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Ref:SCBD/BS/GF/ABw/74494 132010كانون األول / ديسمبر  

  ارــطــإخ
  تقديم التقارير الوطنية المنتظمة الثانية

  دات والسادة،حضرات السي
، الصادر عن مؤتمر األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع 3، الفقرة BS-V/14شارة إلى المقرر باإل

راف تقديم تقاريرها الوطنية المنتظمة الثانية عن تنفيذ بروتوكول  األطمنلب يطلألطراف في البروتوكول، الذي 
 إلى يضاشارة أباإلو. من البروتوكول) إعداد التقاريرالرصد و (33 المادة بموجبقرطاجنة للسالمة األحيائية، 

 األمانة من التي طلبت فيها اللجنة (UNEP/CBD/BS/CC/3/3) من تقرير االجتماع الثالث للجنة االمتثال 28الفقرة 
ليس كمدخالت مهمة فحسب لتخطيط العمل المستقبلي لمؤتمر  ،أن تحث األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية

  .األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، بل أيضا كمسألة امتثال ضرورية في حد ذاتها
 أقصاهلوطنية المنتظمة الثانية إلى األمانة، في موعد  تقاريرها اضرورة تقديمذكّر األطراف بنوبناء عليه، 

إحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة من خالل مركز إدارة غرفة تبادل معلومات ب، 2011أيلول / سبتمبر30
 .shtml.2CPBnationalreport/edit/managementcentre/int.cbd.bch://http :على العنوان التاليالسالمة األحيائية 

 MSالمتاحة في شكل (من نموذج التسجيل اإللكتروني  خارج شبكة اإلنترنت النسخة األطراف على استعمال حثنو

Wordعلى العنوان التالي : shtml.natreports_cpb/protocol/int.cbd.bch://http(  على لجمع وتنظيم المعلومات قبل تقديمها
النموذج المستكمل من إلنترنت أن تقدم صورة ويمكن لنقاط االتصال الوطنية التي لديها وصول محدود إلى ا. اإلنترنت
  .الة إلكترونية مع نسخة مصورة من الصفحة األولى الموقع عليها مباشرة إلى األمانة، وذلك كمرفق برسMS Word باستخدام

لضرورة الحصول على معلومات  األطراف على الرد على جميع األسئلة في نموذج اإلبالغ كما نحث
 فضال عن مقياس ،كاملة لوضع بيانات خط أساس لعمليات التقييم واالستعراض الالحقة عن فاعلية البروتوكول

  .حرز في الخطة االستراتيجية للسالمة األحيائيةمس التقدم اليمكن بموجبه قيا
جميع أصحاب المصلحة فيها رك تتقاريرها من خالل عملية تشاورية تشأيضا بأن تعد وصى األطراف نو

  .المعنيين، حسب الحالة
  .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةفي إطار عمل لل دعمكم المستمر ونكمتعاوحسن نشكركم على 

  .فائق االحترام بقبول ، سيادتكم،تفضلواو

  أحمد جغالف
  األمين التنفيذي
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