
 

 

 في بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية،  لى نقاط اإلتصال الوطنيةا
  وطنية لمسالمة األحيائبةالتصال اإلنقاط بعد  تنوع البيولوجي حيث لم يتم تعيينالى نقاط اإلتصال الوطنية في اإلتفاقية المتعمقة بال
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Ref.: SCBD/OES/AD/ar/78546  5 2102كانون الثاني /يناير  
 

 بيان
 

  ةلمسالمة األحيائييمثل اجتماع األطراف لبروتوكول قرطاجنة األطراف الذي اإلجتماع السادس لمؤتمر  انعقاد
 2112تشرين األول /أكتوبر 5الى  1 من

  الهندفي حيدرباد في  
 

 ادة، يالسأصحاب 

باإلجتماع السادس لمؤتمر  والمتعمق 2100أيمول /سبتمير 7الصادر بتاريخ   165-2011رقم الى البيان إستنادا  
عالمكم أن إ، يسّرني ((COP MOP 6 لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائيةطراف الذي يمثل اجتماع األطراف األ
الذي يمثل اجتماع  مر األطرافمكتب مؤت ماعميهوافق  كما قد أرفقا وجدول األعمال المشروحدول األعمال المؤقت ج

عمى  اقية المتعمقة بالتنوع البيولوجيتفاإلموقع  ويمكن الوصول إليهما عبر ،األطراف لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية
  col/meetings/documents.shtml?eventid=4715 http://bch.cbd.int/protoنالعنوا

  

 .وتفضموا، سيادتكم، بقبول فائق االحترام
 

 أحمد جغالف
 األمين التنفيذي

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715


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

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
  2112ن األول أكتوبر/تشري 5-1حيدر آباد، الهند، 

  
 جدول األعمال المؤقت 

 الشؤون التنظيمية -أوال 
 .افتتاح االجتماع -1
 :تنظيم االجتماع -2

 ؛أعضاء المكتب 2-1
 ؛إقرار جدول األعمال 2-2
 .تنظيم العمل 2-3

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  لسادسااالجتماع  ىقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلت -3
 .بروتوكولال

 القضايا الدائمة -ثانيا
 .تقرير لجنة االمتثال -4
 .ومات السالمة األحيائية وأنشطتهاتشغيل غرفة تبادل معل -5
 .مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد -6
 .تعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرىال -7
 .قرير األمين التنفيذي بشأن إدارة البروتوكول وبشأن مسائل الميزانيةت -8

والمقررات السابقة لمؤتمر األطراف في المسائل الموضوعية الناشئة عن برنامج العمل  -ثالثا
 المة األحيائيةاتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للس

 .حالة أنشطة بناء القدرات واستعمال قائمة خبراء السالمة األحيائية -9
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 :(18)المادة الكائنات الحية المحورة هوية تعبئة وتحديد نقل ومناولة و -11
 ؛18)ب( و)ج( من المادة  2الفقرتان  11-1
 .18من المادة  3الفقرة  11-2

 .(8خطار )المادة تطلبات اإلم -11
 .(27المسؤولية والجبر التعويضي )المادة  -12
 .(17ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة قالن -13
 .(16و 15قييم المخاطر وإدارة المخاطر )المادتان ت -14
 .(31)المادة هيئات الفرعية ال -15
 .(26عتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة اال -16
 .(33رصد وإعداد التقارير )المادة ال -17
 .(35التقييم واالستعراض )المادة  -18

 شؤون ختامية –رابعا
 .أخرى ؤونش -19
 .األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة في راف ألطل السابعاالجتماع  انعقاد ومكان موعد -21
 .اعتماد التقرير -21
 .اختتام االجتماع -22
 

 ----  



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

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
  2112ن األول أكتوبر/تشري 5-1حيدر آباد، الهند، 

  
 إقرارا جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 مقدمة

في اتفاقية التنوع البيولوجي في مقرره في أعقاب العرض المقدم من حكومة الهند الذي رحب به مؤتمر األطراف  -1
لسالمة األحيائية في لجنة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطا السادس، سيعقد االجتماع 11/64

ادي عشر لمؤتمر حبالتزامن مع االجتماع ال 2112أكتوبر/تشرين األول  5إلى  1وسيعقد االجتماع من  .حيدر آباد، الهند
 في االتفاقية. األطراف

أ وسيبد .2112سبتمبر/أيلول  01ويمكن إجراء مشاورات بين الوفود وعقد جلسات تحضيرية لألفرقة اإلقليمية في  -2
 1الثانية عشرة ظهرا إلى السادسة مساء، وسيستمر يوم  من الساعة 2112سبتمبر/أيلول  01التسجيل لالجتماع يوم األحد 

 الثامنة صباحا بمركز حيدر آباد الدولي لالجتماعات، حيدر آباد، الهند.الساعة  أكتوبر/تشرين األول من

 الشؤون التنظيمية -أوال 
 افتتاح االجتماع  -1 البند

 خامسمن قبل رئيس االجتماع ال 2112أكتوبر/تشرين األول  1سيفتتح االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم  -0
أن يلقي . ويمكن من النظام الداخلي 21من القاعدة  2لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وفقا للفقرة 

التنفيذي  واألمين )اليونيب( لمضيف، والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةببيانات، ضمن غيرهم، ممثل )ممثلو( البلد ا
 التفاقية التنوع البيولوجي.
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 تنظيم االجتماع -2 البند
 أعضاء المكتب -2-1

ل، من البروتوكو  22من المادة  0ووفقا للفقرة  .كمكتب لالجتماع في االتفاقية سيعمل المكتب الحالي لمؤتمر األطراف -6
مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتفاقية ولكنه ليس في ذلك الوقت طرفا في مكتب سيتم استبدال أي عضو من أعضاء 

 .البروتوكول بعضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من بينها
ألطراف في عقد اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول قبل اجتماع مؤتمر اني، اآلنوحتى  -5

كانت هناك حاالت انتخب  ،الماضياالتفاقية. وفي نتخب أعضاء المكتب في بداية اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية. وي  
الحاجة فيها عضو أو أكثر من أعضاء المكتب من بين أطراف في االتفاقية لم تكن أطرافا في البروتوكول. وقد أدى ذلك إلى 

مؤتمر  انتخبإذا حد على األقل من كل إقليم للمكتب إلجراء االستبدال حسب االقتضاء إلى انتخاب عضو احتياطي وا
ليست أطرافا في التي طراف في االتفاقية األاالتفاقية من أعضاء مكتب من  دي عشراحاجتماعه الاالتفاقية في األطراف في 
  .م في المكتبضمان التمثيل الكامل لجميع األقالي إلىهذا الترتيب  ويهدف البروتوكول.

 إقرار جدول األعمال -2-2
خطة استراتيجية لبروتوكول ، BS-V/16 مقررالفي  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،اعتمد  -4

في المرفقين األول والثاني من  ينالوارد 2114-2112وبرنامج عملها للفترة  2121-2111قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 
عد األمين من النظام الداخلي الجتماعات األطراف، أ 2و 8وعمال بالقاعدتين عمل البرنامج لمقرر على التوالي. ووفقا لا

س. وتنعكس في داسال هااجتماعاألطراف في نظر فيه لت( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1التنفيذي جدول أعمال مؤقتا )
مؤتمر الناشئة عن المقررات السابقة لوالقضايا الموضوعية المستمرة لعمل في برنامج ا الدائمةجدول األعمال المؤقت القضايا 

 األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية.في  امنصوص عليهوالقضايا الاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
ساس جدول األعمال المؤقت الجتماع واعتماده على أجدول أعمال افي البروتوكول إلى النظر في وستدعى األطراف  -7

 .األمين التنفيذيالذي أعده 
 تنظيم العمل -2-3

لى اعتماده على النحو الوارد في نظر في مقترح تنظيم عمله إلى الالجتماع سيدعى ا -8 بهذه الوثيقة المرفق األول وا 
نشاء فريقين عاملين. وقد أعد األمين التنفيذي هذا او  لمقترح بالتشاور مع المكتب بغية الذي ينص على تنظيم جلسة عامة وا 

طار الزمني المتاح. ويستند المقترح إلى في اإل هأعمالجدول المدرجة على بنود الفي النظر في جميع هذا االجتماع مساعدة 
نظمت فيها التي العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ألطراف لمؤتمر االسابقة  الخمسةالمكتسبة من االجتماعات  اتالخبر 

 أنشئت خاللها فريقين عاملين.جلست عامة و 
 للفريقين العاملين.في الجلسات الصباحية وجلسات بعد الظهر وستوفر ترجمة فورية  -2

 ترد قائمة بوثائق العمل والوثائق اإلعالمية التي أعدت لالجتماع في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.و  -11

لمؤتمر األطراف العامل  السادساالجتماع  ىقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلت -3 البند
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة األحيائية

س داسوثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الاالجتماع بحث مكتب يمن النظام الداخلي، س 12و 18تين عداقوفقا لل -11
 ب بشأنها.التخاذ القرار المناسوسيقدم تقريرا عنها إلى الجلسة العامة لألطراف 
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أوراق التفويض عينة لشكل ، أعد األمين التنفيذي 18 القاعدةومن أجل مساعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات  -12
 الدعوة لحضور هذا االجتماع. برسالة كمرفقالمناسبة ووزعت على نقاط االتصال الوطنية 

 .المكتب هقدمالذي سيأوراق التفويض التقرير المتعلق بوستدعى األطراف إلى النظر في  -10

 القضايا الدائمة -ثانيا
 تقرير لجنة االمتثال -4 البند

لجنة ها وتوصياتها إلى األطراف. ووفقا لذلك، قدمت الرير اتقأن تقدم  البروتوكولطلب إلى لجنة االمتثال بموجب ي   -16
إلى االجتماع الخامس لألطراف، الذي  هاتوصياتتقريرها بشأن العمل المضطلع به في اجتماعيها السادس والسابع فضال عن 

 نظر فيها واتخذ مقررات مناسبة.
، نطاق األسس التي يمكن بموجبها تفعيل إجراءات االمتثال بموجب BS-V/1وسعت األطراف، في مقررها و  -15

مساهمات تتعلق ثال لجنة االمت( من المفترض أال تتسلم BS-I/7البروتوكول. ووفقا للقسم رابعا من إجراءات االمتثال )المقرر 
يجوز أن تنظر اللجنة  BS-V/1باالمتثال إال من طرف فيما يتعلق بالطرف نفسه أو بطرف آخر. غير أنه في ضوء المقرر 

اآلن في حاالت امتثال طرف ال يقدم تقريره الوطني أو في حالة طرف ترد بشأنه معلومات من خالل تقرير وطني أو أيضا 
 تفيد بأنه يواجه صعوبات في االمتثال اللتزام واحد أو أكثر من التزاماته. ة األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالم

كما انتخبت األطراف في اجتماعها الخامس أعضاء جدد في اللجنة للعمل محل األعضاء الذين تنتهي مدة خدمتهم  -14
  .2111في نهاية عام 

في مونتلاير. وأعدت اللجنة في ذلك  2111أكتوبر/تشرين األول  7إلى  5اجتماعها الثامن من لجنة االمتثال قدت وع -17
في سياق المقرر الداعم االجتماع منهجية وبرنامج عمل إلرشاد دورها الداعم وأنشطتها في المستقبل فضال عن دور األمانة 

BS-V/1 تستعرض اللجنة في . وس2112يونيه/حزيران  1مايو/أيار إلى  22. كما خططت اللجنة لعقد اجتماعها التاسع من
اجتماعها القادم االمتثال على أساس المعلومات التي تقدمها األطراف في تقاريرها الوطنية الثانية. وسيشتمل االستعراض أيضا 

العمل  بشأنمعدل التبليغ وعدد التقارير غير الكاملة. كما أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النظر في على 
عداد توصيات لرفعها إلى االجتماع السادس لألطراف. المضطلع  به في اجتماعيها )االجتماعان الثامن والتاسع( وا 

من المتوقع أن تنظر األطراف في اجتماعها السادس في تقرير وتوصيات لجنة االمتثال  ،ولذلك -18
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/2 ).واتخاذ إجراءات مناسبة 

إلى انتخاب أعضاء جدد للجنة االمتثال ليحلوا محل عشرة أعضاء )إثنان من كل إقليم من وستدعى األطراف أيضا  -12
 .2112األقاليم الخمسة( تنتهي مدة عضويتهم في نهاية عام 

 تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها  -5 البند
من أجل تيسير بادل معلومات السالمة األحيائية غرفة تعلى إنشاء من البروتوكول  21من المادة  1الفقرة  تنص -21

 تنفيذ البروتوكول. فيالمتعلقة بالكائنات الحية المحورة ومساعدة األطراف والخبرات تبادل المعلومات 
)المرفق  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةواعتمدت األطراف في البروتوكول في اجتماعها األول طرائق تشغيل  -21

 .وخصائصها ووظائفها وطرائق استعراضها غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية( التي تحدد بالتفصيل دور BS-I/3بالمقرر 
)المرفق بالمقرر  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةواعتمدت األطراف في اجتماعها الثاني برنامج عمل متعدد السنوات ل

BS-II/2شغيل الغرفة ويسلط الضوء على أنشطة ممكنة لتحقيق هذه األهداف. كما اعتمدت ( الذي يتضمن عددا من األهداف لت
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)المرفق األول  2121-2111لسالمة األحيائية للفترة قرطاجنة لاألطراف في اجتماعها الخامس خطة استراتيجية لبروتوكول 
األهداف  إضافة إلى( 6البؤري  كأحد األهداف االستراتيجية )المجال "( تنص على "تقاسم المعلوماتBS-V/16بالمقرر 

حصل ي  والتي  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية( زيادة كمية ونوعية المعلومات المقدمة إلى 1التشغيلية الثالثة التالية: )
ساعدة كمنصة تشغيلية كاملة وفعالة لم غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أن تعمل( 2عليها منها )فعالية الغرفة(؛ و)

( تعزيز الفهم من خالل آليات أخرى 0البلدان في تنفيذ البروتوكول )الغرفة كأداة للمناقشات والمؤتمرات على اإلنترنت(؛ و)
 لتبادل المعلومات )تقاسم المعلومات في أماكن أخرى بخالف الغرفة(.

تبين التقدم المحرز ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/3) ووفقا لذلك، أعد األمين التنفيذي، في إطار هذا البند، مذكرة -22
. وتشتمل المذكرة على تقرير مرحلي بشأن عناصر البرنامج المحددة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةفي تنفيذ 

ر عن برنامج العمل المتعدد السنوات وتحليل أولي للنتائج والمؤشرات ذات الصلة الواردة في الخطة االستراتيجية. كما أتيح تقري
كوثيقة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاالجتماعين المنعقدين بين الدورات للجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ب

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/1) إعالمية
شغيل غرفة بشأن تحسب االقتضاء التقرير المرحلي وتقديم مزيد من اإلرشادات حاطة علما باإلستدعى األطراف إلى و  -20

 تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها.

 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد -6 البند
تضمنت  تعلق باآللية المالية والمواردتمسائل اجتماعاتها السابقة مقررات بشأن في  اعتمدت األطراف في البروتوكول -26

ولوجي تتعلق بإرشادات لآللية المالية فيما يتصل بالسالمة األحيائية توصيات إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البي
 (.BS-V/5و BS-IV/5و BS-III/5)المقررات 

حالة تنفيذ مقرراتها السابقة، بما في ذلك اإلرشادات المقدمة استعراض إلى  دساساألطراف في اجتماعها الستدعى و  -25
 ئية والنظر في الحاجة إلى المزيد من اإلرشادات.إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيا

( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4)نظرها في هذا البند، أعد األمين التنفيذي مذكرة األطراف في من أجل مساعدة و  -24
للمعلومات  تشتمل على تقرير موجز عن حالة تنفيذ اإلرشادات السابقة إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيائية وتجميع

المقدمة في التقارير الوطنية الثانية فيما يتعلق بتجارب األطراف في الحصول على األموال القائمة من مرفق البيئة العالمية 
وتقرير عن وسائل تعبئة موارد مالية إضافية لتنفيذ البروتوكول. كما سيكون معروضا أمام االجتماع التقرير الكامل الذي قدمته 

لبيئة العالمية إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن حالة تنفيذ اإلرشادات أمانة مرفق ا
 إلى اآللية المالية، بما في ذلك اإلرشادات المتعلقة بالسالمة األحيائية.

 تعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرىال -7 البند
التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات بشأن  BS-V/6الخامس في المقرر اجتماعها  األطراف في طلبت -27

 األخرى إلى األمين التنفيذي ما يلي:
والرابطة الدولية الختبار البذور لمواصلة التعاون  المقاييسإبرام مذكرات تفاهم مع المنظمة الدولية لتوحيد  )أ( 

  ؛18ة مع هاتين المنظمتين في سياق الماد
مواصلة المشاركة في االجتماعات ذات الصلة للمنظمات الدولية المعنية بوضع المقاييس المشار إليها في  )ب( 
 ؛BS-II/6المقرر 
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التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى التي تطور العمل بشأن آليات تقاسم المعلومات  )ج( 
 بهدف:

 تحديد روابط محتملة؛ (1)
، إعداد مجموعات بيانات غير متوافقة أو مكررة وضمان موثوقية االقتضاء جنب، حسبت (2)

 المعلومات المقدمة؛
 اإلبقاء على التعاون مع المنظمات المعنية بقواعد ومقاييس التعبئة والنقل. )د( 

ظمات واالتفاقيات والمبادرات وسيقدم األمين التنفيذي بموجب هذا البند تحديثا بشأن أنشطة التعاون بين األمانة والمن -28
األخرى ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك مبادرة الجمارك الخضراء واالتفاقية الدولية لحماية النباتات وأمانة اتفاقية 
 آرهوس بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5 .)حسب حاطة علما بالتقرير وتقديم المزيد من اإلرشادات وستدعي األطراف إلى اإل
بشأن التعاون و/أو إدراج التعاون الجاري حسب الحالة في إطار البنود ذات الصلة التي تنظر فيها والمدرجة على  االقتضاء

     جدول أعمالها.

 أن إدارة البروتوكول وبشأن مسائل الميزانيةقرير األمين التنفيذي بشت -8 البند
ميزانية برنامجية للتكاليف المميزة لخدمات األمانة ولبرنامج  BS-V/7 هااعتمدت األطراف في البروتوكول في مقرر  -22

ل اف العامطر من المقرر، طلب مؤتمر األ 26وفي الفقرة  .2112-2111عمل السالمة األحيائية للبروتوكول لفترة السنتين 
كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى األمين التنفيذي إعداد ميزانية برنامجية وتقديمها إلى اجتماعه السادس بالنسبة لخدمات 

 بدائل للميزانية استنادا إلى: 0وتوفير  2116-2110األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية للبروتوكول للسنتين 
 يزانية البرنامجية؛تقدير لمعدل النمو المطلوب للم أ()

فااي  11بنساابة  2112-2111عان مسااتوى  (BGاألساساية )الصااندوق االسااتئماني  زياادة الميزانيااة البرنامجيااة ب()
 المائة بالقيمة االسمية؛

بالقيماة  2112-2111علاى مساتوى  (BGاالساتئماني األساساية )الصاندوق  اإلبقاء علاى الميزانياة البرنامجياة ج()
 االسمية.

بشأن إدارة البروتوكول ومسائل الميزانية ألمين التنفيذي األطراف إلى استعراض المذكرات التي أعدها استدعى و  -01
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/6 وAdd.1 )اإلجراءات الالزمة حسب االقتضاء. وتوفير المزيد من اإلرشادات واتخاذ 

ابقة لمؤتمر األطراف في والمقررات السالمسائل الموضوعية الناشئة عن برنامج العمل  -ثالثا
اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

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

 حالة أنشطة بناء القدرات -ألف 
وأنشأت آلية تنسيق على نحو فعال لبروتوكول البناء القدرات لتنفيذ اعتمدت األطراف في اجتماعها األول خطة عمل  -01

لتنفيذ خطة العمل. واعتمدت األطراف في اجتماعها الثالث خطة عمل محدثة وقررت إجراء استعراضات شاملة لخطة العمل 
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وفي اجتماعها الخامس،  (.BS-III/3كل خمس سنوات، استنادا إلى تقييم مستقل للمبادرات المتخذة لدعم تنفيذ الخطة )المقرر 
، على اختصاصات االستعراض الشامل لخطة العمل والعملية المؤدية إلى BS-V/3اتفقت األطراف في البروتوكول، في المقرر 
على  منتدىمن المقرر نفسه، طلبت األطراف إلى األمين التنفيذي تنظيم  12االستعراض في هذا االجتماع. وفي الفقرة 

طار للرصد والتقييم، وتقديم النتائج اإلنترنت لتحديد إلى  النهوج االستراتيجية المتعلقة ببناء القدرات ووضع إطار لتقييم القدرات وا 
مواصلة االضطالع بتدابير  األمين التنفيذي، طلبت األطراف أيضا إلى BS-IV/3من المقرر  15االجتماع السادس. وفي الفقرة 

 قرير إلى االجتماع السادس.لتحسين تنفيذ آلية التنسيق وتقديم ت
جراء استعراض  وفي إطار -02 هذا البند، ستدعى األطراف إلى النظر في حالة أنشطة بناء القدرات بموجب البروتوكول وا 

ولدى القيام  .، حسب االقتضاءعلى نحو فعال لتنفيذ الفعال للبروتوكول وتنقيحاتهلشامل لخطة العمل المحدثة لبناء القدرات 
ها األطراف والحكومات األخرى تترغب األطراف في أن تأخذ في الحسبان نتائج التقييم المستقل والمساهمات التي قدمبذلك، قد 

طار رصد وتقييم خطة  منتدىوالمنظمات المعنية ونتائج  طار تقييم القدرات وا  اإلنترنت بشأن النهوج االستراتيجية لبناء القدرات وا 
 ي حالة تنفيذ آلية التنسيق وسيقدم المزيد من اإلرشادات.العمل. وأخيرا، سينظر االجتماع ف

-UNEP/CBD/BS/COP) ومن أجل تيسير المناقشات في إطار هذا البند، سيكون معروضا أمام االجتماع مذكرة -00

MOP/6/7 ) التنسيقتبين حالة أنشطة بناء القدرات بموجب البروتوكول، بما في ذلك حالة تنفيذ آلية  األمين التنفيذيأعدها. 
تيسير االستعراض ل األمين التنفيذيأعدها ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1) وسيكون أمام االجتماع أيضا مذكرة

الشامل لخطة العمل، مع األخذ في الحسبان نتائج التقييم المستقل لخطة العمل والمساهمات المقدمة من األطراف والحكومات 
مات الواردة في التقارير الوطنية الثنائية. كما سيكون معروضا أمام االجتماع كوثائق األخرى والمنظمات المعنية والمعلو 

اإلنترنت بشأن  منتدى( تقرير 2و) (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2) ( تقرير التقييم المستقل لخطة العمل1إعالمية: )
طار رصد وتقي طار تقييم القدرات وا   يم خطة عمل بناء القدراتالنهوج االستراتيجية لبناء القدرات وا 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/3؛) (0و)  تجميع للمساهمات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات
( تقريري االجتماعين 6و) (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/4) BS-V/3 من المقرر 15و 10المعنية وفقا للفقرتين 

 (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/5) ي ببناء القدرات من أجل السالمة األحيائيةالثامن والتاسع لفريق االتصال المعن
( تقريري اجتماعي التنسيق السابع والثامن للحكومات والمنظمات المنفذة و/أو الممولة ألنشطة بناء القدرات في مجال 5و)

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/6)السالمة األحيائية 
 ة األحيائيةقائمة خبراء السالم -باء 

، قائمة متوازنة إقليميا من EM-I/3 من مقرره 16الفقرة  بموجبمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  أعد -06
الطلب، إلى األطراف  وعنددعم، حسب االقتضاء أخرى من الالخبراء الذين رشحتهم الحكومات إلسداء المشورة وتقديم أنواع 

اف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلجراء تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مبنية على عام وتطوير من البلدان النامية واألطر 
من  27الكائنات الحية المحورة عبر الحدود. وفي الفقرة  بنقلالموارد البشرية الوطنية وتشجيع التعزيز المؤسسي، المرتبط 

جريبي، صندوقا طوعيا لدعم البلدان المؤهلة لسداد أتعاب الخبراء ، أنشأ مؤتمر األطراف أيضا، على أساس ت22/4المقرر 
 المختارين من القائمة.

عددا من التدابير التي تهدف إلى تحسين جودة القائمة  BS-IV/4واعتمدت األطراف في البروتوكول، في المقرر  -05
 ،BS-IV/4 ص لقائمة الخبراء. وفي المقرروتشغيلها وقررت أيضا إعادة تجديد المرحلة التجريبية للصندوق الطوعي المخص

وتقييم  ووجهتطلبت األطراف إلى األمين التنفيذي استعراض الخبرات المتعلقة باستخدام القائمة وتحديد التحديات التي 
اء في االحتياجات المستقبلية على أساس المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى استعدادا لتقييم أداء قائمة الخبر 
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تعديالت على نموذج الترشيحات استنادا إلى  االجتماع السادس. كما ط لب إلى األمين التنفيذي اقتراح، حسب االقتضاء،
 الخبرات التشغيلية المكتسبة من استعمال القائمة.

وسيتخذ حالة أداء قائمة الخبراء والصندوق الطوعي المخصص للخبراء باستعراض وتقييم هذا االجتماع وسيقوم  -04
أمام االجتماع مذكرة معروضا ا. وسيكون ممقررات، حسب االقتضاء، لمواصلة تحسينه

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.2 ) أعدها األمين التنفيذي، تشتمل على تحديث بشأن الحالة الراهنة للقائمة واستخدام
الحكومات األخرى فيما يتعلق بخبراتها الصندوق الطوعي المخصص للخبراء وتجميع للمساهمات المقدمة من األطراف و 

والتحديات التي واجهتها في ترشيح الخبراء المدرجين على القائمة واالستعانة بهم، واحتياجاتهم المتوقعة في المستقبل فضال عن 
 آراء من أجل تحسين عمليات الترشيح ونموذج الترشيح.

 (18ادة هوية )المالتعبئة وتحديد النقل و المناولة و ال -11 البند
 18)ب( و)ج( من المادة  2الفقرتان  11-1

متطلبات مناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها وتعبئتها  البروتوكولمن  18)ب( و)ج( من المادة 2تان الفقر تتناول  -07
 فسرتكما  .اليالمراد إدخالها عن قصد في البيئة على التو والكائنات  المعزولوتحديد هويتها للكائنات الموجهة لالستخدام 

 .BS-I/6األطراف هذه المتطلبات في المقرر 
الذي اعتمده مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وتم  BS-IV/8إلى األطراف في المقرر  وط لب -08

)ب( 2الفقرتين تشجيع الحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية على مواصلة تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها بموجب 
واتفقت  .من البروتوكول والمقررات المرتبطة بهما الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 18و)ج( من المادة 

األطراف على استعراض هذه المسألة في اجتماعها السادس في ضوء استعراض الخبرات استنادا إلى تحليل التقارير الوطنية 
 الثانية.

لك، سيكون معروضا أمام االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف مذكرة ووفقا لذ -02
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/8 ) ذات الصلة من التقارير الوطنية الثانية فيما  تجمع المعلوماتأعدها األمين التنفيذي

 االقتضاء.)ب( و)ج( للنظر في اتخاذ المزيد من اإلجراءات حسب 2-18 يتعلق بالمادتين
 18من المادة  3الفقرة  11-2

إلى األمين التنفيذي التعاقد على إجراء دراسة لتحليل المعلومات  BS-V/9)د( من المقرر  1في الفقرة  طلبت األطراف -61
رة. وينبغي أن القائمة المتعلقة بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحو  واإلرشاداتالمتعلقة بالمعايير والطرائق 

 تتناول هذه الدراسة على وجه الخصوص ما يلي:
 والطرائق القائمة؛ واإلرشاداتالفجوات المحتملة في المعايير  )أ( 
 سبل تيسير التعاون مع المنظمات المعنية؛ )ب( 
 بشأن استخدام اللوائح والمعايير الدولية القائمة؛ إرشادات )ج( 
 ير لمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة.الحاجة المحتملة لصياغة معاي )د( 

سيكون معروضا أمام األطراف في البروتوكول مذكرة أعدها األمين التنفيذي تعرض نتائج الدراسة المتعاقد  ،ولذلك -61
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9) عليها
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مين التنفيذي مواصلة متابعة التطورات في مجال إلى األ BS-V/9)أ( من المقرر 1في الفقرة  طلبت األطرافو  -62
المعايير المتصلة بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة ورفع تقرير إلى األطراف في اجتماعها السادس عن 

البروتوكول مذكرة أي تطورات من هذا القبيل. ووفقا لذلك، سيكون معروضا أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/7)إعالمية أعدها األمين التنفيذي توجز التطورات المتعلقة بالقواعد والمعايير القائمة 

حلقات العمل  ثلم BS-V/9جوانب أخرى من المقرر تتعلق بوسيكون معروضا أمام األطراف أيضا مذكرات إعالمية  -60
لذين يحتاجون إلى قدرات في مجال أخذ العينات والكشف عن الكائنات الحية المحورة اإلقليمية لموظفي الجمارك ا

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/8 ) والشبكة اإللكترونية للكشف ومعامل تحديد الهوية في غرفة تبادل معلومات السالمة
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/9) األحيائية

 (8 خطار )المادةتطلبات اإلم -11 البند
(. ووفقا لذلك، BS-II/8هذا البند في اجتماعها الثاني واتفقت على مواصلة استعراضه )المقرر نظرت األطراف في  -66

نظرت األطراف في هذه المسألة في اجتماعها الرابع. غير أن األطراف لم تتوصل إلى طريقة محددة للمضي قدما بسبب عدم 
وقررت األطراف  من البروتوكول. 8نفيذ الوطني لمتطلبات اإلخطار بموجب المادة توافر معلومات مالئمة عن الخبرات في الت

مواصلة استعراض هذا البند في اجتماعها السادس استنادا إلى الخبرات في التنفيذ التي يمكن إرسالها من خالل التقارير الوطنية 
 (.BS-IV/18الثانية )المقرر 

وستقدم  2111التقارير الوطنية المستحق تقديمها بنهاية سبتمبر/أيلول  فيواردة وستقوم األمانة بتحليل المعلومات ال -65
من البروتوكول، إلى االجتماع السادس لألطراف  8نتائجها، إن وجدت، بشأن تنفيذ متطلبات اإلخطار بموجب المادة 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/10.) 

 (27المسؤولية والجبر التعويضي )المادة  -12 البند
اعتمدت األطراف في اجتماعها الخامس بروتوكول ناغويا كواللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي.  -64

من بروتوكول قرطاجنة  27واعتمد البروتوكول التكميلي بعد عدة سنوات من المفاوضات التي بدأت وانتهت في سياق المادة 
 للسالمة األحيائية.

بمناشدة األطراف في بروتوكول  الذي اعتمدت فيه البروتوكول التكميلي، BS-V/11ها في مقرر  ،قامت األطرافو  -67
ريثما يدخل  هقرطاجنة للسالمة األحيائية بالتوقيع على البروتوكول التكميلي والتصديق عليه في وقت الحق وشجعتها على تنفيذ

 حيز النفاذ.
. وقد وقع أكثر 2111مارس/آذار  7ألمم المتحدة بنيويورك في التكميلي في مقر ا البروتوكولوفتح باب التوقيع على  -68
ذلك الحين. كما تنظم األمانة نشرات إعالمية وحلقات عمل إقليمية بغية التشجيع  ذطرفا على البروتوكول التكميلي من 05من 

 على التوقيع على البروتوكول التكميلي والتصديق عليه ودخوله المبكر حيز النفاذ.
وفقا لبرنامج عمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة و  -62

، من المتوقع أن ينظر االجتماع السادس لألطراف في البروتوكول BS-IV/16، الوارد في المرفق الثاني بالمقرر 2112-2114
مسؤولية والجبر التعويضي أو التصديق عليه أو االنضمام إليه. ووفقا لذلك، في حالة التوقيع على البروتوكول التكميلي بشأن ال

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/11) سيقدم األمين التنفيذي تقرير حالة في وثيقة
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 (17ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة قالن -13 البند
إلخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون تدابير مناسبة من البروتوكول أن يتخذ كل طرف  17تقتضي المادة  -51

 اعندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق واليته ينتج عنهوالتشاور معها الهيئات األخرى المعنية قد تأثرت، و 
لها آثار ضارة على إطالق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون 

اإلخطار بمجرد علم يجب تقديم المخاطر على صحة اإلنسان. و أيضا المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة  واالستخدامالحفظ 
طلب إلى كل طرف إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالتفاصيل ذات الصلة بنقطة . كما ي  وضعهذا الالطرف ب

غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة على  النقل. وينبغي أن تشتمل اإلخطارات عن حاالت االتصال الخاصة به
معلومات ذات صلة بشأن كمية الكائنات الحية المحورة وخصائصها وسماتها والتاريخ التقديري لإلدخال واستعماالت الكائنات 

 وأي معلومات أخرى ذات صلة. الحية المحورة في بلد المنشأ واآلثار الضارة المحتملة
(، اتفقت األطراف على إدراج في BS-V/16المقرر بالمرفق الثاني ) 2114-2112وعند اعتماد برنامج العمل للفترة  -51

والهدف  17غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة في سياق المادة  النقلخطة عمل االجتماع السادس بند بشأن 
(. وفي إطار BS-V/16من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )المرفق األول بالمقرر  8-1التشغيلي 

رشاداتهذا البند، تدعى األطراف في البروتوكول إلى النظر في الحاجة إلى طرائق إلعداد أدوات  يمكن أن تساعد األطراف  وا 
 لنقل غير المقصود عبر الحدود بما في ذلك تدابير الطوارئ.في تحديد واتخاذ استجابات مناسبة فيما يتعلق با

( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/12)ومن أجل تيسير المناقشات بشأن هذا البند، سيعد األمين التنفيذي مذكرة  -52
للكائنات الحية  ستشتمل على تحليل للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثانية فيما يتعلق بالنقل غير المقصود عبر الحدود

 المحورة.

دارة المخاطر )المادتان ت -14 البند  (16و 15قييم المخاطر وا 
( منتدى إلكتروني مباشر مفتوح 1إنشاء: ) BS-IV/11في اجتماعها الرابع في مقررها األطراف في البروتوكول قررت  -50

( فريق 2فة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ و)العضوية عبر اإلنترنت بشأن الجوانب المحددة لتقييم المخاطر من خالل غر 
دارة المخاطر بهدف إعداد المزيد من اإلرشادات بشأن جوانب محددة لتقييم المخاطر  خبراء تقنيين مخصص لتقييم المخاطر وا 

دارة المخاطر. ورحبت األطراف خاطر الكائنات ، بالوثيقة "إرشادات بشأن تقييم مBS-V/12في المقرر  ، في اجتماعها الخامسوا 
الحية المحورة" المعدة من خالل الجهود المشتركة بين الفريقين وكلفت فريق الخبراء والمنتدى المباشر على اإلنترنت بالعمل 

 أساسا عن طريق اإلنترنت بغية تحقيق ما يلي:
 المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"؛ اإلرشاداتنسخة منقحة من " )أ(

 تتضمن معايير، لعمليات تحديث قوائم المواد األساسية في المستقبل؛ آلية، )ب(
بشأن مواضيع محددة جديدة في مجال تقييم المخاطر، تختارها األطراف على أساس  اإلرشاداتالمزيد من  )ج(

 ات.األولويات واالحتياجات ومع األخذ في الحسبان المواضيع المحددة في الفترات السابقة الواقعة بين الدور 
في اجتماعها الرابع إلى األمين التنفيذي تنسيق وتيسير تنظيم تدريب بشأن تقييم المخاطر أيضا األطراف طلبت و  -56

دارة المخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وتنظيم دورات تدريبية إقليمية أو دون إقليمية لتمكين البلدان من اكتساب  وا 
 تقارير تقييم المخاطر وفقا لمواد البروتوكول ومرفقه الثالث. خبرة عملية في إعداد وتقييم
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"تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" فضال عن  معنون في اجتماعها الخامس بإعداد دليل تدريبي ألطرافورحبت ا -55
كما  في آسيا والمحيط الهادئ(.تقريري الدورتين التدريبيتين دون اإلقليميتين بشأن تقييم المخاطر )للمنطقتين دون اإلقليميتين 

 طلبت إلى األمين التنفيذي ما يلي:
تقديم الدليل التدريبي إلى الخبراء وغيرهم من خبراء االستعراض من األطراف والحكومات األخرى من أجل  )أ(
 تقييم فعاليته؛
 عقد المزيد من الدورات التدريبية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  )ب(
تدريب عن طريق تنقيحه على أساس التوصيات المقدمة خالل أنشطة ببناء القدرات تحسين دليل ال )ج(

 والتعليقات التي تبديها األطراف؛ 
تاحتها من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  )د( إعداد أداة تعلم تفعالية استنادا إلى دليل التدريب وا 

 األحيائية.
إلى غرفة األطراف والحكومات األخرى ودعتها إلى تقديم  BS-V/12رر وحثت األطراف في اجتماعها الخامس في المق -54

تبادل معلومات السالمة األحيائية القرارات وتقييمات المخاطر التي يشار فيها إلى احتمال حدوث آثار ضارة، فضال عن أي 
لها آثار  يكون قدحددة التي أو السمات الممعلومات أخرى ذات صلة قد تساعد األطراف في تحديد الكائنات الحية المحورة 

، بما في ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع األخذ في الحسبان أيضا المخاطر على صحة اإلنسان
ذلك، إن أمكن، تقديم معلومات عندما ال يتخذ قرار نتيجة احتمال أن يتسبب كائن حي محور في حدوث آثار ضارة عند إدخاله 

حددة. وطلبت األطراف ايضا إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات كيما تنظر فيها األطراف في اجتماعها إلى بيئات م
 السادس.

( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13) وسيكون معروضا أمام األطراف في البروتوكول مذكرة أعدها األمين التنفيذي -57
أثناء فترة ما بين الدورات وتعرض العناصر المستمدة من الخطة توجز األنشطة التي نسقتها األمانة بشأن تقييم المخاطر 

االستراتيجية للنظر في أنشطة محتملة في المستقبل. وستتاح كوثائق إعالمية تقارير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني 
دارة المخاطر  لعضوية على اإلنترنت ومنتدى الخبراء المفتوح ا( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10)بتقييم المخاطر وا 

فضال عن دليل تدريب منقح بشأن تقييم  (،UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/11) وفريق الخبراء التقنيين المخصص
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/12)المخاطر 

 (31)المادة هيئات الفرعية ال -15 البند
على النظر في اجتماعها الثالث في الحاجة  ،BS-I/11من المقرر  2اتفقت األطراف في اجتماعها األول، في الفقرة  -58

إلى تعيين أو إنشاء هيئة فرعية دائمة تقدم المشورة في الوقت المناسب إلى األطراف حول المسائل العلمية والتقنية الناشئة 
اللها تقديم مشورة بالعالقة إلى تنفيذ البروتوكول. والحظت األطراف في اجتماعها الثالث أن هناك آليات متعددة يمكن من خ

علمية وتقنية بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، احتمال تعيين أو إنشاء هيئة فرعية دائمة أو استعمال الهيئات الفرعية أو اآلليات 
قررت األطراف النظر في اجتماعها الرابع في مثل هذه اآلليات المحتملة وطلبت  ،المنشأة لغرض مخصص. وفي هذا الصدد

فيذي إعداد ورقة قبل انعقاد ذلك االجتماع تحتوي على استعراض آلثار العمليات القائمة بموجب االتفاقية إلى األمين التن
(. وفي اجتماعها الرابع، أحيطت األطراف علما BS-III/13ختلف اآلليات المحتملة )المقرر موفعاليتها وتقديرات لتكاليف 

المشورة العلمية  إلسداءالتي تحدد اآلليات المحتملة ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12) بالمذكرة التي أعدها األمين التنفيذي
والتقنية والتكاليف التقديرية المرتبطة بكل آلية محتملة من هذه اآلليات وقررت إنشاء حسب الحاجة أفرقة خبراء تقنيين 
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لما دعت الحاجة إلى ذلك. كما مخصصة ذات صالحيات محددة لمعالجة مسألة واحدة أو أكثر من المسائل العلمية والتقنية ك
اتفقت على النظر، في هذا االجتماع، في الحاجة إلى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة العلمية والتقنية في إطار 

 البروتوكول.
تقدم  ومن أجل تيسير المناقشات المتعلقة بهذا البند، سيكون معروضا أمام االجتماع مذكرة أعدها األمين التنفيذي -52

تحديثا عن اآلليات المحتملة إلسداء المشورة العلمية والتقنية وتكاليفها التقديرية الواردة في الوثيقة التي أعدت لالجتماع الرابع 
لألطراف، مع األخذ في الحسبان الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية المعتمدة في االجتماع الخامس 

كما ستشتمل المذكرة على  (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/14) ي قدمتها األطراف في تقاريرها الوطنية الثانيةوالمعلومات الت
 استعراض لعمليات وخبرات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة المنشأة حتى اآلن.

 (26عتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة اال -16 البند
 إلى األمين التنفيذي عقد: BS-V/3من المقرر  25و 26ي الفقرتين ف في البروتوكول األطرافطلبت  -41

( تيسير تبادل اآلراء والمعلومات الخبرات بشأن االعتبارات 1مؤتمرات إقليمية على اإلنترنت من أجل: ) )أ(
 ( تحديد القضايا المحتملة لمواصلة النظر فيها؛2االجتماعية واالقتصادية على أساس إقليمي؛ و)

عمل متوازنة إقليميا بشأن بناء القدرات في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن اآلثار االجتماعية حلقة  )ب(
 واالقتصادية للكائنات الحية المحورة.

تقرير إلى  ورفعالتنفيذي تجميع نتائج المؤتمرات وحلقات العمل المقامة على اإلنترنت كما ط لب إلى األمين التنفيذي  -41
  س لألطراف للنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات.االجتماع الساد

ث وتبادل المعلومات بشأن و وباإلضافة إلى ذلك، اتفقت األطراف في اجتماعها الرابع على استعراض مسألة البح -42
 ة الثانية.االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في اجتماعها السادس استنادا إلى معلومات يمكن أن ترد من خالل التقارير الوطني

ووفقا لذلك، سيكون معروضا أمام االجتماع في إطار هذا البند، مذكرة أعدها األمين التنفيذي تجمع نتائج أنشطة ما  -40
بين الدورات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية وتحليل للمعلومات ذات الصلة من التقارير الوطنية الثانية 

(UNEP/CBD/COP-MOP/6/15 )واتخاذ المزيد من الخطوات. كما سيكون معروضا أمام االجتماع تقرير حلقة العمل  للنظر
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/13) كوثيقة إعالمية

عداد التقارير )المادة ال -17 البند  (33رصد وا 
لألطراف في  أن يقوم كل طرف باإلبالغ، على فترات يحددها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 00المادة  تقتضي -46

 البروتوكول، عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ البروتوكول. 
وفي هذا الصدد، طلبت األطراف في اجتماعها األول إلى األطراف أن تقدم تقاريرها كل أربع سنوات وقبل إثني عشر  -45

اجتماعها الثالث شكال لإلبالغ (. واعتمد األطراف في BS-I/9شهرا من اجتماع األطراف الذي سينظر في التقارير )المقرر 
للتقرير الوطني العادي األول بشأن تنفيذ البروتوكول. كما قدمت األطراف جدوال زمنيا والعملية الالزمة إلعداد التقارير 

في اجتماعها (. و BS-III/14 وتجميعها لتنظر فيها في االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف )المقرر
لتقارير المقدمة اللتقارير الوطنية األولى أعدته األمانة، إلى األمانة تكرار تحليل بع، طلبت األطراف، بعد النظر في تحليل الرا

تاحة التحليل من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية )المقرر وطلبت األطراف في  (.BS-IV/14 بعد الموعد النهائي وا 
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( الخبرات المكتسبة من التقارير الوطنية 1األمانة تحسينات على شكل التقارير استنادا إلى: ) هذا المقرر أيضا أن تقترح
 ( اقتراحات األطراف، للنظر فيها في االجتماع الخامس لألطراف.0( توصيات لجنة االمتثال؛ و)2األولى؛ و)

( BS-V/14ير الوطنية الثانية )المقرر في اجتماعها الخامس شكال جديدا لإلبالغ إلعداد التقار  األطرافواعتمدت  -44
وشجعت األطراف على الرد على جميع األسئلة الواردة في نموذج اإلبالغ من أجل تيسير وضع خطوط أساس للتقييمات 
د واالستعراضات الالحقة لفعالية البروتوكول. كما ط لب إلى مرفق البيئة العالمية إتاحة الموارد المالية لألطراف المؤهلة إلعدا

 كان، فإن الموعد النهائي لتقديم التقارير الوطنية الثانية BS-I/9تقاريرها الوطنية الثانية. وفقا للتوقيت المتفق عليه في المقرر 
 01يكون لبدء تحليل التقارير. وبناء على طلب عدد من األطراف، تم تمديد الموعد النهائي ل 2111سبتمبر/أيلول  01

 .2111أكتوبر/تشرين األول 
تحتوي على تجميع للنتائج الرئيسية ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16) مذكرة األمين التنفيذيووفقا لذلك، أعد  -47

كما أتيحت جميع التقارير الوطنية الثانية التي قدمتها األطراف من خالل غرفة تبادل  .لتحليل التقارير الوطنية الثانية المقدمة
األطراف إلى النظر في التقارير المقدمة وتوفير المزيد من اإلرشادات بشأن طرائق إعداد معلومات السالمة األحيائية. وستدعى 

التقرير الوطني الثالث المقرر حاليا أن يتزامن مع استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية وعملية التقييم 
 .للبروتوكول من قبل األطراف في اجتماعها الثامن ةواالستعراض الثالث

 (35التقييم واالستعراض )المادة  -18البند 
مؤتمر األطراف العامال كاجتمااع لألطاراف فاي البروتوكاول، بعاد خماس  يضطلعمن البروتوكول أن  05المادة  تقتضي -48

سنوات من دخول البروتوكول حيز النفااذ وبعاد كال خماس سانوات علاى األقال بعاد ذلاك، بتقيايم لفعالياة البروتوكاول، بماا فاي ذلاك 
  قييم إلجراءاته ومرفقاته.ت

فاي ذلاك  أن تجارىوسلمت األطراف في اجتماعها الرابع بأن عملية التقييم واالستعراض األولى التي كان من المفترض  -42
االجتماع لن تؤدي إلى تقييم مفيد لفعالية البروتوكول نتيجاة الخبارة المحادودة التاي اكتسابتها األطاراف فاي تنفياذ البروتوكاول وعادم 

إعاداد نهاج منهجاي جياد للمسااهمة فاي ( 1، طلبت األطاراف إلاى األماين التنفياذي: )BS-IV/15ود نهج منهجي. ووفقا للمقرر وج
 .معايير أو مؤشرات يمكن أن تطبق في تقييم فعالية البروتوكول صياغة( 2تقييم ثان فعال واستعراض للبروتوكول؛ و)إجراء 

أن يركاااز نطااااق التقيااايم واالساااتعراض الثااااني لفعالياااة ( 1: )ماعهاااا الخاااامسفاااي اجتفاااي البروتوكاااول وقاااررت األطاااراف  -71
( أن يسااتند 2؛ و)إضااافة إلاى عناصاار ومؤشارات محااددةالبروتوكاول أساسااا علاى تقياايم حالااة تنفياذ العناصاار الرئيساية للبروتوكااول 

الوطنيااة الثانيااة وغرفااة تبااادل معلومااات التقياايم إلااى المعلومااات المتعلقااة بتنفيااذ البروتوكااول التااي تاام جمعهااا ماان خااالل التقااارير 
السالمة األحيائية، والمعلومات التي يمكن أن تكون متاحة من خالل لجنة االمتثاال فيماا يتعلاق بوظائفهاا المتمثلاة فاي اساتعراض 

 قضايا االمتثال العامة وآلية تنسيق بناء القدرات والعمليات والمنظمات األخرى ذات الصلة.
والتعاقاد علاى إجاراء تحليال لهاذا التجمياع عان تنفياذ البروتوكاول جمع وتجميع معلوماات  مين التنفيذيكما طلبت إلى األ -71

وأنشااأت األطااراف أيضااا فريااق خبااراء تقنيااين  .ماان المعلومااات بغيااة تيسااير إجااراء التقياايم واالسااتعراض الثاااني لفعاليااة البروتوكااول
إلاااى  ه( تقاااديم توصااايات2؛ و)التاااي تااام جمعهاااا وتحليلهاااالوماااات ( اساااتعراض تحليااال المع1مخصاااص متاااوازن إقليمياااا، مااان أجااال: )

 .نظر فيهاياالجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ل
ووفقااا لااذلك، ساايكون معروضااا أمااام مااؤتمر األطااراف العاماال كاجتماااع األطااراف فااي البروتوكااول مااذكرة أعاادها األمااين  -72

ت المتعلقاة بتنفياذ البروتوكاول وتوصايات تهادف إلاى تقيايم فعالياة البروتوكاول بموجاب الماادة التنفيذي تشتمل على تحليل للمعلوما
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17بشأنها ) تخذ مقرراتيظر فيها و ينمن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ل 05
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 شؤون ختامية –رابعا
 أخرى شؤون -19البند 

 للمناقشاة وفقااا وتقبال تثاارأخارى  مساائلفااي أي  نظارتأن فاي البروتوكاول فاي طاراف األرغااب تفاي إطاار هاذا البناد، قاد  -70
 للنظام الداخلي.

بروتوكول قرطاجنة للسالمة في راف ألطل السابعاالجتماع  انعقاد ومكان موعد -21البند 
 األحيائية

العاادي  اجتماعهاا انعقااد انمكاو  موعاداألطراف في البروتوكول  قررتس النظام الداخلي،من  6 القاعدةمن  2وفقا للفقرة  -76
 .قادمال

 اعتماد التقرير -21البند 
علاى أسااس مشاروع التقريار الاذي  اعتماادهو  هاا الساادساجتماعالمتعلاق بعمال تقريار الإلاى النظار فاي  األطاراف تدعىس -75

التقريااار الختاااامي بعاااد  إعاااداد باالنتهااااء مااانقااارر لم  تفاااويض اإلاااى ألطاااراف اساااتدعى ، للممارساااة المعتاااادةووفقاااا  سااايقدمه المقااارر.
 مساعدة من األمانة.بو في البروتوكول ألطراف مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل، بإرشاد من رئيس االجتماع

 اختتام االجتماع -22البند 
بعااد قرطاجنااة للسااالمة األحيائيااة فااي بروتوكااول ألطااراف ل السااادساالجتماااع  يعلاان الاارئيس عاان اختتااامماان المتوقااع أن  -74

 .2112 تشرين األول/أكتوبر 5يوم الجمعة ظهر 
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 المرفق األول
 لمؤتمر األطراف العامل  السادستنظيم العمل المقترح لالجتماع 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة األحيائية

  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 بند جدول األعمال:  
 .افتتاح االجتماع -1

 االثنين 
 2112أكتوبر  1

  ...11-11.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:  
 الشؤون التنظيمية -2

 المكتب؛ أعضاء 2-1
 قرار جدول األعمال؛إ 2-2
 تنظيم العمل. 2-0

لى االجتماع إتقرير عن أوراق تفويض الممثلين  -0
ف لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا السادس

 األحيائية. في بروتوكول السالمة
  تقرير لجنة االمتثال. -6
 متعلقة باآللية المالية والموارد. مسائل -4
التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات  -7

 األخرى.

  ...10-...11الساعة 
 

دارة البروتوكول وشؤون إتقرير األمين التنفيذي عن  -8  
 الميزانية.
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  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 بنود جدول األعمال:
ادل معلومات السالمة تشغيل غرفة تب -5

 وأنشطتها األحيائية
واستعمال  اتحالة أنشطة بناء القدر  -2

 خبراء السالمة األحيائية. قائمة
دارة المخاطر  -16 تقييم المخاطر وا 

 (14و 15)المادتان 
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية  -14

 (24)المادة 
 (00التقارير )المادة  تقديمالرصد و  -17
 (05)المادة  واالستعراض التقييم -18

 بنود جدول األعمال:
 .تقرير لجنة االمتثال -6

المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية   -11
 (18)المادة 

 (8متطلبات اإلخطار )المادة  -11
 المسؤولية والجبر التعويضي )المادة -12

27) 
غير المقصود عبر الحدود  النقل -10

 (17وتدابير الطوارئ )المادة 
  الهيئات الفرعية -15

 18.11-15.11الساعة  

 بنود جدول األعمال:
 2و 5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 18و 17و 14و 16و

 بنود جدول األعمال:
 11و 6مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 15و 10و 12و 11و

 الثالثاء 
 2112أكتوبر  2

  10.11-11.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
 2و 5بنود جدول األعمال لة مناقشة مواص

 18و 17و 14و 16و

 بنود جدول األعمال:
 11و 6بنود جدول األعمال مواصلة مناقشة 

 15و 10و 12و 11و

 18.11-15.11الساعة  
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  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 األربعاء نيعاملن الالعمل في الفريقي تقدمالستعراض عامة جلسة   
 2112أكتوبر  0

  ...11-11.11الساعة 

 مال:بنود جدول األع  
 8و 7و 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 10.11-11.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
 2و 5بنود جدول األعمال مواصلة مناقشة 

 18و 17و 14و 16و

 بنود جدول األعمال:
 11و 6بنود جدول األعمال مواصلة مناقشة 

 15و 10و 12و 11و

 18.11-15.11الساعة  
 

 بنود جدول األعمال:
 2و 5بنود جدول األعمال ة مناقشة مواصل

 18و 17و 14و 16و

 بنود جدول األعمال:
 11و 6بنود جدول األعمال مواصلة مناقشة 

 15و 10و 12و 11و

 الخميس 
 2112 برأكتو  6

  10.11-11.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
 2و 5بنود جدول األعمال مواصلة مناقشة 

 18و 17و 14و 16و

 بنود جدول األعمال:
 11و 6بنود جدول األعمال واصلة مناقشة م
 15و 10و 12و 11و

 18.11-15.11الساعة  

 بنود جدول األعمال:  
 أخرى شؤون -12
لمؤتمر  السابعاالجتماع انعقاد ومكان  موعد -21

 البروتوكولاألطراف في 
 اعتماد التقرير -21
 اختتام االجتماع -22

 الجمعة
 2112أكتوبر  5

  10.11-11.11الساعة 
 و

 18.11-15.11الساعة 
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 الثاني المرفق

 في اتفاقية التنوع البيولوجيلمؤتمر األطراف  السادسبوثائق االجتماع مؤقتة قائمة 
 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالعامل كاجتماع 

 
 العمل وثائق -ألف 

 الرمز العنوان
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/2 تقرير لجنة االمتثال

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/3 وأنشطتها تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4  المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5 مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى التعاون

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6/Add.1 تقرير األمين التنفيذي عن شؤون الميزانية 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7 البروتوكول بموجبحالة أنشطة بناء القدرات 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7/Add.1 تنفيذ البروتوكول على نحو فعاللاالستعراض الشامل لخطة عمل بناء القدرات 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7/Add.2 تقرير عن استعمال قائمة خبراء السالمة األحيائية

الصلة من تجميع المعلومات ذات المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية: 
 )ب( و)ج(2-18 التقارير الوطنية الثانية فيما يتعلق بالمادتين

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/8 

المعايير  بشأنتحليل المعلومات المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية: 
القائمة المتعلقة بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية  واإلرشاداتوالطرائق 

 الكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/10 8متطلبات اإلخطار بموجب المادة 

المسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول السالمة األحيائية 
 (27 )المادة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/11 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/12 (17غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  النقل

دارة المخاطر )المادتان   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13 (14و 15تقييم المخاطر وا 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/14 (01الهيئات الفرعية )المادة 

(: تجميع نتائج أنشطة ما بين 24القتصادية )المادة االجتماعية وااالعتبارات 
 االقتصادية االجتماعية و الدورات بشأن االعتبارات 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/15 

تحليل نتائج واتجاهات التقارير الوطنية (: 00الرصد وتقديم التقارير )المادة 
 الثانية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16 
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 الرمز العنوان
(: تحليل المعلومات المتعلقة 05التقييم واالستعراض: النهج والمعايير )المادة 

 بتنفيذ البروتوكول والتوصيات
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17 

 الوثائق اإلعالمية )قائمة أولية(-باء 

 الرمز العنوان
تقرير عن االجتماعين المنعقدين بين الدورات للجنة االستشارية غير الرسمية 

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمعنية ب
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/1 

فيذ البروتوكول على تقرير التقييم المستقل لخطة عمل بناء القدرات من أجل تن
 نحو فعال

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2 

طار تقييم  منتدىتقرير  اإلنترنت بشأن النهوج االستراتيجية لبناء القدرات وا 
طار رصد وتقييم خطة عمل بناء القدرات  القدرات وا 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/3 

والمنظمات تجميع للمساهمات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى 
على خطة العمل  الممكنةالمعنية فيما يتعلق بآرائها واقتراحاتها بشأن التنقيحات 

والخبرات والدروس المستفادة من استعمال المجموعة المنقحة من المؤشرات 
 لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/4 

صال المعني ببناء القدرات من أجل االجتماعين الثامن والتاسع لفريق االت اتقرير 
 السالمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/5 

اجتماعي التنسيق السابع والثامن للحكومات والمنظمات المنفذة و/أو  اتقرير 
 الممولة ألنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية

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

القواعد والمعايير القائمة ذات الصلة بمناولة ونقل موجز للتطورات المتعلقة ب
 وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/7 

تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لموظفي الجمارك الذين يحتاجون إلى قدرات 
 في مجال أخذ العينات والكشف عن الكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/8 

الشبكة اإللكترونية للكشف ومعامل تحديد الهوية في غرفة تبادل تقرير 
 معلومات السالمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/9 

دارة المخاطر بموجب لتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص  تقييم المخاطر وا 
 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/11 تقرير منتدى الخبراء المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن تقييم المخاطر

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/12 دليل المنقح للتدريب بشأن تقييم المخاطرال

ثار تقرير حلقة العمل بشأن بناء القدرات للبحوث وتبادل المعلومات بشأن اآل
 االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/13 
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