمندا لوالمكسيك لوماليزيا لوكينيا اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية 

 .لوألو،لوغوايلوألوغندا  المجموعة األفريقية(

/كانون ديسمبر 8في  جمستا الثامنة المعقودم في مناقشتا لهذا البند من جدلو  األعما  األلو  لواصل الفريق العامللو  -188
 .2016 األلو 
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لوناميبيا  إكوادلو، لوهندلو،اس لومو،يتانيالو  كالوكوستا،ي لوالبرازيل المتعددم القوميات( -روليفيا )دلولة  لوأدل  ربيانات ممثمو -189
  .لوتوغو

 .ممثل األ،جنتين أيضا لوأدل  ربيان -190

الدا رم الدلولية الكتساب لو  ،المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجي ولوأدل  ربيانات إضافية ممثم -191
الب وث العامة لوالتنظيم، لوشبكة العالم الثالث ) النيا ة أيضا يركة كامبيسينا، لومباد،م ، لو تتبيقات التكنولوجيا البيولوجية الز،اعية

 عن منظمة إيكو،لوبا(.

في مشرلوع مقر،  األلو  الفريق العامل نظر، 2016ديسمبر/كانون األلو   14في  المعقودم مالرا عة عشر في جمستا لو  -192
 .قدمتا الر يسة

 لوأدل  ربيان ممثل الفمبين. -193

، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر، شفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة  ُأقرلو  -194
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.10. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -195
 .CP-VIII/13روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.10 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 يالتعويضالجبر كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية و  -بروتوكول ناغويا  -16البند 

ديسمبر/كانون األلو   8في  المعقودم ثامنةفي جمستا المن جدلو  األعما   16البند  الفريق العامل األلو تنالو   -196
 -ررلوتوكو  ناغويا م أعدها األمين التنفيذي عن مذكر  لولدى نظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامل. 2016

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/14) كوااللمبو، التكميمي  شأن المسؤلولية لوالجبر التعويضي

لوالهند لوغواتيماال  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو كمبوديا لوكولومبيا  لوأدل  ربيانات ممثمو -197
 .لوألوغندالوالسنغا  لوتوغو  كلوالمكسي لواليا انإندلونيسيا لو 

 .ممثل األ،جنتين أيضا لوأدل  ربيان -198

) النيا ة أيضا عن شبكة نساء  المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجيإضافي ممثل  ربيانلوأدل   -199
 .الشعوب األصمية المعنية  التنوع البيولوجي(

 لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اء عد مشرلوع مقر،تس اإنه ةالر يس ت، قالالمناقشةلوعقب  -200
 .المعرب عنها

في مشرلوع مقر، قدمتا  األلو  الفريق العامل نظر، 2016ديسمبر/كانون األلو   12في  المعقودم العاشرمفي جمستا لو  -201
 .الر يسة

 .توغولو  لوالنرلويج ي لوالعشريناأللو،لوبي لودلولا األعضاء الثماناالت اد لو كولومبيا لوكوستا،يكا ممثمو  اتربيان لوأدل  -202

لوتمت الموافقة عم  مشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة شفويا، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،  -203
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.8. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17لوفي الجمسة العامة الخامسة المعقودم في  -204
 .CP-VIII/11روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.8 مشرلوع المقر،طراف في البرلوتوكو  لأل
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 (23)المادة  التوعية العامة والتثقيف والمشاركة -17البند 

ديسمبر/كانون األلو   7في  المعقودم خامسةفي جمستا المن جدلو  األعما   CP-17 البند الفريق العامل األلو تنالو   -205
لوالتثقيف  ةالعام توعيةمذكرم أعدها األمين التنفيذي عن ال ظره في هذا البند، كان معرلوضا أمام الفريق العامللولدى ن. 2016

 اجتماعي الما دم المستديرم المشتركة رين اتفاقية لوتقريرا(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/15( )23لوالمشا،كة )المادم 
 الكا نات ال ية الم و،م  شأن مة لوال صو  عم  المعمومات لوالمشا،كة العامة شأن التوعية العا اتفاقية التنوع البيولوجيآ،هوس/

  شأناإلنترنت  عم ممخصات لوتوصيات المناقشات لو ؛ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/9)لوالكا نات الم و،م جينيا 
(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/10م  المعمومات المتعمقة  الكا نات ال ية الم و،م )عصو   المشا،كة العامة، لوال

الكا نات ال ية الم و،م التوعية العامة لوالتثقيف لوالمشا،كة فيما يخص بناء القد،ات في مجا  المتعمقة رعمل ال يمقاتلوتقا،ير 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/11.) 

 شأن التوعية  اجنةررلوتوكو  قرطآ،هوس/ الما دم المستديرم المشتركة رين اتفاقية مينكل، مقر، لو السيدم ريرجيت لوأدلت  -206
 نيا ة عن ال ، ربيانلوالكا نات الم و،م جينياالكا نات ال ية الم و،م   شأن العامة لوال صو  عم  المعمومات لوالمشا،كة العامة

الخاصة  إتاية فرص ال صو  عم  المعمومات عن البيئة لومشا،كة الجمهو، في اتخاذ السيدم إيا رهميرلوفا، أمينة االتفاقية 
 مجنة األمم المت دم االقتصادية أللو،لوبا.ل  شأنها لوااليتكام إل  القضاء في المسا ل المتعمقة رهاالقرا،ات 

 لوهندلو،اس لوغواتيماال األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  لوكمبوديا البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -207
) النيا ة عن المجموعة  لوجنوب أفريقيا لوجمهو،ية كو،يا الفمبينلو  لوناميبيا لوالمكسيك لوجامايكا اإلسامية( -لوإيران )جمهو،ية 

 .ألوغندالو  لوتايمند األفريقية(

 .ممثل األ،جنتين أيضا لوأدل  ربيان -208

الدا رم الدلولية لو  ،المنتدى الدلولي لمشعوب األصمية المعني  التنوع البيولوجيلوأدل  ربيانات أيضا ممثمو إيكو،لوبا، لو  -209
 .مباد،م الب وث العامة لوالتنظيم، لو وجية الز،اعيةالبيول الكتساب تتبيقات التكنولوجيا

 عد مشرلوع مقر، لينظر فيا الفريق العامل، مع األخذ في االعتبا، اآل،اءتس اإنه ةالر يس ت، قالالمناقشةلوعقب  -210
 كذلك. ختيا لوالمقدمة شفوياعنها المعرب  لوالتعميقات

في مشرلوع مقر،  األلو  الفريق العامل نظر، 2016األلو  ديسمبر/كانون  15في  المعقودم مالخامسة عشر في جمستا لو  -211
 .قدمتا الر يسة

جمهو،ية لو  لوكوستا،يكا لوكمبوديا لوبو،كينا فاسو المتعددم القوميات( -لوبوليفيا )دلولة  البرازيللوأدل  ربيانات ممثمو  -212
 لونيوزيمندا لوالمكسيك لوالهند االلوغواتيم لوغارون  األلو،لوبي لودلولا األعضاء الثماني لوالعشريناالت اد لو  الديمقراطية الكونغو

 .ألو،لوغوايلو  لوجمهو،ية تنزانيا المت دم لوسويسرا لوجنوب أفريقيا لوبا،اغواي

 ، إليالتا إل  الجمسة العامة روصفا مشرلوع المقر،شفويامشرلوع المقر،،  صيغتا المعدلة  ُأقر  ، اآل،اءتباد   لوعقب -213
UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.13. 

مر األطراف العامل كاجتماع اعتمد مؤت، 2016ديسمبر/كانون األلو   17سة المعقودم في لوفي الجمسة العامة الخام -214
 .CP-VIII/18روصفا المقر،  UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.13 مشرلوع المقر،لألطراف في البرلوتوكو  

 مسائل أخرى  -18البند 

 .لم تناقش أي مسا ل أخرى  -215
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 اعتماد التقرير -19البند 

، عم  أساس مشرلوع 2016ديسمبر/كانون األلو   18 في المعقودم الخامسةالجمسة العامة  التقرير فيهذا مد اعتُ  -216
-UNEP/CBD/CP/COP) ( لوتقرير الفريق العامل األلو UNEP/CBD/CP/COP-MOP/8/L.1التقرير الذي قدما المقر، )

MOP/8/L.1/Add.1). 

 اختتام االجتماع -20البند 

مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ررلوتوكو  قرطاجنة في الساعة ؤتمأعمن الر يس اختتام االجتماع الثامن ل -217
 .2016ديسمبر/كانون األلو   18صبايا يوم  5:00

 
____________ 


