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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل بروتوكول
 التاسع االجتماع

 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92-71شرم الشيخ، مصر، 
 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة العامل كاجتماع لألطراف في األطراف  تقرير مؤتمر
 عن اجتماعه التاسع األحيائية

 

عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  
مقررا، على النحو  71. واعتمد 9172 تشرين الثاني/نوفمبر 92إلى  71في الفترة من  مصر شرم الشيخ،في  التاسعاجتماعه 

 الوارد في الفصل األول من هذا التقرير.
 وترد وقائع مداوالت االجتماع في الفصل الثاني من التقرير. 
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 المقررات -أوال
 لاالمتثا 9-1

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
باألنشطة التي اضطلعت بها لجنة االمتثال في فترة السنتين األخيرة، تمشيا مع دورها الداعم في تنفيذ إذ يرحب 

ذ يحيط علما بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،   1مرفق بتقريرها،بتوصياتها الواردة في الوا 
والمناسبة  الالزمةاألطراف بمسؤولياتها والتزاماتها باتخاذ التدابير القانونية واإلدارية والتدابير األخرى  يذكر -1

 لتنفيذ البروتوكول؛

 ؛ 33األطراف بالتزامها برصد تنفيذ االلتزامات بموجب البرتوكول، عمال بالمادة  يذكر أيضا -2

جه صعوبات في االمتثال اللتزام واحد أو أكثر بموجب البروتوكول ُتشجع إلى أن األطراف التي توا يشير -3
 ؛االمتثال على طلب المساعدة من لجنة

إلى األطراف أن تتعاون بشكل كامل عندما ُيطلب إليها تقديم معلومات تتعلق بامتثالها لاللتزامات  يطلب -4
 بموجب البروتوكول؛ 

األطراف التي حققت تقدما في االمتثال لبعض االلتزامات إلى تشارك المعلومات ذات الصلة في  يدعو -5
التقارير الوطنية الرابعة، أو من خالل تعاون ثنائي أو إقليمي، حول الظروف شكل اإلبالغ الخاص بخانات النصوص الحرة في 

 التي تكون قد أسهمت في تحقيق تقدمها؛

من  الخاص بالتقارير الوطنية الرابعة ام خانات النصوص الحرة في شكل اإلبالغاألطراف على استخد يشجع -6
األطراف التي تواجه تحديات في االمتثال لبعض االلتزامات إلى تشارك المعلومات حول  ويدعوالردود المقدمة  توضيحأجل 

 الوطنية الرابعة؛شكل اإلبالغ الخاص بالتقارير التحديات التي واجهتها في خانات النصوص الحرة في 

مع التقدير الجهود التي تبذلها األطراف لالمتثال اللتزاماتها بموجب البروتوكول إلتاحة المعلومات  يالحظ -7
 معلومات السالمة األحيائية؛ لغرفة تبادل 

في الوقت  معلومات السالمة األحيائيةجميع المعلومات المطلوبة في غرفة تبادل  إتاحةاألطراف على  يحث -8
المحورة عبر الحدود للكائنات الحية عن عمد  بالحركة األولىالنهائية المتعلقة  والقراراتالمخاطر  اتسب، وال سيما تقييمالمنا

 المحورة الُمَعدة للتجارب الميدانية؛، بما في ذلك الكائنات الحية عن عمد في البيئةإلدخالها 

غرفة  لدىط االتصال الوطنية الخاصة بها نقاعن بتفاصيل محدثة  االحتفاظ بالحاجة إلىاألطراف  يذكر -9
 تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ 

المعلومات في التقارير الوطنية وغرفة  تضارب لتفادياألطراف على التنسيق على المستوى الوطني  يحث -11
 التواصل بين نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة؛ ويشجع ،تبادل معلومات السالمة األحيائية

، والجمهور ،اء مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مع الصناعةن  البَ  التعاملاألطراف بأهمية  يذكر -11
 من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؛ والنساء والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،

                                                      
1
  CBD/CP/MOP/9/2. 
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 السالمة األحيائية في نظمها التعليمية؛  األطراف على تعميم يشجع -12

اللجنة  إليها ألطراف التي تطلبل دعماطوعي  تمويلالحكومات األخرى إلى تقديم  ويدعواألطراف  يحث -13
  ؛المتثالخاصة باخطط عمل وتنفيذ وضع 

 العامة إلى أقصى حد ممكن؛ هااألطراف على تخصيص األموال للسالمة األحيائية في ميزانيات يشجع -14
 مع األسف أن طرفا لم يقدم حتى اآلن تقاريره الوطنية على مدى دورات إبالغ متعددة؛ يالحظ  -15
 15أن لجنة االمتثال واألمينة التنفيذية قد أقاما اتصاالت مع الطرف الُمشار إليه في الفقرة يالحظ أيضا  -16

 في إعداد تقاريره؛دعم لهذا الطرف ، بما في ذلك من خالل تقديم الBS-V/1 أعاله في مناسبات عديدة، عمال بالمقرر
 ؛أعاله، على وجه االستعجال، أن يقدم تقريره الوطني الثالث 15الطرف الُمشار إليه في الفقرة إلى  يطلب -17

ا ، إذBS-V/1وفقا للمقرر  االمتثاللجنة  التماس مساعدةعلى  أعاله 15الطرف الُمشار إليه في الفقرة  يشجع -18
  تقارياحتاج إلى دعم في إعداد 
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 (22 تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها )المادة -9/2

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،VIII/2-CPأنه لم يتم االضطالع بأنشطة هامة مطلوبة في المقرر  إذ يالحظ مع القلق

بالجهود المتواصلة التي تبذلها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة في دعم تنفيذ  يرحب -1
إلى مواصلة القيام بذلك من أجل  ويدعوهاغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية واالضطالع بأنشطة بناء القدرات ذات الصلة، 

 زيادة تعزيز دور غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
بتنفيذ "مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لبناء القدرات المستدامة من أجل  يرحب -2

 ويدعوغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية" )مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الثالث(، المشاركة الفعالة في 

برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة تيسير التعاون اإلقليمي وبناء القدرات بشأن استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة 
 األحيائية؛

ير الرسمية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية اجتماعا واحدا على أن تعقد اللجنة االستشارية غ يقرر -3
األقل، ومناقشات غير رسمية على اإلنترنت حسب الحاجة، وأن تقدم تقريرا عن نتائج أعمالها إلى مؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر؛

كة بين آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وآلية غرفة تبادل معلومات طرائق التشغيل المشتر  يؤيد -4
بمقرر مؤتمر األطراف مرفق  السالمة األحيائية وآلية غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، الواردة فيال

 ؛I/3-BSيائية المعتمدة في المقرر ، والتي تعتبر مكملة لطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األح14/25

، ويطلب إلى األمينة التنفيذية، كمسألة ذات أولوية، أن تتصرف بناء على CP-VIII/2إلى المقرر  يشير -5
 ، وال سيما:CP-VIII/2الطلبات الواردة في المقرر 

كافية ومحددة، بشرية ومالية، إلدارة وتحسين وصيانة غرفة تبادل معلومات السالمة  لتخصيص موارد (أ )
 األحيائية؛

ومواصلة التعاون مع قواعد  الستكمال انتقال غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى منصتها الجديدة (ب )
 البيانات والمنصات األخرى للسالمة األحيائية؛

البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ومتابعة توصيات مواصلة إدخال التحسينات على  (ج )
 اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في اجتماعها العاشر؛

تيسير وضع مواد تدريبية بما في ذلك التدريب عبر اإلنترنت، على أساس المنصة وواجهة المستخدم  (د )
 لجديدتين، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الثالث؛ا

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمينة التنفيذية آراء بشأن  يدعو -6
أعاله، وال سيما فيما يتعلق بإجراءات تسجيل  5إليها في الفقرة التغييرات التي حدثت نتيجة لالنتقال والتحسينات المشار 

إلى األمينة التنفيذية أخذ هذه اآلراء في االعتبار  ويطلبالمعلومات، وأدوات تحليل نتائج البحث، والرسومات البيانية للبيانات، 
فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  من أجل مواصلة تحسين غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقديم تقرير لينظر

 األطراف في البروتوكول في اجتماعه العاشر؛

آلليات غرفة تبادل المعلومات  Bioland إلى األمينة التنفيذية أن تستكشف كيف يمكن استخدام أداة يطلب -7
 الوطنية لتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية.

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13517
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=8284
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 (22بناء القدرات )المادة  -9/3

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،VIII/3-CPو VI/3-BSإلى المقررين  إذ يشير
( لتعزيز ودعم بناء القدرات 2121-2117بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) يحيط علما -1

 2لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها؛
بحالة تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة  يحيط علما أيضا -2

 3(؛2121-2112للسالمة األحيائية )
األطراف، للفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل، على إعطاء األولوية والتركيز، حسب االقتضاء،  يحث -3

نية المتعلقة بالسالمة األحيائية، وتقييم المخاطر، والكشف عن الكائنات على األهداف التشغيلية المتعلقة بوضع التشريعات الوط
بأهمية تعميم السالمة األحيائية وتبادل  ويحيط علماالحية المحورة وتحديد هويتها، والتوعية العامة والتثقيف والمشاركة، 

الفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل وما المعلومات والخبرات من أجل مواصلة تعزيز األطر الوطنية للسالمة األحيائية في 
 بعدهما؛

األطراف على إعطاء األولوية، حسب االقتضاء، ألنشطة بناء القدرات بشأن المسؤولية والجبر  يحث أيضا -4
من اإلطار وخطة العمل، في الفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل،  4التعويضي على النحو المبين بموجب المجال البؤري 

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في الفترة األخيرة؛ -ضوء بدء نفاذ بروتوكول ناغويا في 
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، القادرة على تقديم دعم مالي وتقني إضافي  يدعو -5

دول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر لتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا وال
 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى أن تفعل ذلك، لمواصلة تنفيذ اإلطار وخطة العمل؛

بنتائج االجتماع الثاني عشر لفريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية،  يحيط علما -6
ل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي بما يتماشى مع ويقر بالحاجة إلى خطة عم

المتابعة المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبما يكمل اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء 
ادي لألنشطة إلعداد خطة العمل المحددة الوارد في مرفق هذا بالجدول الزمني اإلرش ويرحب، 2121القدرات لما بعد عام 

 المقرر؛
، الذي طلب فيه مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية أن تكلف بإجراء دراسة، 14/24بالمقرر  يحيط علما -7

 ويرحب، 2121عام  رهنا بتوافر الموارد، لتوفير قاعدة معلومات إلعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد
 النظر في الجوانب ذات الصلة ببروتوكول قرطاجنة في الدراسة؛ ويطلبباختصاصات الدراسة المرفقة بذلك المقرر، 

األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمينة التنفيذية  يدعو -8
، فضال عن 2121طار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام بآراء واقتراحات بشأن العناصر المحتملة لإل

 العناصر الممكنة لخطة عمل محددة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية تغطي بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي؛

                                                      
 .CBD/COP/14/INF/10يرد التقرير المحدث في الوثيقة اإلعالمية  2
3 CBD/CP/MOP/9/3.القسم ثانيا ، 

https://www.cbd.int/decision/mop/default.shtml?id=13236
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-03-ar.pdf
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لصلة إلى المشاركة األطراف، وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات ا يدعو أيضا -9
في حلقات العمل التشاورية ومنتديات المناقشة على اإلنترنت المتعلقة بمشروع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما 

 ؛2121، باالقتران مع العملية التحضيرية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2121بعد عام 
أن يسهم، في اجتماعه الثالث  4ي ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإلى فريق االتصال المعن يطلب -11

عشر، في وضع: )أ( مشروع خطة عمل بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي، )ب( مشروع اإلطار 
، حسب االقتضاء، وأن يستعرض، في اجتماعه الرابع عشر، 2121االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

طة عمل بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، مع مراعاة المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الرابعة المشروع النهائي لخ
 بموجب بروتوكول قرطاجنة؛

 إلى األمينة التنفيذية: يطلب -11

أن تجم ع اآلراء واالقتراحات من األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة  )أ(
 أعاله؛ 8مشار إليها في الفقرة ال

أن تضمن مستوى كاف لمشاركة خبراء السالمة األحيائية، بمن فيهم الخبراء ذوو الخبرة بشأن البروتوكول  )ب(
 ؛2121التكميلي، أثناء المشاورات التي ستجرى على مدى وضع اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات لما بعد عام 

مشروع  (2مل لبناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي؛ )( مشروع خطة ع1أن تقدم ) )ج(
لكي تنظر فيهما الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث  2121،5إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

وكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه ولكي ينظر فيهما بعد ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت
 العاشر؛

إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، أن تيسر وتدعم  يطلب أيضا -12
لتنفيذ الفعال تنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات األولوية لدعم تنفيذ البروتوكول الواردة في إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل ا

، ووفقا لخطة BS-VI/3(، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 2121-2112لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )
 13/23( لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها على النحو المرفق بالمقرر 2121-2117العمل قصيرة األجل )
 األطراف.الصادر عن مؤتمر 

 المرفق

 الجدول اإلرشادي لألنشطة
إن عملية إعداد خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي تكون متواءمة 

األجل لبناء مع المتابعة المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ومكملة لإلطار االستراتيجي طويل 
ستشمل األنشطة التالية التي ينبغي مواءمتها مع الجدول الزمني إلعداد متابعة للخطة االستراتيجية  2121القدرات لما بعد عام 

 :2121-2111للتنوع البيولوجي 
 

                                                      
 المعروف سابقا باسم فريق االتصال المعني ببناء القدرات. 4
 )د(.1، الفقرة 14/24انظر المقرر  5
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 المسؤولية اإلطار الزمني النشاط/المهمة

والشووووعوب األصوووولية  دعوووووة األطووووراف فووووي بروتوكووووول قرطاجنووووة -1
إلوووى تقوووديم آراء  والمجتمعوووات المحليوووة والمنظموووات ذات الصووولة

العناصوور الممكنووة لخطووة عموول محووددة لبنوواء واقتراحووات بشووأن 
القووووودرات فوووووي مجوووووال السوووووالمة األحيائيوووووة، تغطوووووي بروتوكوووووول 

، وتجميوووع المعلوموووات بواسوووطة قرطاجنوووة وبروتوكولوووه التكميلوووي
 األمانة 

ديسمبر/كانون األول 
فبراير/شباط  – 2118
2119 

األمانة؛ واألطراف، والشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية 

 والمنظمات ذات الصلة

مسوواهمة فريووق االتصووال فووي وضووع مشووروع خطووة العموول لبنوواء  -2
القوووووودرات موووووون أجوووووول تنفيووووووذ بروتوكووووووول قرطاجنووووووة وبروتوكولووووووه 
 التكميلي، مع مراعاة اآلراء واالقتراحات المقدمة من األطراف

 –ارس/آذار م
 2119أيلول /سبتمبر

 فريق االتصال؛ واألمانة

تحضووووير مشووووروع خطووووة عموووول لبنوووواء القوووودرات موووون أجوووول تنفيووووذ  -3
 بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي

 –أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2119 

 األمانة

اسووتعراض فريووق االتصووال لمشووروع خطووة العموول لبنوواء القوودرات  -4
السووالمة األحيائيووة، مووع مراعوواة المعلومووات المقدمووة فووي مجووال 

 في التقارير الوطنية الرابعة بموجب بروتوكول قرطاجنة

 –فبراير/شباط 
 2121مارس/آذار 

 فريق االتصال

إصووودار إخطوووار يووودعو إلوووى تقوووديم آراء عووون المشوووروع النهوووائي  -5
لخطة العمول لبنواء القودرات مون أجول تنفيوذ بروتوكوول قرطاجنوة 

 وبروتوكوله التكميلي وتجميع اآلراء بواسطة األمانة

 –أبريل/نيسان 
 2121مايو/أيار 

األمانة؛ واألطراف، والشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية 

 والمنظمات ذات الصلة

النظووور فوووي المشوووروع النهوووائي لخطوووة العمووول لبنووواء القووودرات مووون  -6
جانوب أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكولوه التكميلوي مون 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث

الهيئة الفرعية للتنفيذ، االجتماع  2121يونيه/حزيران 
 الثالث

النظووور فوووي مشوووروع خطوووة العمووول مووون جانوووب موووؤتمر األطوووراف  -7
العامووول كاجتمووواع لألطوووراف فوووي بروتوكوووول قرطاجنوووة للسوووالمة 

مراعوووواة توصوووويات  مووووعاألحيائيووووة موووون أجوووول إمكانيووووة اعتموووواده، 
 لهيئة الفرعية للتنفيذ.ا

أكتوبر/تشرين األول 
2121 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 األحيائية، االجتماع العاشر
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 (22المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد المالية )المادة  -9/4

 ،قرطاجنة للسالمة األحيائيةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

بالسالمة األحيائية خالل برمجة مخصصاتها  على تحديد أولويات المشاريع المتعلقة المؤهلةاألطراف  يحث -1
الصندوق االستئماني  وارد( ضمن إطار فترة التجديد السابع لمSTARالوطنية عن طريق نظام التخصيص الشفاف للموارد )

لمرفق البيئة العالمية، مع مراعاة التزاماتها بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية، والخطة االستراتيجية لبروتوكول 
رشادات مؤتمر األطراف إلى اآللية المالية؛  2121،6-2111قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة   وا 

مؤتمر األطراف، عند اعتماد إرشاداته إلى اآللية المالية فيما يتعلق بدعم تنفيذ البروتوكول ومع األخذ  يوصي -2
 توفير األموال الالزمة من أجل:  أن يدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة 7في االعتبار توصيات لجنة االمتثال،

 على أن تفعل ذلك؛  لتنفيذ البروتوكول حتى اآلن مساعدة األطراف المؤهلة التي لم تتخذ بشكل كامل تدابير (أ )

دعم األطراف المؤهلة في الوفاء بالتزاماتها بشأن اإلبالغ بموجب البروتوكول، بما في ذلك تقديم تقاريرها  (ب )
 الوطنية الرابعة؛ 

 دعم األطراف في تنفيذ خطط العمل الخاصة باالمتثال فيما يتعلق باالمتثال للبروتوكول؛ (ج )

المؤهلة على العمل بشكل استباقي مع مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل التنسيق األطراف  يحث -3
إمكانية حصولها على األموال المتاحة  االتصال التشغيلية الخاصة بها لدى مرفق البيئة العالمية، من أجل ضمان مع نقاط

 للسالمة األحيائية؛

للبلدان التي  ويعرب عن تقديرهني لمرفق البيئة العالمية بالتجديد السابع لموارد الصندوق االستئما يرحب -4
 ساهمت في التجديد السابع للموارد؛

األطراف على التعاون على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي، وطلب الدعم من مرفق البيئة العالمية  يشجع -5
والمعلومات والتجارب والخبرات بطريقة فعالة من  من أجل المشاريع المشتركة، ُبغية تعظيم أوجه التآزر والفرص لتقاسم الموارد

 حيث التكلفة.

 
 

  

                                                      
 ، المرفق األول.BS-V/16المقرر  6

 .CBD/CP/MOP/9/2انظر  7
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 (33الرصد واإلبالغ )المادة  -9/5

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

، الذي ُطلب فيه إلى األمينة التنفيذية أن تعد شكال منقحا للتقارير الوطنية الرابعة VIII/14-PCإلى المقرر  إذ يشير
دة في بهدف ضمان الحصول على معلومات كاملة ودقيقة والسعي إلى ضمان قابلية تطبيق معلومات خط األساس، المحد

 ،VI/15-BSالمقرر 

ذ يرحب باستعراض الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني لمشروع الشكل المنقح للتقرير الوطني الرابع، بالصيغة  وا 
 8التي اقترحتها األمينة التنفيذية،

ذ يدرك حسين مواءمة اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها وتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات أهمية ت وا 
2131المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 

وأدوات اإلبالغ المتعلقة بأهداف التنمية  9
ذ يالحظالمستدامة،   هذا الصدد،التقدم المحرز حتى اآلن في  وا 
األطوراف التوي لوم تقودم تقريرهوا الووطني الثالوث حتوى  ويحوثبالتقارير الوطنية الثالثة اإلضوافية المقدموة،  يرحب -1

 10اآلن على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛
إلوى األطوراف اسوتخدامه فوي التقريور الووطني الرابوع عون تنفيوذ  ويطلوبشكل التقريور المرفوق بهوذا المقورر  يعتمد -2

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
األطوووراف إلوووى إعوووداد تقاريرهوووا مووون خوووالل عمليوووة تشووواورية تضوووم جميوووع أصوووحاب المصووولحة الووووطنيين  يووودعو -3

 المعنيين، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، حسب االقتضاء؛
طووراف علووى الوورد علووى جميووع األسووئلة فووي شووكل التقريوور، ويشوودد علووى أهميووة تقووديم التقووارير الوطنيووة األ يشووجع -4

الرابعوووة فوووي الوقوووت المناسوووب مووون أجووول تيسوووير التقيووويم واالسوووتعراض الرابوووع لفعاليوووة بروتوكوووول قرطاجنوووة والتقيووويم النهوووائي للخطوووة 
 11؛2121-2111االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

إلووى األطووراف ويوودعو الحكوموووات األخوورى إلووى أن تقوودم إلووى األمانوووة تقريرهووا الوووطني الرابووع عوون تنفيوووذ  يطلووب -5
 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:

 بلغة رسمية من لغات األمم المتحدة؛ )أ(

في البروتوكول، الذي  قبل اثني عشر شهرا من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف )ب(
 سينظر في التقرير؛

                                                      
 .2/13، القسم أوال، التوصية CBD/SBI/2/22 انظر 8
 .2115سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  71/1قرار الجمعية العامة  9

سعودية أنغوال وأذربيجان وبيليز وكابو فيردي وجيبوتي واألردن وليبيا والجبل األسود وناورو وبابوا غينيا الجديدة وقطر والمملكة العربية ال 10
 وصربيا وسيشيل ودولة فلسطين والجمهورية العربية السورية.

 المرفق األول.، V/16-BSالمقرر  11

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13542
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13248
https://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12329
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يفضل عبر اإلنترنت من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، أو عن طريق غير اإلنترنت  )ج(
باستخدام الشكل المناسب الذي ستتيحه األمانة لهذا الغرض، وتوقع عليه على النحو الواجب نقطة االتصال الوطنية لبروتوكول 

 قرطاجنة؛
إلووى األمينووة التنفيذيووة أن تواصوول إتاحووة خيووار اسووتعراض واختيووار اإلجابووات الووواردة فووي التقريوور الوووطني  لووبيط -6

 السابق الذي قدمه الطرف المعني، في أداة اإلبالغ على اإلنترنت؛
 األمينة التنفيذية أن تواصل تيسير تقديم التقارير الوطنية دون االتصال باإلنترنت؛ إلىيطلب أيضا  -7

ؤتمر األطراف، لودى اعتمواده اإلرشواد إلوى اآلليوة الماليوة، بوأن يودعو مرفوق البيئوة العالميوة إلوى إتاحوة م يوصي -8
 الموارد المالية في الوقت المناسب لألطراف المؤهلة لتيسير إعداد وتقديم تقاريرها الوطنية الرابعة بموجب البروتوكول؛

أن تكوون هنواك دورة إبوالغ وطنيوة  ويقورر 14/27لمقورر دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية، الواردة فوي ا يقبل -9
 .2123متزامنة تبدأ في عام 
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 المرفق
 مشروع الشكل المنقح للتقرير الوطني الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 منشأ التقرير
                      يرجى إدخال نصك هنا                     البلد: -1

  موظف االتصال المسؤول عن تقديم التقرير
                      يرجى إدخال نصك هنا                     االسم: -9
                      يرجى إدخال نصك هنا                     الوظيفة: -3
                      يرجى إدخال نصك هنا                     المنظمة: -4
                      يرجى إدخال نصك هنا                     عنوان المراسلة: -5
                      يرجى إدخال نصك هنا                     الهاتف: -1
                      يرجى إدخال نصك هنا                     الفاكس: -1
                      يرجى إدخال نصك هنا                     البريد اإللكتروني: -2
المنظمات/أصحاب المصلحة الذين تم استشارتهم أو  -2

                      يرجى إدخال نصك هنا                     اشتركوا في إعداد هذا التقرير:

  التقديم
                      السنة/الشهر/اليوم                     تاريخ التقديم: -71
 ]الشهر/السنة [إلى  ]الشهر/السنة [من  الفترة المشمولة بهذا التقرير: -77

 ________________________________________   12توقيع الموظف المسؤول عن اإلبالغ

 

 

                                                      
لمواصلة تجهيز المعلومات الواردة فيه من قبل أمانة اتفاقية  MS Wordتتاح هذه الوثيقة في نموذج ال يمكن تعديله في شكل برنامج  12

الصفحة هذه التنوع البيولوجي. وال يمكن تعديل سوى مدخالت النصوص وأطر العالمات. وبعد ملء هذه الوثيقة، يرجى تخزينها وطباعة 
السالمة األحيائية إلكماله إلكترونيا على العنوان  األولى للتوقيع عليها. كما يرد هذا النموذج على الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات

 التالي: ]ُيضاف الرابط[ 

هام: من أجل تيسير تحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير، يرجى أن ترسل األطراف التقرير إلى األمانة عبر اإلنترنت من خالل 
ع صورة ممسوحة ضوئيا من الصفحة األولى التي تم التوقيع م MS Wordشكل كمرفق في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أو 

 .secretariat@cbd.intعليها، إلى األمانة عن طريق البريد اإللكتروني هذا: 

 .MS Wordبرجاء عدم إرسال هذا التقرير عن طريق الفاكس أو البريد العادي أو في أشكال إلكترونية بخالف 

mailto:secretariat@cbd.int
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إذا لم يكن بلدك أحد األطراف في بروتوكول  -79
هناك عملية  هلقرطاجنة للسالمة األحيائية؟ 

 وطنية قائمة كي يصبح البلد طرفا فيه؟

 نعم 
 ال 

 :التفاصيليمكن أن تقدم هنا المزيد من  -73
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 أحكام عامة - 2المادة 
من كل طرف اتخاذ التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة والمناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب  9تقتضي المادة 

 البروتوكول

هل أدخل بلدك التدابير الوطنية الضرورية لتنفيذ  -74
 البروتوكول؟

 توجد تدابير وطنية كاملة 
 توجد تدابير وطنية جزئية 
 لم توضع إال تدابير مؤقتة فقط 
 ال يوجد إال مشروع تدابير 
 لم تتخذ تدابير بعد 

ما هي األدوات القائمة لتنفيذ التدابير الوطنية  -75
 للسالمة األحيائية؟

قانون وطني واحد أو أكثر بشأن السالمة  
 األحيائية

الئحة وطنية واحدة أو أكثر بشأن السالمة  
 األحيائية

مجموعة واحدة أو أكثر من المبادئ التوجيهية  
 بشأن السالمة األحيائية

القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية األخرى  
على السالمة األحيائية على نحو غير التي تطبق 

 مباشر
 ال توجد أدوات قائمة 
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بمبادرات لتعميم السالمة  كهل اضطلع بلد -71
األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي، أو السياسات أو 

 التشريعات األخرى؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  

 ال 
 ]يرجى التحديد[أخرى:  

 

هل أنشأ بلدك آلية لتخصيص أموال من الميزانية  -71
 لتفعيل تدابيره الوطنية للسالمة األحيائية؟

 نعم 
 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل لدى بلدك موظفون دائمون إلدارة الوظائف  -72
 المتعلقة مباشرة بالسالمة األحيائية؟

 نعم 
 ال 

هو عدد  ، ما72 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  -72
الموظفين الدائمين الذين تتعلق وظائفهم بصورة 

 مباشرة بالسالمة األحيائية؟

 4إلى  7 
 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 

 في بلدك: 9التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -91
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 المستحضرات الصيدالنية – 5المادة 

للكائنات هل ينظم بلدك الحركة العابرة للحدود  -97
الحية المحورة ومناولتها أو استخدامها والتي 

 تعتبر مستحضرات صيدالنية للبشر؟

 نعم 
 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

  في بلدك: 5التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -99
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 المرور العابر واالستخدام المعزول -6المادة 

هووووول يووووونظم بلووووودك المووووورور العوووووابر للكائنوووووات الحيوووووة  -93
 المحورة؟

 نعم 
 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 
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هل يونظم بلودك االسوتخدام المعوزول للكائنوات الحيوة  -94
 المحورة؟

 نعم 
 ال 

الكائنات الحية  هل اتخذ بلدك قرارا بشأن استيراد -95
 المحورة لالستخدام المعزول؟

 نعم 
 ال 

 في بلدك: 1التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -91
 يرجى إدخال نصك هنا                                

دخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة - 11إلى  7المواد   االتفاق المسبق عن علم وا 

هل وضع بلدك متطلبات قانونية للمصدرين  -91
بموجب واليته القضائية بإبالغ السلطة الوطنية 
المختصة لطرف االستيراد قبل الحركة العابرة 
للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة التي 
 تقع في إطار إجراء االتفاق المسبق عن علم؟

 نعم 
 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

عند قيام بلدك بالعمل كطرف التصدير، هل وضع  -92
متطلبات قانونية بشأن دقة المعلومات الواردة في 

 اإلخطار المقدم من الُمصدر؟

 نعم 
 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  

 ال 
ال ينطبق )الطرف ال يقوم حاليا بتصودير الكائنوات  

 الحية المحورة(

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل استلم  -92
بلدك إخطارا يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن 
عمد للكائنات الحية المحورة إلدخالها عن عمد 

 في البيئة؟

 نعم 
 ال 

، هل اشتمل 92على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -31
اإلخطار )اإلخطارات( على معلومات كاملة 

)كحد أدنى المعلومات المحددة في المرفق األول 
 ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية(؟

 نعم، دائما 
 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

هل أقر ، 92على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -37
اإلخطار )اإلخطارات( بلدك للمخطر باستالم 

 خالل تسعين يوما من االستالم؟

 نعم، دائما 
 في بعض الحاالت فقط 
 ال 
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 هل أبلغ بلدك قراره )قراراته( إلى:، 92على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -39

 المخطر . أ

 
 معلومات السالمة األحيائيةغرفة تبادل  . ب

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل اتخذ  -33
بلدك قرارا استجابة إلخطار )إخطارات( فيما 

يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات 
 الحية المحورة إلدخالها عن عمد في البيئة؟ 

 نعم 
 ال 

كم عدد ، 33على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -34
الكائنات الحية المحورة التي وافق بلدك على 

 استيرادها إلدخالها عن عمد في البيئة؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

أنه تمت  34على السؤال إذا كانت إجابتك  -35
هل تم بالفعل الموافقة على كائنات حية محورة،

استيراد كل هذه الكائنات الحية المحورة إلى 
 بلدك؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

ما هي ، 33على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -31
النسبة المئوية من قرارات بلدك التي تقع في 

 الفئات التالية؟

الموافقة على استيراد/استخدام الكائنات الحية  [%  ]
 المحورة بدون شروط

الموافقة على استيراد/استخدام الكائنات الحية  [%  ]
 المحورة بشروط

 حظر استيراد/استخدام الكائنات الحية المحورة [%  ]

 طلب معلومات إضافية [%  ]
 إبالغ المخطر بأنه تم تمديد فترة إرسال القرار [%  ]
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أن بلدك اتخذ  31على السؤال إذا كانت إجابتك  -31
بالموافقة على االستيراد بشروط أو حظر  قرارا

 هل قدمت األسباب؟االستيراد، 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

في بلدك، بما في ذلك التدابير في حالة عدم  71إلى  1التفاصيل عن تنفيذ المواد من يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -32
 البيئة:وجود يقين علمي بشأن اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة إلدخالها عن عمد في 

 يرجى إدخال نصك هنا                                

 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة - 11المادة 

هل لدى بلدك قانونا )قوانين( أو الئحة )لوائح( أو  -32
تدابير إدارية لصنع القرار المتعلق باالستخدام 

المحلي للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها 
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، بما في 

 ذلك طرحها في األسواق؟

 نعم 
 ال 

هل وضع بلدك متطلبات قانونية بشأن دقة  -41
المعلومات التي يتعين أن يقدمها الطالب فيما 

للكائنات الحية يتعلق باالستخدام المحلي 
المحورة التي قد تخضع للحركة العابرة للحدود 

والمراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
 للتجهيز، بما في ذلك طرحها في األسواق؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد  -47
فيما يتعلق القرارات التي اتخذها بلدك 

للكائنات الحية المحورة التي  باالستخدام المحلي
قد تخضع للحركة العابرة للحدود والمراد 

استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
 للتجهيز، بما في ذلك طرحها في األسواق؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

هل لدى بلدك قانونا )قوانين( أو الئحة )لوائح( أو  -49
تدابير إدارية لصنع القرار المتعلق باستيراد 

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة 
 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

 نعم 
 ال 



CBD/CP/MOP/9/13 

Page 19 
 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما هو عدد  -43
 فيما يتعلق باستيرادالقرارات التي اتخذها بلدك 

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة 
 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؟

 يوجدال  

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

في بلدك، بما في ذلك التدابير في حالة عدم وجود  77التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -44
المحتملة للكائنات الحية المحورة التي قد تكون عرضة للحركة العابرة للحدود  الضارةيقين علمي بشأن اآلثار 

 الستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز:
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 استعراض القرار - 12المادة 

هل أنشأ بلدك آلية الستعراض وتغيير أي قرار  -45
يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات 

 الحية المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل سبق أن  -41
استعرض/غير بلدك قرارا يتعلق بالحركة العابرة 

 للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

ما هو عدد ، 41على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -41
 القرارات التي تم استعرضها و/أو غيرها؟

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

هل كانت ، 41على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -42
أي من االستعراضات ناتجة عن طلب من 

 طرف التصدير أو المخطر؟

 نعم 
 ال 

هل قدم ، 42على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -42
بلدك ردا في غضون تسعين يوما موضحا 

 أسباب القرار؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 
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هل بدأ أي ، 41على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -51
 من االستعراضات بلدك بوصفه طرف االستيراد؟

 نعم 
 ال 

 هل أوضح بلدك، في غضون ثالثين يوما، أسباب القرار وأخبر:، 51على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -57

 المخطر . أ

 
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية . ب

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

 في بلدك: 79التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -59
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 اإلجراء المبسط - 11المادة 

هل أنشأ بلدك آلية لتطبيق اإلجراء المبسط فيما  -53
يتعلق بالحركة العابرة للحدود عن عمد للكائنات 

 الحية المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل طبق بلدك  -54
 المبسط؟اإلجراء 

 نعم 
 ال 

كم عدد ، 54على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -55
الكائنات الحية المحورة التي طبق عليها بلدك 

 اإلجراء المبسط؟

 ال يوجد 

 5إلى  7 
 أو أكثر  5 

هل أبلغ ، 54على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -51
بلدك األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات 

السالمة األحيائية بالحاالت التي ُطبق فيها 
 اإلجراء المبسط؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 
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 في بلدك: 73التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -51
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف - 11المادة 

أو الترتيبات الثنائية أو اإلقليمية  كم عدد االتفاقات -52
أو المتعددة األطراف المتعلقة بالسالمة األحيائية 

التي ابرمها بلدك مع األطراف األخرى/غير 
 األطراف؟

 يوجدال  

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

، يرجى تقديم وصف مختصر عن نطاقها أن تم إبرام اتفاقات أو ترتيبات 52على السؤال إذا كانت إجابتك  -52
 وهدفها:

 يرجى إدخال نصك هنا                                

 في بلدك: 74التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -11
 يرجى إدخال نصك هنا                                

دارة المخاطر - 16و 15المادتان   تقييم المخاطر وا 

هل يتطلب اإلطار التنظيمي الداخلي لبلدك إجراء  -17
 تقييمات مخاطر للكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

ما هي ، 17على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -19
الكائنات الحية المحورة التي تنطبق عليها 

 ينطبق(؟)اختر كل ما المتطلبات 

للواردات من الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها  
 عن عمد في البيئة

المحورة المراد للواردات من الكائنات الحية  
 استخدامها كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

للقرارات المتعلقة باالستخدام المحلي للكائنات  
الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو 

حها في كأعالف أو للتجهيز، بما في ذلك طر 
 األسواق 

للواردات من الكائنات الحية المحورة لالستخدام  
 المعزول

 ]يرجى التحديد[أخرى:  
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هل أنشأ بلدك آلية إلجراء تقييمات المخاطر قبل  -13
 اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل ، 13على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -14
تتضمن اآللية إجراءات لتحديد و/أو تدريب 
 الخبراء الوطنيين إلجراء تقييمات المخاطر؟

 نعم 
 ال 

 بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر أو إدارة المخاطر

دارتها  -15 ما هو عدد األشخاص في بلدك الذين تم تدريبهم على تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة وا 
 ورصدها؟

 تقييم المخاطر: .أ 

 ال يوجد 

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 

 أو أكثر 711 

 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 

 إدارة المخاطر: .ب 

 يوجدال  

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 

 أو أكثر 711 

 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 
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 الرصد: .ج 

 ال يوجد 

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 

 أو أكثر 711 

 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 

هل يستخدم بلدك مواد تدريبية و/أو إرشادات تقنية  -11
دارة مخاطر  للتدريب على تقييم مخاطر وا 

 الكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

هل ، 11على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -11
تقييم مخاطر الكائنات الحية يستخدم بلدك "دليل 

المحورة" )الذي أعدته أمانة اتفاقية التنوع 
 البيولوجي( للتدريب على تقييم المخاطر؟

 نعم 
 ال 

هل ، 11على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -12
تقييم مخاطر الكائنات الحية يستخدم بلدك "دليل 
المنتدى اإللكتروني وفريق المحورة" )الذي أعده 

الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر 
دارة المخاطر( للتدريب على تقييم المخاطر؟  وا 

 نعم 
 ال 

هل لدى بلدك احتياجات خاصة لمزيد من اإلرشاد  -12
تقييم مخاطر الكائنات بشأن موضوعات محددة ل

 الحية المحورة؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

هل لدى بلدك القدرة على كشف وتحديد وتقييم مخاطر و/أو رصد الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي  -11
لمخاطر على قد يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع األخذ في االعتبار ا

 الصحة البشرية؟

 الكشف: .أ 
 نعم 
 ال 
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 التحديد: .ب 
 نعم 
 ال 

 تقييم المخاطر: .ج 
 نعم 
 ال 

 الرصد: .د 
 نعم 
 ال 

 إجراء تقييم المخاطر أو إدارة المخاطر

هل اعتمد بلدك أو استخدم أي وثائق إرشادية لغرض إجراء تقييم المخاطر أو إدارة المخاطر، أو لتقييم تقارير  -17
 تقييم المخاطر المقدمة من المخطرين؟

 تقييم المخاطر: .أ 
 نعم 
 ال 

 إدارة المخاطر: .ب 
 نعم 
 ال 

، هل 17على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -19
يستخدم بلدك "اإلرشاد بشأن تقييم مخاطر 

الكائنات الحية المحورة" )الذي أعده المنتدى 
اإللكتروني وفريق الخبراء التقنيين المخصص 
دارة المخاطر( إلجراء تقييم  لتقييم المخاطر وا 
المخاطر أو إدارة المخاطر، أو لتقييم تقارير 

 خطرين؟تقييم المخاطر المقدمة من الم

 نعم 
 ال 

هل اعتمد بلدك ُنهجا أو منهجيات مشتركة لتقييم  -13
 المخاطر بالتنسيق مع دول أخرى؟

 نعم 
 ال 

هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بغية تحديد  -14
الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي 

ضارة على حفظ التنوع يمكن أن تكون لها آثار 
 البيولوجي واستخدامه المستدام؟

 نعم 
 ال 
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في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل أجرى  -15
بلدك أي نوع من أنواع تقييم مخاطر الكائنات الحية 

المحورة، بما في ذلك لالستخدام المعزول، أو التجارب 
باشر الميدانية، أو األغراض التجارية، أو االستخدام الم

 ؟كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

 نعم 
 ال 

كم عدد ، 15على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -11
 تقييمات المخاطر التي أجريت؟

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 
 711أكثر من  

يرجى ، 15على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -11
اإلشارة إلى نطاق تقييمات المخاطر )اختر كل 

 ما ينطبق(

الكائنات الحية المحورة لالستخدام المعزول )وفقا  
 (3للمادة 

الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد  
 ار التجريبي أو التجارب الميدانيةفي البيئة لالختب

الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد  
 في البيئة لألغراض التجارية

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة  
 كأغذية

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة  
 كأعالف

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة  
 للتجهيز

 ]يرجى التحديد[أخرى:  

، هل أجريت 15على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -12
رارات المتخذة بشأن تقييمات المخاطر لجميع الق

الكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في 
البيئة أو بشأن االستخدام المحلي للكائنات الحية 

لحركة عابرة للحدود المحورة التي قد تخضع 
 الستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو

 ؟للتجهيز 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 
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بلدك آليات وتدابير واستراتيجيات هل وضع  -12
دارة المخاطر المحددة في  مناسبة لتنظيم وا 
 تقييمات مخاطر الكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير مناسبة لمنع الحركات العابرة  -21
للحدود عن غير عمد للكائنات الحية المحورة، 

مثل اشتراط إجراء تقييم بما في ذلك تدابير 
 للمخاطر قبل أول إطالق لكائن حي محور؟

 نعم 
 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير لضمان أن يخضع أي كائن  -27
حي محور، سواء كان مستوردا أو مطورا محليا، 
إلى فترة مالحظة مالئمة تتناسب مع دورة حياته 

 أو فترة إنتاجه قبل بدء استخدامه المنشود؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل أنشأ بلدك آلية لرصد اآلثار المحتملة  -29
 المحورة التي تطلق في البيئة؟للكائنات الحية 

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل لدى بلدك البنية التحتية )مثل مرافق  -23
المختبرات( الالزمة لرصد أو إدارة الكائنات 

 الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

 في بلدك: 71و 75التفاصيل عن تنفيذ المادتين يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -24
 يرجى إدخال نصك هنا                                
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 وتدابير الطوارئ 13الحركات العابرة للحدود عن غير عمد - 17المادة 

هل وضع بلدك تدابير إلخطار الدول المتأثرة أو  -25
، وغرفة تبادل معلومات متأثرةالمحتمل أن تكون 

السالمة األحيائية، وعند االقتضاء، المنظمات 
الدولية ذات الصلة في حالة إطالق في واليتها 
القضائية يؤدي إلى، أو قد يؤدي إلى، حركة 

 عابرة للحدود عن غير عمد؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، كم عدد  -21
إطالقات الكائنات الحية المحورة التي حدثت في 
الوالية القضائية لبلدك والتي أدت، أو قد تكون 
 قد أدت، إلى حركة عابرة للحدود عن غير عمد؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

هي أن  21على السؤال رقم إذا كانت إجابتك  -21
، هل أخطر بلدك الدول المتأثرة اإلطالق حدث

أو المحتمل أن تكون متأثرة، وغرفة تبادل 
معلومات السالمة األحيائية، والمنظمات الدولية 

 االقتضاء؟ذات الصلة، عند 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

هل لدى بلدك القدرة على اتخاذ تدابير  -22
حركات العابرة للحدود عن االستجابة المناسبة لل

 غير عمد؟

 نعم 
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، كم عدد  -22
المرات التي أصبح فيها بلدك على علم بحركة 

 للحدود عن غير عمد في أراضيه؟عابرة 

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

                                                      
النقل غير المقصود عبر الحدود" هو نقل عبر الحدود لكائن حي محور  فإن، " CP-VIII/16وفقا للتعريف التشغيلي المعتمد في المقرر  13

من البروتوكول على  17عبر الحدود الوطنية لطرف ما دون قصد، حيث تم إطالق الكائن الحي المحور، وال تنطبق متطلبات المادة 
النقل عبر الحدود هذه إال إذا كان الكائن الحي المحور المعني ُيحتمل أن تكون له آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي عمليات 

 واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان، وذلك في الدول المتضررة أو التي يحتمل أن تتضرر."
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 في بلدك: 71التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -21
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية - 11المادة 

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط مناولة وتعبئة ونقل  -27
الكائنات الحية المحورة الخاضعة للحركة العابرة 

بموجب شروط السالمة مع مراعاة  للحدود
 القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير بوضوح  -29
الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد 

استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
في الحاالت التي تكون فيها هوية للتجهيز، 

قد ، أنها غير معروفةالكائنات الحية المحورة 
وهي غير معدة  تحتوي على كائنات حية محورة

لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن نقطة 
 اتصال للحصول على المزيد من المعلومات؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير بوضوح  -23
الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد 

استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
الحاالت التي تكون فيها هوية للتجهيز، أنه في 

 تحتوي، أنها معروفةالكائنات الحية المحورة 
على كائنات حية محورة وهي غير معدة 

لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن نقطة 
 اتصال للحصول على المزيد من المعلومات؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

 27على السؤال )األسئلة(  نعمإذا كانت إجابتك  -24
، ما هو نوع الوثائق التي 23و/أو  29و/أو 

لكائنات الحية المحورة ا يقتضيها بلدك لمصاحبة
 ؟

 وثيقة خاصة بالكائنات الحية المحورة 

كجزء من وثيقة أخرى )غير مخصصة للكائنات  
 الحية المحورة(

 ]يرجى التحديد[أخرى:  
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هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق  -25
للكائنات الحية المحورة المعدة المصاحبة 

كائنات بوضوح إلى أنها  لالستخدام المعزول
وتحدد أي شروط لسالمة المناولة  حية محورة

والتخزين والنقل واالستخدام ونقطة االتصال 
للحصول على المزيد من المعلومات، بما في 
ذلك اسم وعنوان الشخص أو المؤسسة التي 

 ستشحن إليها الكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

، ما نوع 25على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -21
الكائنات  لتحديدبلدك  يقتضيهاالوثائق التي 

 الحية المحورة الموجهة لالستخدام المعزول؟

 وثيقة خاصة بالكائنات الحية المحورة 

كجزء من وثيقة أخرى )غير مخصصة للكائنات  
 الحية المحورة(

 ]يرجى التحديد[أخرى:  

هل اتخذ بلدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق  -21
للكائنات الحية المحورة المراد إدخالها المصاحبة 

بوضوح إلى  عن عمد في بيئة طرف االستيراد
وتحدد هويتها والسمات  كائنات حية محورة،أنها 

و/أو الخصائص ذات الصلة، وأي متطلبات 
بشأن سالمة المناولة والتخزين والنقل 

واالستخدام، ونقطة االتصال للحصول على 
المزيد من المعلومات، وحسب االقتضاء اسم 

وعنوان المستورد والمصدر؛ وتحتوي على إعالن 
يفيد بأن الحركة تتوافق مع متطلبات هذا 

 وكول بالنسبة للمصدر؟البروت

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

، ما نوع 21على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -22
الوثائق التي يقتضيها بلدك لتحديد الكائنات 

 الحية المحورة المراد إدخالها عن عمد في البيئة؟

 وثيقة خاصة بالكائنات الحية المحورة 

كجزء من وثيقة أخرى )غير مخصصة للكائنات  
 الحية المحورة(

 ]يرجى التحديد[أخرى:  

هل يتوافر لدى بلدك أي إرشاد لغرض ضمان  -22
سالمة مناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها 

 وتعبئتها؟

 نعم 
 ال 
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 هل لدى بلدك القدرة على إنفاذ متطلبات تحديد -711
 الكائنات الحية المحورة وتوثيقها؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

كم عدد موظفي الجمارك في بلدك الذين حصلوا  -717
 الكائنات الحية المحورة؟ تحديدعلى تدريب على 

 ال يوجد 

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 

 أو أكثر 711 
 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 

هل وضع بلدك إجراءات ألخذ عينات من  -719
 الكائنات الحية المحورة والكشف عنها؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

كم عدد أخصائيي المختبرات في بلدك الذين  -713
الكائنات  حصلوا على تدريب على الكشف عن

 الحية المحورة؟

 ال يوجد 

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 

 أو أكثر 711 
 ال نعم  العدد كاف: هل هذا 

هل لدى بلدك إمكانية الوصول بشكل موثوق  -714
الكائنات الحية  إلى مرافق مختبرات الكشف عن

 المحورة؟

 نعم 
 ال 
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كم عدد المختبرات المعتمدة في بلدك للكشف  -715
 الكائنات الحية المحورة؟عن 

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 42إلى  71 
 أو أكثر 51 

هي وجود  715على السؤال إذا كانت إجابتك  -711
مختبرات معتمدة في بلدك، ما هو عدد 

المختبرات التي تعمل حاليا للكشف عن الكائنات 
 الحية المحورة؟

 يوجدال  

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 42إلى  71 
 أو أكثر 51 

 في بلدك: 72التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -711
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية - 19المادة 

في حالة ما إذا كان بلدك عين أكثر من سلطة  -712
وطنية مختصة، هل أنشأ بلدك آلية لتنسيق 

أنشطتها قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالكائنات الحية 
 المحورة؟

 نعم 

 ال  

 ال ينطبق )لم يتم تعيين سلطة وطنية مختصة( 
ال ينطبق )لم يتم تعيين سوى سلطة وطنية  

 مختصة واحدة(

هل وضع بلدك قدرات مؤسسية مناسبة لتمكين  -712
السلطة/السلطات الوطنية المختصة من أداء 
الوظائف اإلدارية المطلوبة بموجب بروتوكول 

 قرطاجنة للسالمة األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل اضطلع بلدك بمبادرات لتعزيز التعاون بين  -771
نقاط االتصال الوطنية والسلطة )السلطات( 
الوطنية المختصة والمؤسسات األخرى بشأن 

 المسائل المتعلقة بالسالمة األحيائية؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 
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 في بلدك: 72التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -777
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية - 21المادة 

يرجى تقديم نظرة عامة على حالة المعلومات اإللزامية التي قدمها بلدك إلى غرفة تبادل معلومات السالمة  -779
من المعلومات ما إذا كانت متاحة وما إذا كانت ُقدمت إلى غرفة تبادل  فئةاألحيائية عن طريق تحديد لكل 

 معلومات السالمة األحيائية.

التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية القائمة  (أ 
عن المعلومات لتنفيذ البروتوكول، فضال 

المطلوبة من قبل األطراف إلجراء االتفاق 
 (91)أ( من المادة 3المسبق عن علم )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

والمبوووادئ التوجيهيووة المطبقوووة  واللوووائحالتشووريعات  (ب 
علوووووى اسوووووتيراد الكائنوووووات الحيوووووة المحوووووورة الموووووراد 
اسوووووووووتخدامها مباشووووووووورة كأغذيوووووووووة أو كوووووووووأعالف أو 

 (77من المادة  5للتجهيز )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 علومات السالمة األحيائيةم

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

علومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في الم 
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

االتفاقووات والترتيبووات الثنائيووة والمتعووددة األطووراف  (ج 
)ب( 3والفقورة  74مون الموادة  9 واإلقليمية )الفقرة

 (91من المادة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 
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االتصوووووال الخاصوووووة بالسووووولطات الوطنيوووووة بيانوووووات  (د 
(، 72مووووووون الموووووووادة  3و 9المختصوووووووة )الفقرتوووووووان 

مووووون  3و 7ونقوووواط االتصوووووال الوطنيووووة )الفقرتوووووان 
(، وجهوووووووات االتصوووووووال فوووووووي حووووووواالت 72الموووووووادة 

 (71ن المادة ( مه)3الطوارئ )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

القوووورارات التووووي تتخووووذها األطووووراف بشووووأن الموووورور  (ه 
موووون  7)الفقوووورة العووووابر للكائنووووات الحيووووة المحووووورة 

 (1المادة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

القوووورارات التووووي تتخووووذها األطووووراف بشووووأن اسووووتيراد  (و 
الكائنووووووات الحيووووووة المحووووووورة لالسووووووتخدام المعووووووزول 

 (1من المادة  9)الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 
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إخطارات فيما يتعلق باإلطالق في إطار الوالية  (ز 
القضائية لبلدك تؤدي، أو من الممكن أن تؤدي، 
إلى حركات عابرة للحدود عن غير عمد لكائن 

حي محور ومن المرجح أن يكون لها آثار ضارة 
من المادة  7)الفقرة على التنوع البيولوجي كبيرة 
71) 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

معلومات عن حاالت الحركات العابرة للحدود  (ح 
 3)الفقرة غير المشروعة للكائنات الحية المحورة 

 (95من المادة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

القرارات المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة  (ط 
من المادة  3)الفقرة إلدخالها عن عمد في البيئة 

71) 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 
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معلومات عن تطبيق اللوائح المحلية على  (ي 
المحورة )الفقرة واردات معينة من الكائنات الحية 

 (74من المادة  4

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

القرارات المتعلقة باالستخدام المحلي للكائنات  (ك 
الحية المحورة التي قد تخضع لحركة عابرة 

كأعالف للحدود الستخدامها مباشرة كأغذية أو 
 (77من المادة  7للتجهيز )الفقرة  أو

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

القرارات المتعلقة باستيراد الكائنات الحية المحورة  (ل 
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 

للتجهيز المتخذة بموجب األطر التنظيمية 
( أو وفقا للمرفق 77من المادة  4المحلية )الفقرة 

 (77من المادة  1الثالث بالبروتوكول )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

فة المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غر  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 
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المتعلقة باإلطار الذي يتعين اإلعالنات  (م 
استخدامه للكائنات الحية المحورة المراد 

استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
 (77من المادة  1للتجهيز )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

القرارات المتعلقة بالحركات استعراض وتغيير  (ن 
العابرة للحدود عن عمد للكائنات الحية المحورة 

 (79من المادة  7)الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

فة المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غر  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

الحاالت التي قد تتم فيها الحركة العابرة للحدود  (س 
الحية المحورة في نفس وقت إخطار للكائنات 

 (73)أ( من المادة 7طرف االستيراد )الفقرة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 
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الحية المحورة التي ُمنحت صفة الكائنات  (ع 
)ب( من المادة 7اإلعفاء من كل طرف )الفقرة 

73) 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة

 المعلومات غير متاحة 

موجزات عن تقييمات المخاطر أو االستعراضات  (ف 
البيئية للكائنات الحية المحورة الناشئة عن 
العمليات التنظيمية والمعلومات ذات الصلة 

 (91)ج( من المادة 3بنواتجها )الفقرة الخاصة 

المعلومات متوفرة ومتاحة في غرفة تبادل  
 معلومات السالمة األحيائية

المعلومات متوفرة ولكن غير متاحة في غرفة  
 السالمة األحيائية تبادل معلومات

المعلومات متوفرة ولكن متاحة جزئيا فقط في  
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 المعلومات غير متاحة 

لكن ليس في غرفة تبادل معلومات السالمة يرجى تقديم شرح موجز إذا كانت إجابتك هي أن المعلومات متاحة و -773
 :779ألي بند تحت السؤال  األحيائية أو متاحة جزئيا فقط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 يرجى إدخال نصك هنا                                

هل أنشأ بلدك آلية لتعزيز قدرات نقطة االتصال  -774
تبادل معلومات السالمة الوطنية التابعة لغرفة 

 األحيائية للقيام بوظائفها اإلدارية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل أنشأ بلدك آلية للتنسيق بين نقطة االتصال  -775
الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة 
األحيائية ونقطة االتصال التابعة لبروتوكول 

قرطاجنة والسلطة )السلطات( الوطنية المختصة 
لغرفة تبادل معلومات السالمة إلتاحة المعلومات 

 األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 
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هوول يسووتخدم بلوودك المعلومووات المتاحووة فووي غرفووة  -771
تبووادل معلوموووات السوووالمة األحيائيووة فوووي عمليوووات 

 صنع القرارات بشأن الكائنات الحية المحورة؟

 نعم، دائما 

 نعم، في بعض الحاالت 

 ال 
 ال ينطبق )لم تتخذ قرارات( 

هل واجه بلدك صعوبات في الوصول إلى غرفة  -771
تبادل معلومات السالمة األحيائية أو 

 استخدامها؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، كم عدد  -772
األحداث المتصلة بالسالمة األحيائية )مثل 
الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمؤتمرات 

 الصحفية واألحداث التعليمية( التي نظمها بلدك؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 94إلى  71 
 أو أكثر 95 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، كم عدد  -772
المطبوعات المتعلقة بالسالمة األحيائية التي 

 نشرها بلدك؟

 ال يوجد 

 2إلى  7 

 42إلى  71 

 22إلى  51 
 أو أكثر 711 

 في بلدك: 91التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -791
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 

 المعلومات السرية - 21المادة 

هول وضوع بلوودك إجوراءات لحمايووة المعلوموات السوورية  -797
 المستلمة بموجب البروتوكول؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 
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هل يسمح بلدك للمخطر بتحديد المعلومات التي  -799
 كمعلومات سرية؟يتعين تناولها 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

 في بلدك: 97التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -793
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 بناء القدرات - 22المادة 

لبناء هل لدى بلدك تمويل يمكن التنبؤ به وموثوق  -794
 القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل حصل بلدك على دعم خارجي أو استفاد من  -795
األطراف األخرى في تنمية  األنشطة التعاونية مع

و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في 
 مجال السالمة األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

كيوووووف  ،795 علوووووى السوووووؤال نعووووومإذا كانوووووت إجابتوووووك  -791
 أتيحت هذه الموارد؟

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقليمية 
 قنوات متعددة األطراف 

هووول قووودم بلووودك دعموووا إلوووى األطوووراف األخووورى لتنميوووة  -791
المؤسسووية فووي و/أو تعزيووز الموووارد البشوورية والقوودرات 

 مجال السالمة األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

كيوووووف  ،791 علوووووى السوووووؤال نعووووومإذا كانوووووت إجابتوووووك  -792
 أتيحت هذه الموارد؟

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقليمية 
 األطرافقنوات متعددة  

هل شرع بلدك في في الفترة المشمولة بالتقرير،  -792
عملية للحصول على أموال من مرفق البيئة العالمية 

 لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 
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، كيوووووف 792علوووووى السوووووؤال  نعووووومإذا كانوووووت إجابتوووووك  -731
 تصف هذه العملية؟

 سهلة جدا 

 سهلة  

 متوسطة الصعوبة 

 صعبة 
 صعبة جدا 

خالل المرحلة الحالية المشمولة بالتقرير، هل  -737
اضطلع بلدك بأنشطة لتنمية و/أو تعزيز الموارد 
البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة 

 األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

، في أي 737السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  -739
من المجاالت التالية اضطلع فيها بهذه  مجال

 األنشطة )اختر كل ما ينطبق(؟

 والموارد البشرية المؤسسيةالقدرات  

إدماج السالمة األحيائية في التشريعات  
والسياسات والمؤسسات متعددة القطاعات 

 األحيائية(والقطاعية )تعميم السالمة 

 تقييم المخاطر والخبرات العلمية والتقنية األخرى 

 إدارة المخاطر 

التوعية العامة والمشاركة والتعليم في مجال  
 السالمة األحيائية

دارة البيانات بما في ذلك   تبادل المعلومات وا 
ت السالمة المشاركة في غرفة تبادل معلوما

 األحيائية

التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على الصعيد  
 دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي

 نقل التكنولوجيا 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك  
 الكشف عنها

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

من  9-72تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة  
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 البروتوكول

 تناول المعلومات السرية  

تدابير لمعالجة الحركات العابرة للحدود عن غير  
عمد و/أو غير المشروعة للكائنات الحية 

 المحورة

البحوث العلمية في مجال السالمة األحيائية  
 المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

 مراعاة المخاطر على الصحة البشرية 

 المسؤولية والجبر التعويضي 
 ]يرجى التحديد[رى: أخ 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل أجرى بلدك  -733
 تقييما بشأن االحتياجات من حيث بناء القدرات؟

 نعم 
 ال 

هل ما زال لدى بلدك احتياجات من حيث بناء  -734
 القدرات؟

 نعم 
 ال 

، في أي 734السؤال على  نعمإذا كانت إجابتك  -735
من المجاالت التالية ال تزال هناك حاجة إلى  مجال

 بناء القدرات )اختر كل ما ينطبق(؟

 والموارد البشرية المؤسسيةالقدرات  

السالمة األحيائية في التشريعات إدماج  
والسياسات والمؤسسات متعددة القطاعات 

 والقطاعية )تعميم السالمة األحيائية(

 تقييم المخاطر والخبرات العلمية والتقنية األخرى 

 إدارة المخاطر 

التوعية العامة والمشاركة والتعليم في مجال  
 السالمة األحيائية

دارة البيانات بما في ذلك   تبادل المعلومات وا 
المشاركة في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية

التعاون العلمي والتقني والمؤسسي على الصعيد  
 دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي
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 نقل التكنولوجيا 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في ذلك  
 الكشف عنها

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

من  9-72تنفيذ متطلبات التوثيق بموجب المادة  
 البروتوكول

 مناولة المعلومات السرية  

لمعالجة الحركات العابرة للحدود عن غير تدابير  
عمد و/أو غير المشروعة للكائنات الحية 

 المحورة

البحوث العلمية في مجال السالمة األحيائية  
 المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

 مراعاة المخاطر على الصحة البشرية 

 المسؤولية والجبر التعويضي 
 ]يرجى التحديد[ أخرى: 

هووووول أعووووود بلووووودك اسوووووتراتيجية أو خطوووووة عمووووول لبنووووواء  -731
 القدرات؟

 نعم 
 ال 

هوول لوودى بلوودك آليوووة وطنيووة عاملووة لتنسوويق مبوووادرات  -731
 بناء القدرة في مجال السالمة األحيائية؟

 نعم 
 ال 

في بلدك، بما في ذلك المزيد من التفاصيل عن تجربة  99التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -732
 الحصول على أموال من مرفق البيئة العالمية:

 يرجى إدخال نصك هنا                                

 التوعية العامة والمشاركة – 21المادة 

هل تتناول التشريعات أو السياسات في بلدك  -732
التوعية العامة و/أو التعليم و/أو المشاركة فيما 

 يتعلق بالسالمة األحيائية؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 
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في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل تعاون بلدك  -741
مع دول وهيئات دولية أخرى فيما يتعلق بالتوعية 

 العامة والتعليم والمشاركة؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

هل أنشأ بلدك آلية لضمان إمكانية حصول عامة  -747
الجمهور على معلومات بشأن الكائنات الحية 

 المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

هل لدى بلدك استراتيجية اتصال وطنية بشأن  -749
 السالمة األحيائية؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

هل لدى بلدك أي برامج توعية وترويج بشأن  -743
 السالمة األحيائية؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

هل لدى بلدك حاليا موقعا وطنيا على اإلنترنت  -744
 السالمة األحيائية؟بشأن 

 نعم 
 ال 

كم عدد المؤسسات األكاديمية في بلدك التي تقدم  -745
 دورات وبرامجا في مجال السالمة األحيائية؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 أو أكثر 71 
 ال نعم  كاف:  هل هذا العدد

كم عدد المواد التعليمية و/أو الوحدات القائمة على  -741
اإلنترنت بشأن السالمة األحيائية المتاحة ويمكن 

 إليها في بلدك؟ للجمهور الوصول

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 94إلى  71 

 22إلى  95 

 أو أكثر 711 
 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 
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هل أنشأ بلدك آلية الستشارة الجمهور في عملية  -741
 المحورة؟صنع القرار بشأن الكائنات الحية 

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

أبلغ بلدك الجمهور بالطرائق الحالية للمشاركة  هل -742
العامة في عملية صنع القرار المتعلق بالكائنات 

 الحية المحورة؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

، يرجى 742 على السؤال نعمإذا كانت إجابتك  -742
 المستخدمة إلبالغ الجمهور:بيان الطرائق 

 مواقع اإلنترنت الوطنية 

 الصحف 

 المنتديات 

 القوائم البريدية 

 يةالجلسات العلن 

 وسائل التواصل االجتماعي  
 ]يرجى التحديد[أخرى:  

المشمولة بالتقرير، كم عدد المرات  الحاليةفي الفترة  -751
التي استشار فيها بلدك الجمهور في عملية صنع 

 القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة؟

 ال يوجد )القرارات اتخذت بدون استشارة( 

 4إلى  7 

 أو أكثر 5 
 ال ينطبق ) لم تتخذ قرارات( 

هل أبلغ بلدك الجمهور بوسائل الوصول إلى غرفة  -757
 تبادل معلومات السالمة األحيائية؟

 نعم 
 ال 

 في بلدك: 93التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -759
 يرجى إدخال نصك هنا                                
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 غير األطراف - 21المادة 

هل دخل بلدك في ترتيب ثنائي أو إقليمي أو متعدد  -753
األطراف مع بلد من غير األطراف فيما يتعلق 

 بالحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل استورد  -754
 بلدك كائنات حية محورة من بلد من غير األطراف؟

 نعم 
 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، هل صدر بلدك  -755
 كائنات حية محورة إلى بلد من غير األطراف؟

 نعم 
 ال 

و/أو  754على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -751
، هل كانت الحركات العابرة للحدود للكائنات 755

الحية المحورة متسقة مع هدف بروتوكول قرطاجنة 
 السالمة األحيائية؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
 ال 

 في بلدك: 94التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -751
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 14للحدود غير المشروعة الحركات العابرة – 25المادة 

هل اعتمد بلدك تدابير محلية تهدف إلى منع  -752
الحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة 

المضطلع بها بما يتعارض مع تدابير البلد المحلية 
و/أو معاقبة بروتوكول قرطاجنة  المتعلقة بتنفيذ

 المسؤولين عنها؟

 نعم 

 ]يرجى التحديد[نعم، إلى حد ما:  
 ال 

في الفترة المشمولة بالتقرير، كم عدد حاالت  -752
الحركات العابرة للحدود غير المشروعة للكائنات 
 الحية المحورة الذي أصبح بلدك على علم بها؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 
 أو أكثر  71 

                                                      
عبر الحدود للكائنات الحية  " هو نقلغير المشروع عبر الحدود النقل"، فإن، "CP-VIII/16د في المقرر وفقا للتعريف التشغيلي المعتم 14

 ". المحورة يتم بالمخالفة للتدابير المحلية لتنفيذ البروتوكول التي اعتمدها الطرف المعني
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أن بلدك هي  752على السؤال إذا كانت إجابتك  -711
أصبح على علم بالحركات العابرة للحدود غير 

، هل تم تحديد منشأ الكائنات الحية المشروعة
 المحورة؟

 نعم 

 نعم، في بعض الحاالت 
 نعم 

 في بلدك: 95التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -717
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 االجتماعية واالقتصادية االعتبارات – 26المادة 

هل لدى بلدك أي ُنهج أو متطلبات محددة تيسر  -719
كيفية أخذ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في 

االعتبار في عملية صنع القرار بشأن الكائنات 
 الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

الحالية المشمولة بالتقرير، هل تم أخذ  الفترةفي  -713
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن أثر 

الكائنات الحية المحورة في االعتبار عند اتخاذ 
 القرار؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 
 ال ينطبق )لم تتخذ قرارات( 

كم عدد المواد المنشورة التي خضعت الستعراض  -714
النظراء التي استخدمها بلدك لغرض وضع أو تحديد 

اإلجراءات الوطنية فيما يتعلق باالعتبارات 
 االجتماعية واالقتصادية؟

 ال يوجد 

 4إلى  7 

 2إلى  5 

 42إلى  71 

 أو أكثر 51 
 ال نعم  هل هذا العدد كاف: 

هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى بشأن البحوث  -715
وتبادل المعلومات المتعلقة بأي آثار اجتماعية 

 واقتصادية للكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

 في بلدك: 91التفاصيل عن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم هنا المزيد من  -711
 يرجى إدخال نصك هنا                                
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 اآللية المالية والموارد المالية -21المادة 

الفترة المشمولة بالتقرير، ما حجم التمويل )بما في  -711
يعادل الدوالرات األمريكية( الذي حشده بلدك لدعم 
تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بما يتجاوز مخصصات 

 الميزانية الوطنية العادية؟

 ال يوجد 

 دوالرا أمريكيا 4 222إلى  7 

 دوالرا أمريكيا 42 222إلى  5 111 

 دوالرا أمريكيا 22 222إلى  51 111 

 دوالر أمريكي 422 111إلى  711 111 
 دوالر أمريكي أو أكثر 511 111 

عداد التقارير - 11المادة   الرصد وا 
ا بموجوب بروتوكوول قرطاجنوة وتقوديم تقريور إلوى موؤتمر األطوراف العامول تنفيوذ التزاماتهومون األطوراف أن ترصود  33تقضي الموادة 

 كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة

نفوووواذ تنفيووووذ بروتوكووووول  بلوووودكهوووول لوووودى  -712 نظووووام لرصوووود وا 
 قرطاجنة؟

 نعم 
 ال 

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا 
التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول التكميلي إلى اإلجابة على تدعى األطراف في بروتوكول قرطاجنة أيضا 

 األسئلة الواردة أدناه

كوااللمبور -هل بلدك طرف في بروتوكول ناغويا -712
 التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؟

 نعم 
 ال 

، هل هناك أي 712على السؤال  الكانت إجابتك  إذا -711
في البروتوكول  عملية وطنية لكي يصبح طرفا

 ؟التكميلي

 نعم 
 ال 

 هل أدخل بلدك التدابير الوطنية الضرورية لتنفيذ -717
 البروتوكول التكميلي؟

 توجد تدابير وطنية كاملة 

 توجد تدابير وطنية جزئية 

 لم توضع إال تدابير مؤقتة فقط 

 ال يوجد إال مشروع تدابير 
 لم تتخذ تدابير بعد 
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 لتنفيذ البروتوكول التكميلي؟ما هي األدوات القائمة  -719

 ]يرجى التحديد[قانون وطني واحد أو أكثر:  

 التحديد[]يرجى الئحة وطنية واحدة أو أكثر:  

مجموعة واحدة أو أكثر من المبادئ التوجيهية:  
 ]يرجى التحديد[

 ال توجد أدوات قائمة 

 هل لدى بلدك أدوات إدارية أو قانونية تقتضي اتخاذ تدابير استجابة: -713

في حالة األضرار الناجمة عن الكائنات  -أ 
 الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 

في حالة ما إذا كان من المحتمل بدرجة  -ب 
كافية أن يكون هناك ضرر إذا لم تُتخذ 

 تدابير االستجابة؟

 نعم 
 ال 

أ، هل تفرض 713على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -714
هذه األدوات متطلبات على المشغل )اختر كل ما 

 ينطبق(؟

نعم، على المشغل أن يبلغ السلطة المختصة  
 بالضرر

 نعم، على المشغل أن يقي م الضرر 

 نعم، على المشغل أن يتخذ تدابير استجابة 

 ]يرجى التحديد[نعم، متطلبات أخرى:  
 ال 

أ، هل تقتضي 713على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -715
هذه األدوات أن يتخذ المشغل تدابير استجابة لتجنب 

 الضرر؟

 نعم 
 ال 

ب، 713أ أو 713على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -711
 هل توفر هذه األدوات تعريفا لكلمة "المشغل"؟

 نعم 
 ال 
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، أي مما يلي 711على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -711
 يمكن أن يكون "مشغل" )اختر كل ما ينطبق(؟

 الحائز على تصريح 

 شخص طرح الكائن الحي المحور في السوق 

 مطور 

 منتج 

 مخطر 

 مصدر 

 مستورد 

 ناقل 

 مورد 
 ]يرجى التحديد[أخرى:  

هل تم تحديد سلطة مختصة للقيام بالوظائف  -712
 المنصوص عليها في البروتوكول التكميلي؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

، ما هي 712على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -712
التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطة المختصة 

 )اختر كل ما ينطبق(؟

 تحديد المشغل الذي تسبب في الضرر 

 تقييم الضرر 

تحديد تدابير االستجابة التي يتعين أن يتخذها  
 المشغل

 تنفيذ تدابير االستجابة 

تقييم الضرر وتنفيذ استرداد تكاليف ونفقات  
 تدابير االستجابة من المشغل

 ]يرجى التحديد[أخرى:  

هل لدى بلدك تدابير لتوفير األمن المالي للضرر  -721
 الناتج عن الكائنات الحية المحورة؟

 نعم 
 ال 
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، ما نوع 721على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -727
 تدابير األمن المالي الموجودة )اختر كل ما ينطبق(؟

 متطلبات بتوفير أدلة على مصدر تمويل آمن 

 تأمين إلزامي 

 خطط حكومية، بما في ذلك صناديق 
 ]يرجى التحديد[أخرى:  

جراءات متعلقة بالمسؤولية  -729 هل لدى بلدك قواعد وا 
المدنية التي تتناول الضرر الناتج عن الكائنات الحية 

المحورة أو إذا كان قد تم اإلقرار بأضرار من هذا 
 في أحكام المحاكم )اختر كل ما ينطبق(؟ القبيل

 نعم، في أداة عن المسؤولية المدنية 

 نعم، في أحكام المحاكم 

 ]يرجى التحديد[نعم، في أدوات أخرى:  
 ال 

هل حدثت أي أضرار ناتجة عن الكائنات الحية  -723
 المحورة في بلدك؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

، هل اُتخذت 723على السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  -724
 تدابير استجابة؟

 ]يرجى التحديد[نعم:  
 ال 

-يمكن أن تقدم هنا المزيد من التفاصيل عن أي أنشطة اضطلع بها في بلدك من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا -725
 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي:
 يرجى إدخال نصك هنا                                

 معلومات أخرى

يرجى استخدام هذه الخانوة لتقوديم أي معلوموات أخورى بشوأن المسوائل المتعلقوة بتنفيوذ بروتوكوول قرطاجنوة والبروتوكوول  -721
 ووجهت. التكميلي على الصعيد الوطني، بما في ذلك أي عوائق أو عقبات

 يرجى إدخال نصك هنا                                

 تعليقات على نموذج التقرير

 يرجى استخدام هذا اإلطار لتقديم أي معلومات أخرى بشأن الصعوبات التي واجهتها في ملء هذا التقرير. -721
 يرجى إدخال نصك هنا                                
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 (15تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة )المادة  -9/6
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  االستراتيجيةالذي اعُتمدت بموجبه الخطة  V/16-BSإلى المقرر  إذ يشير
2111-2121، 

دعوته لألطراف، للفترة المتبقية من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  يكرر -7
، للنظر في ترتيب أولويات األهداف التشغيلية المتعلقة بوضع تشريعات السالمة األحيائية، وتقييم المخاطر، 2111-2121

 لتوعية العامة، نظرا ألهميتها الحاسمة في تيسير تنفيذ البروتوكول؛والكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها، وا
أن يتم الجمع بين التقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة مع التقييم النهائي للخطة االستراتيجية  يقرر -9

 ؛2121-2111لبروتوكول قرطاجنة للفترة 

 :التنفيذيةإلى األمينة يطلب  -3
على أداة تحليل التقارير الوطنية المتاحة على اإلنترنت لتيسير جمع البيانات  مواصلة إدخال تحسينات )أ(

المتاحة وتجميعها وتحليلها في التقارير الوطنية الرابعة والمصادر األخرى مقابل بيانات خط األساس ذات الصلة التي تم 
 الحصول عليها خالل دورة تقديم التقارير الوطنية الثانية؛

المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول باستخدام جملة أمور من بينها التقارير الوطنية الرابعة  تحليل وتوليف )ب(
كمصدر أولي، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، والخبرة من مشروعات بناء القدرات، ولجنة االمتثال، عند االقتضاء، 

التزامن مع التقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة لتيسير عملية التقييم واالستعراض الرابع للبروتوكول ب
تاحة هذه المعلومات لفريق االتصال، وحسب االقتضاء، للجنة االمتثال؛2121-2111األحيائية للفترة   ، وا 

ريقة إلى فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ولجنة االمتثال، العمل بط يطلب -4
تكميلية وغير ازدواجية، للمساهمة في التقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية 

 ، وتقديم استنتاجاتهما لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ؛2121-2111لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 
نفيذ أن تنظر، في اجتماعها الثالث، في المعلومات المقدمة واالستنتاجات التي إلى الهيئة الفرعية للت يطلب -5

توصل إليها فريق االتصال ولجنة االمتثال، وأن تقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في 
ابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر بهدف تيسير التقييم واالستعراض الر 

 .2121-2111االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

 

  

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12329
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والخطة االستراتيجية لبروتوكول  2222-2222التحضير لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -9/7
 2222-2222قرطاجنة للسالمة األحيائية 

 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إن مؤتمر

 2121بالعمليووة التحضوويرية المقترحووة إلعووداد اإلطووار العووالمي للتنوووع البيولوووجي لمووا بعوود عووام  يحوويط علمووا -7
 مؤتمر األطراف؛ الصادر عن 14/34بالمقرر  ويرحب، 2121-2111في إطار متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 2121أهميوووة إدراج السوووالمة األحيائيووة فوووي اإلطوووار العوووالمي للتنوووع البيولووووجي لموووا بعووود عوووام يشوودد علوووى  -9
باإلضووافة إلووى ضوورورة إعووداد خطووة تنفيووذ محووددة لبروتوكووول قرطاجنووة للسووالمة األحيائيووة كمتابعووة للخطووة االسووتراتيجية لبروتوكووول 

 ؛2121-2111قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

األحيائيووة، بمووا فووي ذلووك الخبووراء ذوو الخبوورة فووي  السووالمةالمشوواركة النشووطة لخبووراء  أهميووة يالحووظ أيضووا -3
كوااللمبووور التكميلووي بشووأن المسووؤولية والجبوور التعويضووي، فووي إعووداد اإلطووار العووالمي للتنوووع البيولوووجي لمووا بعوود -بروتوكووول ناغويووا

 ؛2121عام 

 ؛2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطارعملية إعداد  في المشاركةاألطراف إلى  يدعو -4

ترتكووز علووى  2121األحيائيووة لمووا بعوود عووام  للسووالمةإعووداد خطووة تنفيووذ محووددة لبروتوكووول قرطاجنووة  يقوورر -5
 إلى األمينة التنفيذية تيسير إعداد عناصرها؛ ويطلبوتكمله،  2121اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يووتم إعوودادها  سوووف: )أ( 2121لمووا بعوود عووام  قرطاجنووةأن خطووة التنفيووذ المحووددة لبروتوكووول  يقوورر أيضووا -1
التوووووي ال توووووزال مالئموووووة؛  2121-2111تعكوووووس عناصووووور الخطوووووة االسوووووتراتيجية لبروتوكوووووول قرطاجنوووووة للفتووووورة  كووووأداة للتنفيوووووذ؛ )ب(

تكفوول المرونوووة  يوودة تعكوووس الوودروس المسووتفادة والتطوووورات الجديوودة ذات الصوولة بالسوووالمة األحيائيووة؛ )د(تتضوومن عناصوور جد )ج(
تشووتمل علووى مؤشوورات بسوويطة وقابلووة للقيوواس بسووهولة لتيسووير اسووتعراض التقوودم  الكافيووة لمراعوواة التطووورات خووالل فتوورة التنفيووذ؛ )ه(

 المحرز في تنفيذ البروتوكول؛

نطاق فريق االتصال المعني ببناء القدرات بشأن السالمة األحيائية، على النحو توسيع والية و يقرر كذلك  -1
المبين في المرفق، ليشمل خبرات محددة بشأن التجربة العملية في تنفيذ البروتوكول وبشوأن قضوايا السوالمة األحيائيوة، موع مراعواة 

عوووادة تسووومية هوووذا الفريوووق ليصوووبح "فريوووق االتصوووال المعنوووي ببروتوكوووول قرطاجنوووة للسوووالمة  التمثيووول الجغرافوووي واآلراء المتباينوووة، وا 
 األحيائية"؛

بمكوون السوالمة األحيائيوة فوي اإلطوار إعداد العناصر ذات الصولة إلى فريق االتصال اإلسهام في  يطلب -2
المتابعووة وفووي  15، بالتشوواور مووع الرؤسوواء المشوواركين للفريووق العاموول المفتوووح العضوووية،2121العووالمي للتنوووع البيولوووجي لمووا بعوود 

التي ترتكوز علوى اإلطوار العوالمي للتنووع  2121-2111المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 
 وتكمله؛ 2121البيولوجي لما بعد عام 

 إلى األمينة التنفيذية: يطلب -2

 ؛2121البيولوجي لما بعد عام تيسير ودعم إدراج مكون السالمة األحيائية في اإلطار العالمي للتنوع  (أ )

                                                      
 ، المرفق.14/34المقرر  15
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العموول مووع الرؤسوواء المشوواركين لفريووق االتصووال والفريووق العاموول المفتوووح العضوووية لوضووع أطوور زمنيووة تكميليووة  (ب )
واضحة فيما يتعلق بمسواهمة األطوراف فوي البروتوكوول، بشوأن عناصور السوالمة األحيائيوة ذات الصولة فوي اإلطوار العوالمي للتنووع 

 ؛2121 البيولوجي لما بعد عام

التشووواورية العالميوووة  عقوود جلسوووات مخصصووة لمناقشوووة مسوووائل السووالمة األحيائيوووة خووالل حلقوووة )حلقوووات( العموول (ج )
 ؛14/34المشار إليها في المقرر واإلقليمية 

-تيسير مشاركة عدد كاٍف من خبراء السالمة األحيائية، بما في ذلك الخبراء ذوو الخبرة في بروتوكول ناغويا (د )
ي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، في إعداد العناصر ذات الصلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد كوااللمبور التكميل

 ذات الصلة؛التشاورية  ، بما في ذلك في حلقة )حلقات( العمل2121عام 

تجميوووع تقوووديمات األطوووراف، والحكوموووات األخووورى، والشوووعوب األصووولية والمجتمعوووات المحليوووة والمنظموووات ذات  (ه )
-2111( هيكوول ومحتوووى عمليووة متابعووة الخطووة االسووتراتيجية الحاليووة لبروتوكووول قرطاجنووة للفتوورة 1لصوولة التووي تقوودم آراء بشووأن )ا

( العناصر ذات الصولة بمكوون السوالمة األحيائيوة فوي اإلطوار 2، )2121، أي خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة لما بعد عام 2121
 ؛2121م العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا

عقد مناقشات علوى اإلنترنوت لفريوق االتصوال، حسوب االقتضواء، للنظور فوي التقوديمات الُمشوار إليهوا فوي الفقورة  (و )
( أعاله للمساهمة في إعداد العناصر ذات الصلة بمكون السالمة األحيائية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعود 2)ه()9

 ؛2121عام 

علووى أسواس التقووديمات  2121روتوكوول قرطاجنووة للسوالمة األحيائيووة لموا بعوود عوام إعوداد مشووروع لخطوة تنفيووذ ب (ز )
 ( أعاله؛1)ه()9المشار إليها في الفقرة 

عقوووود مناقشووووات مفتوحووووة علووووى اإلنترنووووت لألطووووراف وأصووووحاب المصوووولحة اآلخوووورين بشووووأن مشووووروع خطووووة تنفيووووذ  (ح )
 )ز( أعاله؛9في الفقرة المشار إليه  2121بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام 

( إعوداد مشوروع لمكوون السوالمة األحيائيوة فوي 1، بهودف )2119عقد اجتماع مباشر لفريق االتصوال فوي عوام  (ط )
اسوووتعراض  (2فيموووا يتعلوووق بالقضوووايا ذات الصووولة ببروتوكوووول قرطاجنوووة، ) 2121اإلطوووار العوووالمي للتنووووع البيولووووجي لموووا بعووود عوووام 

 )ز( أعاله؛9المشار إليه في الفقرة  2121للسالمة األحيائية لما بعد عام  مشروع خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة

إجراء استعراض النظراء من جانب األطوراف فوي بروتوكوول قرطاجنوة لمشوروع خطوة تنفيوذ بروتوكوول قرطاجنوة  (ي )
 ؛2121للسالمة األحيائية لما بعد عام 

لكوي تنظور فيوه  2121األحيائيوة لموا بعود عوام تقديم المشروع النهائي لخطة تنفيذ بروتوكوول قرطاجنوة للسوالمة  (ك )
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم، في اجتماعها الثالث، باستعراض مشوروع خطوة تنفيوذ بروتوكوول  يطلب -71
األطوراف العامول كاجتمواع لألطوراف فوي ، وأن تعد توصية لكي ينظور فيهوا موؤتمر 2121قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام 
 بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر.
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 المرفق

 اختصاصات فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
يقوم فريق االتصال بإسداء مشورة الخبراء إلى األمينة التنفيذية بشأن: )أ( سبل ووسائل تعزيز التنسيق والتنفيذ  -1

روتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، )ب( الُنهج االستراتيجية العامة وكذلك التدابير المفاهيمية والتشغيلية العملية الرامية الفعال لب
 إلى تعزيز تنسيق األنشطة بموجب البروتوكول، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات، من بين أمور أخرى.

هم وتجاربهم المثبتة فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة يتم اختيار أعضاء فريق االتصال على أساس خبرات -2
كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، مع مراعاة التمثيل الجغرافي، -للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا

  والتوازن بين الجنسين، والتمثيل العادل ألصحاب المصلحة المعنيين.
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تجربة عقد اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية بالتزامن مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع استعراض  -9/2
 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ، VIII/10-CPو I/9IV-BS ينإلى المقرر  رإذ يشي
تجربة عقد اجتماع مؤتمر األطراف بالتزامن مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  وقد استعرض

قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، باستخدام المعايير المحددة في المقرر 
CP-VIII/10 ،ذ يضع في اعتباره اركين في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في آراء األطراف والمراقبين والمش وا 

االتفاقية، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر 
 جتماعات،األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، ومن خالل الدراسات االستقصائية التي أجريت بعد اال

ذ يقر بأنه سُيجرى استعراض آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر  وا 
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

 في بروتوكول ناغويا،
أن االجتماعووات المتزامنووة سوومحت بزيووادة التكاموول بووين االتفاقيووة وبروتوكوليهووا، وتحسوووين  االرتيوواحمووع  يالحووظ -1

 المشاورات والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين نقاط االتصال الوطنية المعنية؛
أن معظووووم المعووووايير اعتبوووورت مسووووتوفاة أو مسووووتوفاة جزئيووووا، وأن موووون المستصوووووب إدخووووال المزيوووود موووون  يالحووووظ -2
 على سير االجتماعات المتزامنة، ال سيما لتحسين نتائج وفعالية اجتماعات األطراف في البروتوكولين؛ التحسينات

أهميووة ضوومان المشوواركة الكاملووة والفعالووة لممثلووي األطووراف موون البلوودان الناميووة، ال سوويما أقوول  يكوورر موون جديوود -3
تي تمور اقتصواداتها بمرحلوة انتقاليوة، فوي االجتماعوات المتزامنوة، البلدان نموا ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ال

، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، على أهمية ضمان المشاركة الكافية للممثلين في اجتمواعي البروتوكوولين، ويسلط الضوء
 ات؛فيما بين الدور  التي ُتعقدعن طريق توفير التمويل لهذه المشاركة، بما في ذلك في االجتماعات 

األمينة التنفيذية مواصلة تطوير االستعراض األولي لتجربة عقد االجتماعات بالتزامن، باستخدام  إلىيطلب  -4
، على أساس الخبرة المكتسبة من عقد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف CP-VIII/10المعايير المشار إليها في المقرر 

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر بالتزامن مع االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

الخامس عشر لمؤتمر إلى المكتب واألمينة التنفيذية، عند االنتهاء من تنظيم العمل المقترح لالجتماع  يطلب -5
األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع 

، مراعاة هذا المقرر، والمعلومات الواردة في مذكرة األمينة ناغويالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
الرابع عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف والخبرة المكتسبة من عقد االجتماع  16التنفيذية،

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
  ناغويا.

  
                                                      

16 CBD/SBI/2/16 وAdd.1. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-10-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbi-02/sbi-02-rec-16-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2a4e/4a1b/9aa23008d4af76c6e2cf4de8/sbi-02-16-add1-en.pdf


CBD/CP/MOP/9/13 

Page 56 
 

 فاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام ذات الصلة بالسالمة األحيائيةتعزيز التكامل في إطار االت -9/9

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

لتعزيز ُنهج متكاملة الصادر عن مؤتمر األطراف والمتعلق بالسبل والوسائل الممكنة  13/26إلى المقرر إذ يشير 
 ،التي توجد في الواجهة البينية بين األحكام ذات الصلة بالسالمة األحيائية في االتفاقية وأحكام بروتوكول قرطاجنة للمسائل

 الصادر عن مؤتمر األطراف. 14/31بالطرق والوسائل المقترحة لتعزيز التكامل ويرحب بالمقرر  يحيط علما
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 أفرقة الخبراء إجراء تجنب تضارب المصالح أو إدارتها في -9/22

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 باألهمية الحاسمة التخاذ القرارات على أساس أفضل مشورة متاحة من الخبراء، إذ يقر

ذ يقر أيضا بالحاجة إلى تجنب تضارب المصالح أو إدارتها، بطريقة شفافة، من جانب أعضاء أفرقة الخبراء التي  وا 
 تنشأ من حين إلى آخر لوضع التوصيات،

 ؛14/33الوارد في مرفق المقرر  في أفرقة الخبراء إدارتهاإجراء تجنب تضارب المصالح أو  يوافق على -1
، مع أفرقة الخبراءفي  تجنب تضارب المصالح أو إدارتهايذ إجراء إلى األمينة التنفيذية أن تكفل تنفيطلب  -2

إجراء ما يلزم من تعديل، فيما يتعلق بعمل أفرقة الخبراء التقنيين بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، بالتشاور مع 
، عند قيامه بالعمل كمكتب مؤتمر األطراف مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو مكتب مؤتمر األطراف

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، حسب االقتضاء؛
التطورات ذات الصلة بتجنب أو  ؛ )ب(اإلجراءإلى األمينة التنفيذية إعداد تقرير عن: )أ( تنفيذ  يطلب أيضا -3

ذا اقتضى إدارة تضارب المصالح في االتفاقات البيئية ا لمتعددة األطراف األخرى، أو المبادرات أو المنظمات الحكومية الدولية، وا 
األمر، اقتراح تحديثات وتعديالت على اإلجراء الحالي لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي 

 نة للسالمة األحيائية؛عشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاج
أعاله وأن تقدم توصيات،  3المشار إليه في الفقرة  التقريرإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في يطلب  -4

حسب االقتضاء، لينظر فيها االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 األحيائية.
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 (27النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  -9/22

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

يمكن أن يؤثر على قدرة بعض األطراف على العاملة بشكل كامل أن نقص أطر السالمة األحيائية  يدرك -1
 ؛ 17تنفيذ األحكام ذات الصلة بالمادة 

بوصفه أداة لبناء  17بمشروع دليل التدريب بشأن كشف وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة يحيط علما -2
 القدرات في هذا المجال؛

تقديم  18إلى المشغل المسؤولووفقا للتشريع الوطني، على أن تطلب  17األطراف، في سياق المادة  يشجع -3
معلومات أو إتاحة الوصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى مواد مرجعية لتيسير عمل المختبرات بشأن كشف وتحديد هوية 

 هذه الكائنات لألغراض التنظيمية؛

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تتيح األموال الالزمة لتدريب  ويدعواألطراف  يشجع -4
الكائنات الحية المحورة ومواصلة المشاركة في الشبكات اإلقليمية ودون كشف وتحديد هوية موظفي المختبرات في مجال 

 الكائنات الحية المحورة؛كشف وتحديد هوية اإلقليمية بشأن 

وتحديد  كشفاألطراف إلى تقديم معلومات إلى األمينة التنفيذية عن )أ( قدراتها واحتياجاتها فيما يتعلق ب يدعو -5
 الكائنات الحية المحورة، )ب( قائمة المختبرات بما في ذلك معلومات عن األنشطة المحددة التي تقوم بها هذه المختبرات؛ هوية 

مرفق البيئة العالمية ووكاالت التمويل األخرى ذات الصلة إلى توفير األموال للمشروعات اإلقليمية، بما  يدعو -6
الكائنات كشف وتحديد هوية ى بناء القدرات العلمية التي يمكن أن تدعم أنشطة البلدان صوب في ذلك المشروعات التي تهدف إل

 الحية المحورة وخاصة التي يمكن أن توفر تقاسم الخبرات والدروس فيما بين الشمال والجنوب وبلدان الجنوب؛
 إلى األمينة التنفيذية: يطلب -7

تاحتها بطريقة مالئمة للمستخدمين مواصلة جمع معلومات عن كشف وتحديد هوية  (أ ) الكائنات الحية المحورة وا 
 من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

الكائنات الحية المحورة، وضمان اتساق كشف وتحديد هوية وضع الصيغة النهائية للدليل بشأن استعراض و  (ب )
 مع بروتوكول قرطاجنة؛ 17النص والنطاق مع المادة 

أعاله لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل  6المعلومات المقدمة من األطراف استجابة للفقرة تجميع  (ج )
دراج المعلومات في خطة عمل بناء القدرات إل ، حسب 2121ما بعد عام  طاركاجتماع لألطراف في اجتماعه العاشر وا 

 االقتضاء؛

 :، رهنا بتوافر المواردإلى األمينة التنفيذية يطلب -8

                                                      
 .CBD/CP/MOP/9/8/Add.1على النحو الوارد في الوثيقة  17
مباشر على الكائن الحي المحور والذي يمكن أن يشتمل، حسب االقتضاء "المشغل" يعني أي شخص يسيطر بشكل مباشر أو غير  18

وحسب القانون المحلي، على جملة جهات منها صاحب التصريح، أو الشخص الذي طرح الكائن الحي المحور في السوق أو المطور أو 
 المنتج أو القائم باإلبالغ أو المصدر أو المستورد أو الناقل أو المورد.
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الكائنات الحية المحورة، كشف وتحديد هوية يسير مناقشات إلكترونية لشبكة المختبرات الخاصة بمواصلة ت (أ )
 المباشرة حسب مقتضى الحال؛ واالجتماعات

مواصلة بذل الجهود للتعاون مع المنظمات ذات الصلة وبناء قدرات البلدان النامية فيما يتعلق بكشف وتحديد  (ب )
، وال سيما عن طريق التركيز على المناطق التي لم تستفد حتى اآلن من 17ياق المادة هوية الكائنات الحية المحورة في س

  أنشطة بناء القدرات األخيرة في هذا الصدد.
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 (6عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعزول )المادة  -9/22

 األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 ،VII/2-BS)ب( من المقرر 2، والفقرة V/2-BS)أ( من المقرر 1الفقرة  إلىإذ يشير 
ذ يشير  ،VIII/17-CPالمقرر  إلىأيضا  وا 

بتقيوويم لجنووة االمتثووال للمعلوموات المقدمووة موون األطووراف الووواردة فوي غرفووة تبووادل معلومووات السووالمة  يحويط علمووا -1
 19األحيائية بصفتها قرارات في إطار االستخدام المعزول؛

 األطراف بما يلي: يذكر -2
يعني االستخدام المعزول "أي عملية ، الفقرة )ب( من البروتوكول االستخدام المعزول، كاآلتي: 3ُتعرف المادة  )أ(

تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصوورة فعالوة 
 ؛تأثيرها على تلك البيئة" من تالمسها مع البيئة الخارجية، وتحد من

 يمكن أن يشمل اإلدخال المتعمد في البيئة اإلدخال ألغراض تجريبية أو تجارية على حد سواء؛ )ب(

تعتبر التجربة الميدانية أو التجربة الميدانية المحدودة أو اإلدخال التجريبي بمثابة إدخال متعمد في البيئة  )ج(
 من البروتوكول؛ 3الفقرة )ب( من المادة  عندما ال ُتستوفى الشروط المحددة في

الحكومووات األخوورى علووى نشوور  ويشووجع، 21)د( موون المووادة  3بالتزاماتهووا بموجووب الفقوورة  أيضووااألطووراف  يووذكر -3
 قراراتها النهائية بشأن استيراد أو إطالق الكائنات الحية المحورة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

مووات األخوورى والمنظمووات ذات الصوولة علووى التعوواون، وتبووادل الخبوورات وتعزيووز تنميووة األطووراف، والحكو يشووجع  -4
القدرات لدعم تنفيذ تدابير محددة بشأن االستخدام المعزول الذي يحد بصوورة فعالوة مون تالموس الكائنوات الحيوة المحوورة موع البيئوة 

  من بروتوكول قرطاجنة. 3 الخارجية ويحد من تأثيرها على تلك البيئة، وفقا للفقرة )ب( من المادة

 

 

 

  

                                                      
 .CBD/CP/MOP/9/2انظر  19

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=12315
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13349
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13545
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دارة المخاطر )المادتان  -9/23  (26و 25تقييم المخاطر وا 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 اللذين يوصيان بنهج منسق بشأن مسألة البيولوجيا التركيبية، 12/24و VII/12-BSالمقررين  إلىإذ يشير 
الصادر عن مؤتمر األطراف الذي يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى اتباع  12/24المقرر  إذ يعيد تأكيد

، عند التصدي للتهديدات ذات الصلة باالنخفاض الكبير أو الخسارة الكبيرة للتنوع 14نهج تحوطي، وفقا لديباجة االتفاقية والمادة 
منتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية، وفقا للتشريعات المحلية وااللتزامات البيولوجي الناجمة عن الكائنات الحية والمكونات وال

 الدولية األخرى ذات الصلة،

بالثغرات واالحتياجوات يقر توافر وثائق إرشادية عديدة وموارد أخرى لدعم عملية تقييم المخاطر، ولكنه يالحظ  -1
 التي حددتها بعض األطراف؛

ألطووراف عمووا إذا كانووت أو لووم تكوون هنوواك حاجووة إلووى إرشووادات إضووافية بشووأن بوواختالف اآلراء فيمووا بووين ايقوور  -2
 مسائل محددة لتقييم المخاطر؛

بأنه قود يتعوين إجوراء بحووث وتحلويالت قبول النظور فوي إطوالق الكائنوات التوي تحتووي علوى محركوات يقر أيضا  -3
ارة محتملوة تنشوأ عنهوا، كموا قود تكوون اإلرشوادات الجينات المحورة هندسيا في البيئوة، بوالنظر إلوى أنوه قود تكوون هنواك توأثيرات ضو

 المحددة مفيدة لدعم تقييم المخاطر على أساس حالة بحالة؛
فريق الخبراء التقنيين المخصص للبيولوجيا التركيبية التوي تفيود بأنوه قود يلوزم الحصوول علوى استنتاجات يالحظ  -4

لكائنوات التوي تحتووي ات المحلية عند النظر في اإلطالق المحتمول لالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمع
علووى محركووات الجينووات المحووورة هندسوويا التووي قوود تووؤثر علووى معارفهووا وابتكاراتهووا وممارسوواتها وسووبل عيشووها التقليديووة واسووتخدامها 

 لألراضي والمياه، بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بهذه الكائنات في الوقت الحالي؛

التعوواون الوودولي الواسووع وتقاسووم المعووارف وبنوواء القوودرات لوودعم األطووراف فووي جملووة أمووور منهووا تقيوويم  إلووىيوودعو  -5
التأثيرات الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المسوتدام مون األسوماك الحيوة المحوورة والكائنوات الحيوة المحوورة 

ولوجيووا البيولوجيووة الحديثووة، بمووا فووي ذلووك موون خووالل تنقوويح الجينوووم والكائنووات األخوورى المنتجووة موون خووالل التطووورات الجديوودة للتكن
الحيووة المحووورة التووي تحتوووي علووى محركووات الجينووات المحووورة هندسوويا، مووع مراعوواة المخوواطر علووى صووحة اإلنسووان، وقيمووة التنوووع 

ة فووي إجووراء تقيوويم مخوواطر هووذه الكائنووات البيولوووجي للشووعوب األصوولية والمجتمعووات المحليووة، والخبوورات ذات الصوولة للبلوودان الفرديوو
 الحية المحورة وفقا للمرفق الثالث من بروتوكول قرطاجنة؛

وضووع عمليووة لتحديود مسووائل محووددة تتعلوق بتقيوويم مخوواطر الكائنوات الحيووة المحووورة وأولوياتهوا لينظوور فيهووا  يقورر -6
يوود موون اإلرشووادات بشووأن تقيوويم المخوواطر مووؤتمر األطووراف العاموول كاجتموواع لألطووراف فووي بروتوكووول قرطاجنووة بهوودف وضووع مز 

 للمسائل المحددة التي تم تبينها، مع مراعاة المرفق األول؛

أن ينظر، في اجتماعه العاشر، فيما إذا كانت هناك حاجوة إلوى موواد إرشوادية إضوافية بشوأن تقيويم  يقرر أيضا -7
نوووات المحوووورة هندسووويا، )ب( األسوووماك الحيوووة المخووواطر مووون أجووول )أ( الكائنوووات الحيوووة المحوووورة التوووي تحتووووي علوووى محركوووات الجي

 المحورة؛

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-12-ar.pdf
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فريوق خبووراء تقنيووين مخصوص لتقيوويم المخوواطر، يتوألف موون خبووراء يوتم اختيووارهم وفقووا لطريقووة  إنشوواءيقورر كووذلك  -8
 وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني؛ 20التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

دارة المخاطر مون أجول مسواعدة فريوق الخبوراء التقنيوين  توسيعقرر ي -9 المنتدى اإللكتروني بشأن تقييم المخاطر وا 
 المخصص لتقييم المخاطر؛

األطووراف، والحكومووات األخوورى، والشووعوب األصوولية والمجتمعووات المحليووة، والمنظمووات ذات الصوولة إلووى  يوودعو -11
 تزويد األمينة التنفيذية بمعلومات ذات صلة بعمل المنتدى اإللكتروني وفريق الخبراء التقنيين المخصص؛

 األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد: إلىيطلب  -11

( الكائنات الحية المحورة 1دراسة لالسترشاد بها في تطبيق أحكام المرفق األول على )بإجراء  إصدار تكليف )أ(
 6( األسماك الحية المحورة، لتيسير العملية المشار إليها في الفقرة 2التي تحتوي على محركات الجينات المحورة هندسيا، )

دارة المخاطر؛اإللكتروني المفتوح العضوية وفريق الخ أعاله، وتقديمها إلى المنتدى  براء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 
 تجميع وتوليف المعلومات ذات الصلة لتيسير عمل المنتدى اإللكتروني وفريق الخبراء التقنيين المخصص؛ )ب(

 مساعدة الميسر الرئيسي للمنتدى اإللكتروني في عقد المناقشات واإلبالغ عن نتائج تلك المناقشات؛ )ج(
 ماع وجها لوجه لفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر؛عقد اجت )ج(

إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم توصية بشأن ما إذا كانوت هنواك حاجوة  يطلب -12
ت الجينووات المحووورة الكائنووات الحيووة المحووورة التووي تحتوووي علووى محركووا( 1إلووى مووواد إرشووادية إضووافية لتقيوويم المخوواطر موون أجوول )

لكووي ينظوور فيهووا مووؤتمر األطووراف العاموول كاجتموواع لألطووراف فووي بروتوكووول قرطاجنووة فووي  ( األسووماك الحيووة المحووورة2هندسوويا، )
 اجتماعه العاشر.

 المرفق األول
تحديد مسائل محددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي قد يتعين النظر فيها 

 األولوية وترتيب هذه المسائل حسب

ينبغي أن تشتمل عملية التوصية بمسائل محددة لتقييم المخاطر لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على تحليل منظم لتقييم ما إذا كانت المسائل المحددة تستوفي المعايير 

 التالية:
طراف على أنها ذات أولوية مع مراعاة التحديات التي تواجه تقييم المخاطر، خاصة تم تحديدها من قبل األ )أ(

 في البلدان النامية األطراف والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
 تدخل ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة وهدفه؛ )ب(
المخاطر، مثال أنه يجري تقييم المسألة  تشكل تحديات بالنسبة لألطر واإلرشادات والمنهجيات الحالية لتقييم )ج(

 قيد النظر بأطر تقييم المخاطر القائمة ولكنها تشكل تحديات تقنية أو منهجية تتطلب مزيدا من االهتمام؛
 هناك وصف دقيق للتحديدات التي تواجه معالجة المسألة المحددة؛ )د(

                                                      
20

 ، المرفق الثالث.8/11المقرر  
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 والنظر ضمن أمور أخرى في:
 محورة:المسائل المحددة بكائنات حية  )ه(

يمكن أن ُتحدث تأثيرات ضارة على التنوع البيولوجي، وال سيما التأثيرات الخطيرة أو التي ال يمكن  (1)
عكس اتجاهها، مع مراعاة الحاجة الملحة إلى حماية جوانب محددة للتنوع البيولوجي، من قبيل 

لمخاطر على صحة أنواع متوطنة/نادرة، أو موئل فريدة أو نظام إيكولوجي فريد، مع مراعاة ا
 اإلنسان وعلى قيمة التنوع البيولوجي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 قد يتم إدخالها في البيئة سواء عن عمد أو دون قصد؛ (2)
 يمكن أن تنتشر عبر الحدود الوطنية؛ (3)
 يجري بالفعل، أو من المرجح أن يجري، تسويقها أو استخدمها في مكان ما في العالم؛ (4)

ذا كووان  والنظور فووي عمليووة تقيوويم لتحديود مووا إذا كانووت الهيئووات الوطنيووة واإلقليميوة والدوليووة قوود أعوودت مووارد بشووأن مسووائل مماثلووة، وا 
 األمر كذلك، ما إذا كان من الممكن تنقيح هذه الموارد أو تكييفها وفقا لهدف بروتوكول قرطاجنة، حسب االقتضاء.

 المرفق الثاني
 الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطراختصاصات فريق 

يقووووم فريوووق الخبوووراء التقنيوووين المخصوووص لتقيووويم المخووواطر، موووع مراعووواة العمووول الوووذي يضوووطلع بوووه فريوووق الخبوووراء التقنيوووين 
 المخصص للبيولوجيا التركيبية، بما يلي:

جووراء تCP-9/13)أ( موون المقوورر  11اسووتعراض الدراسووة المشووار إليهووا فووي الفقوورة  )أ( ( الكائنووات 1حليوول بشووأن )، وا 
( األسوماك الحيوة المحوورة، وفقوا للمرفوق األول، وبودعم مون 2الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المحوورة هندسويا، )

 البيانات الواردة في الدراسة؛
تووي حووددتها النظوور فووي االحتياجووات واألولويووات لمزيوود موون اإلرشووادات وفووي الثغوورات فووي اإلرشووادات الحاليووة ال )ب(

عداد تحليل؛ CP-VIII/12األطراف استجابة للمقرر   فيما يتعلق بالمواضيع المحددة لتقييم المخاطر وا 
( الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتووي 1تقديم توصيات بشأن ) )ج(

 ؛CP-9/13أي تعديالت على المرفق األول من المقرر  (2رة، )على محركات الجينات المحورة هندسيا واألسماك الحية المحو 
إعووداد تقريوور لتنظوور فيووه الهيئووة الفرعيووة للمشووورة العلميووة والتقنيووة والتكنولوجيووة بهوودف تمكووين الهيئووة الفرعيووة موون  )د(

األحيائيووة فووي اجتماعووه إعووداد توصووية لينظوور فيهووا مووؤتمر األطووراف العاموول كاجتموواع لألطووراف فووي بروتوكووول قرطاجنووة للسووالمة 
  العاشر.
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 (26االعتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة  -9/24

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ؛VIII/13-CPو VII/13-BSو VI/13-BS إلى المقررات إذ يشير

ذ يشير ، عند التوصل إلى قرار بشأن االستيراد بموجب هذا 26من المادة  1إلى أنه يجوز لألطراف، وفقا للفقرة  وا 
البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، أن تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، االعتبارات 

سيما فيما  الكائنات الحية المحورة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والاالجتماعية واالقتصادية الناشئة عن آثار 
 يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،

ذ يدرك  26المادة "اإلرشادات الطوعية المتعلقة بتقييم االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في سياق بأنه ال يوجد في  وا 
ما يمكن تفسيره أو استخدامه لدعم فرض حواجز غير جمركية على التجارة، أو لتبرير  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية"

 اإلخالل بااللتزامات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال سيما حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
ذ يقر  ُبغية تحقيق التنمية المستدامة، البعض بعضها تدعم أن ينبغي والبيئة لتجارةا اتفاقات بأن   وا 

ذ يشدد على أنه ينطوي على تغيير في حقوق والتزامات أي  طرف بموجب أي   على أن ه ال يجوز تفسير البروتوكول وا 
 من االتفاقات الدولية القائمة،

ذ يعي  األخرى، الدولية لالتفاقات تابعا البروتوكول هوذا علج به ُيقصد ال أعاله الوارد السردي الجزء أن   وا 
ذ يشير  إلى أن  القصد من هذه اإلرشادات هو استخدامها على أساس طوعي، وا 

من  26"باإلرشادات المتعلقة بتقييم االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في سياق المادة  يحيط علما -1
 21؛بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية"

والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء، األطراف والحكومات األخرى  يدعو -2
إلى استخدام وتقديم الخبرات األولية باستخدام اإلرشادات الطوعية، فضال عن أمثلة على منهجيات االعتبارات االجتماعية 

 ل أن يكون ذلك في شكل دراسات حالة؛، ويفض  الطوعيةواالقتصادية وتطبيقها في ضوء عناصر اإلرشادات 
منتدى إلكترونيا بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  يُنشئ -3
 األحيائية؛

أعاله، )ب( تنظيم مناقشات ُمدارة  2إلى األمينة التنفيذية )أ( تجميع المعلومات المقدمة استجابة للفقرة  يطلب -4
ضافة في  الستعراضه، )ج( اختيار مقرَرْين لتلخيص  اآلراءإطار المنتدى اإللكتروني للتعليق على تجميع المعلومات المقدمة وا 

عداد تقرير بشأنها، وأن يتم هذا االختيار بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  المناقشات اإللكترونية الُمدارة وا 
 نة؛لألطراف في بروتوكول قرطاج

فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية الستعراض نتائج المنتدى  يمدد عمل -5
إلى األمينة التنفيذية أن تعقد، رهنا بتوافر الموارد، اجتماعا مباشرا  يطلباإللكتروني وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق، و

 للفريق؛
 أعاله. الواردةعه العاشر، في نتائج العملية أن ينظر، خالل اجتما يقرر -6

                                                      
 .المرفق، CBD/CP/MOP/9/10 على النحو الوارد في 21
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 المرفق

 اختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االقتصادية االجتماعية

 يقوم فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية بما يلي:

ونتائج المناقشات اإللكترونية الُمدارة  CP-9/14من المقرر  2استعراض المعلومات المقدمة استجابة للفقرة  )أ(
واستخدام هذه المعلومات لتكملة اإلرشادات الطوعية، من خالل اإلشارة إلى المرحلة في عملية التقييم، على النحو المبين في 

 اإلرشادات الطوعية، التي قد تكون المعلومات ذات أهمية بالنسبة لها؛

إعداد تقرير عن أعماله وتقديمه إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  استنادا إلى هذا االستعراض، )ب(
  في بروتوكول قرطاجنة لينظر فيه خالل اجتماعه العاشر.
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 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا  -9/25

قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
22كواللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، -بروتوكول ناغويا 

 

كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن  -ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا  يرحب -1
 المسؤولية والجبر التعويضي؛

التي أودعت صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى البروتوكول التكميلي  األطرافيهنئ  -2
 على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذه؛ يحثهاو

جميع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي لم تقم بعد بإيداع صك تصديقها أو  يحث -3
 وكول التكميلي على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى البروت

باألنشطة المضطلع بها لتيسير بدء نفاذ وتنفيذ البروتوكول التكميلي والدعم المقدم من المانحين في  يرحب -4
 هذا الصدد؛

إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر األموال من الصندوق االستئماني الطوعي، مواصلة االضطالع  يطلب -5
 طة التوعية وبناء القدرات وتقديم الدعم لألطراف في تنفيذ البروتوكول التكميلي على المستوى المحلي؛بأنش

إلى األطراف في البروتوكول التكميلي أن تعين سلطة مختصة للقيام بالوظائف المنصوص عليها  يطلب -6
تاحة بيانات االتصال الخاصة بسلطتها ال 5 المادة مختصة في غرفة تبادل معلومات السالمة من البروتوكول التكميلي، وا 

 األحيائية؛

الحكومات األخرى إلى تقديم تقارير عن تدابيرها لتنفيذ  ويدعوإلى األطراف في البروتوكول التكميلي، يطلب  -7
بروتوكول البروتوكول التكميلي من خالل الرد على األسئلة المتعلقة بالبروتوكول التكميلي في شكل التقرير الوطني الرابع بموجب 

 ؛CP-9/5قرطاجنة على النحو الوارد في مرفق المقرر 

إلى األمينة التنفيذية أن تجرى، رهنا بتوافر األموال من الصندوق االستئماني الطوعي، دراسة شاملة،  يطلب -8
لألطراف في  لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع

 البروتوكول التكميلي في اجتماعه القادم، وتتناول:

 طرائق عمل آليات الضمان المالي؛ )أ(

 تقييما لآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية لهذه اآلليات، وال سيما على البلدان النامية؛ )ب(

 تحديد الكيانات المالئمة لتوفير األمن المالي؛ )ج(

بإعداد الشكل الموحد المناسب في غرفة تبادل معلومات السالمة  إلى األمينة التنفيذية أن تقوم يطلب أيضا -9
  .التكميلي البروتوكولمن  5المختصة عمال بالمادة  بسلطاتهااألحيائية لتمكين األطراف من تبادل بيانات االتصال الخاصة 

  

                                                      

 
من االتفاقية، سيعمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  32من المادة  2من البروتوكول التكميلي ورهنا بالفقرة  1، الفقرة 14وفقا للمادة 22

 لألطراف في البروتوكول كاجتماع لألطراف في البروتوكول التكميلي. وبناء عليه، اتخذت هذا المقرر األطراف في البروتوكول التكميلي.
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 برنامج العمل والميزانية )بروتوكول قرطاجنة( -9/26

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن 

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك المقرر  13/32والمقرر  7/8مقرره  إلى إذ يشير
2/13-NP ،الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

ذ يشير أيضا اجتماعات مؤتمر  يوما قبل 91الذي حدد فيه أن مقترح الميزانية ينبغي أن يوزع قبل  3/1إلى المقرر  وا 
 األطراف،

ذ يشير كذلك الصادر عن جمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة  2/18إلى القرار  وا 
 واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يقدم لها خدمات األمانة،

ة التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية اعتماد برنامج عمل متكامل وميزانية متكاملة التفاقي يقرر -1
 وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

تقاسم جميع تكاليف خدمات األمانة بين االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا بنسبة  يقرر أيضا -2
 ؛2121-2119لفترة السنتين  74/15/11

دوالر  2 842 311( لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية قدرها BGعلى ميزانية برنامجية أساسية ) يوافق -3
في المائة من الميزانية المتكاملة البالغة  15، وهو ما يمثل 2121دوالر أمريكي لعام  2 984 311و 2119أمريكي لعام 

لالتفاقية وبروتوكوليها، لألغراض الواردة  2121كي لعام دوالر أمري 19 895 211و 2119دوالر أمريكي لعام  18 949 911
 ب أدناه؛1أ و1في الجدولين 

23أدناه؛ 2على النحو الوارد في الجدول  2121و 2119جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعامي  يعتمد -4
 

ول قرطاجنة للفترة بتقديرات التمويل للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة الموافق عليها لبروتوك يقر -5
 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ 14/37من المقرر  3المدرجة في الجدول  2119-2121

الصادر عن مؤتمر األطراف، مع مراعاة ما  14/37من المقرر  51إلى  7و 5إلى  3تطبيق الفقرات  يقرر -6
 يقتضيه اختالف الحال.

 
 
 

  

                                                      
 .71/245. وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2يرجى الرجوع إلى حاشية الجدول  23

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13519
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-32-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-13-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-13-ar.pdf
https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7097
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االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها لفترة السنتين الميزانية المتكاملة للصناديق  -أ2الجدول 
2229-2222 

 

2019  

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2020  

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 المجموع
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

    
 373.0 4 484.0 2 889.0 1 الهيئات الرئاسية والفرعية -ألف

 304.3 5 669.8 2 634.5 2 الجهاز التنفيذي واإلدارة -باء

 552.5 18 243.1 9 309.4 9 برنامج العمل -جيم

 979.7 5 093.7 3 886.0 2 الدعم اإلداري -دال

 209.5 34 490.6 17 718.9 16 الفرعي المجموع

 447.2 4 273.8 2 173.5 2 تكاليف دعم البرامج

 187.4 130.7 56.6 احتياطي رأس المال العامل

 844.1 38 895.1 19 949.0 18 المجموع

 826.7 5 984.3 2 842.4 2 %(15حصة بروتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة )

 (397.9) (213.5) (184.4) : المساهمة من البلد المضيفناقص

 (222.0) (94.9) (127.1) : استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائيةناقص

 (259.0) (129.5) (129.5) : استخدام االحتياطيات من السنوات السابقةناقص

 947.8 4 546.4 2 401.4 2 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(

    

  
2019  

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

2020  

)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

 المجموع
)بآالف الدوالرات 

 األمريكية(

 البرامج -أوال 
   

 978.8 6 444.8 3 534.0 3 مكتب األمينة التنفيذية

 698.5 4 375.9 2 322.6 2 بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول السالمة األحيائية

 821.3 7 909.0 3 912.3 3 شعبة العلوم والمجتمع والمستقبل المستدام

 813.2 6 708.2 3 105.0 3 شعبة دعم التنفيذ

 897.6 7 052.6 4 845.0 3 اإلدارة والمالية وخدمات المؤتمرات –ثانيا 

 209.4 34 490.5 17 718.9 16 المجموع الفرعي

 447.2 4 273.9 2 173.4 2 تكاليف دعم البرامج

 187.5 130.8 56.6 احتياطي رأس المال العامل -ثالثا 

 844.1 38 895.2 19 948.9 18 المجموع

 826.7 5 984.3 2 842.4 2 %(15بروتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة )حصة 

 (397.9)   (213.5)  (184.4)  : المساهمة من البلد المضيفناقص

 (222.0)   (94.9)    (127.1)  : استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائيةناقص

 (259.0) (129.5) (129.5)  : استخدام االحتياطيات من السنوات السابقةناقص

 947.8 4 546.4 2 401.4 2 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(
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الميزانية المتكاملة للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها لفترة السنتين  ب-2الجدول 
 )حسب بند اإلنفاق( 2229-2222

 بند اإلنفاق 
 المجموع 2020 2019

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 626.6 11 453.9 11 تكاليف الموظفين -ألف    
23 

080.5 

 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتب -باء

 800.0 400.0 400.0 السفر في مهام رسمية -جيم

 100.0 50.0 50.0 الخبراء االستشاريون/المتعاقدون من الباطن -دال

 100.0 50.0 50.0 التوعية العامة/االتصالمواد  -هاء

 200.0 100.0 100.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي -واو

 10.0 5.0 5.0 التدريب -زاي

 130.0 65.0 65.0 الموقع الشبكي للمشاريع /ترجمة الموقع الشبكي لغرفة تبادل المعلومات -حاء

 119.0 2 569.0 1 /3 /1/2االجتماعات -طاء
3 

688.0 

 320.0 150.0 170.0 اجتماعات الخبراء -ياء

كاف
- 

 560.0 750.0 /4 2121االجتماعات االستثنائية بشأن إطار ما بعد 
1 

310.0 

 423.4 1 229.5 1 /5اإليجار والتكاليف المرتبطة به -الم
2 

652.9 

 726.6 726.6 تكاليف التشغيل العامة -ميم
1 

453.2 

 
 490.6 17 719.0 16 )أوال( المجموع الفرعي

34 

209.6 

ثانيا
- 

 273.8 2 173.5 2 %(23تكاليف دعم البرنامج )
4 

447.2 

 
 764.4 19 892.4 18 المجموع الفرعي )أوال + ثانيا(

38 

656.8 

ثالثا
- 

 187.3 130.8  56.6 احتياطي رأس المال العامل

 
 895.1 19 949.0 18 المجموع الفرعي )ثانيا + ثالثا(

38 

844.1 

 
 %(15حصة بروتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة )

2 842.3 2 984.3 
5 

826.6 

 
 /5: المساهمة من البلد المضيفناقص

(184.4) (213.5) 
(397.9

) 

 
 /4: استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائيةناقص

(127.1) (94.9) 
(222.0

) 

 
 : استخدام االحتياطيات من السنوات السابقةناقص

(129.5) (129.5) 
(258.9

) 

 
 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(

2 401.3 2 546.4 
4 

947.7 

      
 االجتماعات العادية الممولة من الميزانية األساسية: 1/ 

 
 )ي( واألحكام المتصلة بها.8االجتماع الحادي عشر للفريق العامل المخصص للمادة  - 

 
 الثالث والعشرون والرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.االجتماعان  - 
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 االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. - 
 

بروتوكول ناغويا االجتماع الرابع لألطراف في /االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة/االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية - 
  المنعقدة بالتزامن.

أيام( في عام  3)ي( )8أيام(، في تعاقب مع االجتماع الحادي عشر للمادة  3االجتماع الثالث والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ) /2       
أيام( في  5أيام(، في تعاقب مع االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ) 6العلمية والتقنية والتكنولوجية )، واالجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة 2119
 .2121عام 

 

بروتوكول ناغويا االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لألطراف في /الميزانية لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية  /3 
  مقسمة بالتساوي بين كل سنة في فترة السنتين.

 أيام لكل منهما، زائد يومين تمديد لالجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. 5اجتماعان مستقالن لالجتماعات االستثنائية،   /4 
 

 أرقام إرشادية.  /5 
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2222-2229المساهمات في الصندوق االستئماني لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفترة السنتين  -2الجدول 
24 

 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 430 221 209 0.009 0.006 أفغانستان

 573 295 278 0.012 0.008 ألبانيا

 534 11 936 5 598 5 0.233 0.161 الجزائر

 495 255 240 0.010 0.010 أنغوال

 143 74 70 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 430 221 209 0.009 0.006 أرمينيا

 580 51 546 26 034 25 1.042 0.720 النمسا

 298 4 212 2 086 2 0.087 0.060 أذربيجان

 003 1 516 487 0.020 0.014 جزر البهاما

 152 3 622 1 530 1 0.064 0.044 البحرين

 495 255 240 0.010 0.010 بنغالديش

 501 258 243 0.010 0.007 بربادوس

 012 4 065 2 947 1 0.081 0.056 بيالروس

 400 63 629 32 771 30 1.281 0.885 بلجيكا

 72 37 35 0.001 0.001 بليز

 215 111 104 0.004 0.003 بنن

 72 37 35 0.001 0.001 بوتان

المتعددة  –بوليفيا )دولية 

 القوميات(
0.012 0.017 417 442 860 

 931 479 452 0.019 0.013 البوسنة والهرسك

 003 1 516 487 0.020 0.014 بوتسوانا

 874 273 951 140 922 132 5.535 3.823 البرازيل

 224 3 659 1 565 1 0.065 0.045 بلغاريا

 287 147 139 0.006 0.004 بوركينا فاسو

 72 37 35 0.001 0.001 بوروندي

                                                      
)انظر  2121-2119، جدول األنصبة المنقح لفترة الثالث سنوات سيتم تطبيقه، عند نشره، لحساب األنصبة المقررة لفترة السنتين 71/245حسب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  24

en.pdf-cp-budget-016-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf.) 

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-016-budget-cp-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-016-budget-cp-en.pdf


CBD/CP/MOP/9/13 

Page 72 

 

 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 72 37 35 0.001 0.001 كابو فيردي

 287 147 139 0.006 0.004 كمبوديا

 716 369 348 0.014 0.010 الكاميرون

 72 37 35 0.001 0.001 جمهوريه أفريقيا الوسطى

 358 184 174 0.007 0.005 تشاد

 448 567 042 292 406 275 11.469 7.921 الصين

 068 23 872 11 196 11 0.466 0.322 كولومبيا

 72 37 35 0.001 0.001 جزر القمر

 430 221 209 0.009 0.006 الكونغو

 367 3 733 1 634 1 0.068 0.047 كوستاريكا

 645 332 313 0.013 0.009 كوت ديفوار

 092 7 650 3 442 3 0.143 0.099 كرواتيا

 656 4 397 2 260 2 0.094 0.065 كوبا

 080 3 585 1 495 1 0.062 0.043 قبرص

 644 24 683 12 961 11 0.498 0.344 الجمهورية التشيكية

جمهوريه كوريا الشعبية 

 الديمقراطية
0.005 0.007 174 184 358 

 495 255 240 0.010 0.008 جمهوريه الكونغو الديمقراطية

 837 41 532 21 305 20 0.846 0.584 الدانمرك

 72 37 35 0.001 0.001 جيبوتي

 72 37 35 0.001 0.001 دومينيكا

 295 3 696 1 599 1 0.067 0.046 الجمهورية الدومينيكية

 800 4 470 2 330 2 0.097 0.067 إكوادور

 889 10 604 5 285 5 0.220 0.152 مصر

 003 1 516 487 0.020 0.014 السلفادور

 72 37 35 0.001 0.001 إريتريا

 722 2 401 1 321 1 0.055 0.038 إستونيا

 143 74 70 0.003 0.002 إسواتيني

 495 255 240 0.010 0.010 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 

2.500 60 033 63 659 123 692 

 215 111 104 0.004 0.003 فيجي

 667 32 812 16 855 15 0.660 0.456 فنلندا
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 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 091 348 148 179 943 168 7.035 4.859 فرنسا

 218 1 627 591 0.025 0.017 غابون

 72 37 35 0.001 0.001 غامبيا

 573 295 278 0.012 0.008 جورجيا

 698 457 558 235 140 222 9.251 6.389 ألمانيا

 146 1 590 556 0.023 0.016 غانا

 742 33 365 17 376 16 0.682 0.471 اليونان

 72 37 35 0.001 0.001 غرينادا

 006 2 032 1 974 0.041 0.028 غواتيماال

 143 74 70 0.003 0.002 غينيا

 72 37 35 0.001 0.001 بيساو -غينيا

 143 74 70 0.003 0.002 غيانا

 573 295 278 0.012 0.008 هندوراس

 534 11 936 5 598 5 0.233 0.161 هنغاريا

 797 52 173 27 625 25 1.067 0.737 الهند

 106 36 582 18 524 17 0.730 0.504 إندونيسيا

 742 33 365 17 376 16 0.682 0.471 اإلسالمية( -إيران )جمهوريه 

 241 9 756 4 485 4 0.187 0.129 العراق

 999 23 351 12 648 11 0.485 0.335 أيرلندا

 501 268 186 138 315 130 5.427 3.748 إيطاليا

 645 332 313 0.013 0.009 جامايكا

 460 693 895 356 565 336 14.016 9.680 اليابان

 433 1 737 695 0.029 0.020 األردن

 683 13 042 7 641 6 0.277 0.191 كازاخستان

 289 1 664 626 0.026 0.018 كينيا

 72 37 35 0.001 0.001 كيريباس

 417 20 508 10 909 9 0.413 0.285 الكويت

 143 74 70 0.003 0.002 قيرغيزستان

جمهوريه الو الديمقراطية 

 الشعبية
0.003 0.004 104 111 215 

 582 3 843 1 738 1 0.072 0.050 التفيا

 295 3 696 1 599 1 0.067 0.046 لبنان
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 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 72 37 35 0.001 0.001 ليسوتو

 72 37 35 0.001 0.001 ليبريا

 955 8 609 4 346 4 0.181 0.125 ليبيا

 158 5 655 2 503 2 0.104 0.072 لتوانيا

 585 4 360 2 225 2 0.093 0.064 لكسمبرغ

 215 111 104 0.004 0.003 مدغشقر

 143 74 70 0.003 0.002 مالوي

 068 23 872 11 196 11 0.466 0.322 ماليزيا

 143 74 70 0.003 0.002 ملديف

 215 111 104 0.004 0.003 مالي

 146 1 590 556 0.023 0.016 مالطة

 72 37 35 0.001 0.001 جزر مارشال

 143 74 70 0.003 0.002 موريتانيا

 860 442 417 0.017 0.012 موريشيوس

 801 102 907 52 894 49 2.078 1.435 المكسيك

 358 184 174 0.007 0.005 منغوليا

 287 147 139 0.006 0.004 الجبل األسود

 868 3 991 1 878 1 0.078 0.054 المغرب

 287 147 139 0.006 0.004 موزامبيق

 495 255 240 0.010 0.010 ميانمار

 716 369 348 0.014 0.010 ناميبيا

 72 37 35 0.001 0.001 ناورو

 168 106 640 54 528 51 2.146 1.482 هولندا

 199 19 881 9 318 9 0.388 0.268 نيوزيلندا

 287 147 139 0.006 0.004 نيكاراغوا

 143 74 70 0.003 0.002 النيجر

 972 14 706 7 267 7 0.303 0.209 نيجيريا

 72 37 35 0.001 0.001 نيوي

 821 60 302 31 519 29 1.229 0.849 النرويج

 095 8 166 4 929 3 0.164 0.113 ُعمان

 662 6 429 3 234 3 0.135 0.093 باكستان
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 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 72 37 35 0.001 0.001 باالو

 436 2 254 1 182 1 0.049 0.034 بنما

 287 147 139 0.006 0.004 بابوا غينيا الجديدة

 003 1 516 487 0.020 0.014 باراغواي

 743 9 014 5 729 4 0.197 0.136 بيرو

 820 11 083 6 737 5 0.239 0.165 الفلبين

 248 60 007 31 241 29 1.218 0.841 بولندا

 082 28 453 14 629 13 0.568 0.392 البرتغال

 271 19 918 9 353 9 0.389 0.269 قطر

 071 146 177 75 894 70 2.952 2.039 جمهوريه كوريا

 287 147 139 0.006 0.004 جمهوريه مولدوفا

 181 13 784 6 398 6 0.266 0.184 رومانيا

 143 74 70 0.003 0.002 رواندا

 72 37 35 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس

 72 37 35 0.001 0.001 سانت لوسيا

 72 37 35 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 72 37 35 0.001 0.001 ساموا

 098 82 252 42 845 39 1.659 1.146 المملكة العربية السعودية

 358 184 174 0.007 0.005 السنغال

 292 2 180 1 113 1 0.046 0.032 صربيا

 72 37 35 0.001 0.001 سيشيل

 462 11 899 5 563 5 0.232 0.160 سلوفاكيا

 018 6 097 3 921 2 0.122 0.084 سلوفينيا

 72 37 35 0.001 0.001 جزر سليمان

 72 37 35 0.001 0.001 الصومال

 076 26 420 13 656 12 0.527 0.364 جنوب أفريقيا

 013 175 072 90 941 84 3.537 2.443 إسبانيا

 221 2 143 1 078 1 0.045 0.031 سري النكا

 501 258 243 0.010 0.007 فلسطين ةدول

 495 255 240 0.010 0.010 السودان

 430 221 209 0.009 0.006 سورينام
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 األطراف

جدول االشتراكات المقررة 
 للسنتين

2226-2222 

%، ال يدفع أي من أقل 22الجدول بحد أقصى 
 %2022البلدان نموا أكثر من 

 2االشتراكات المستحقة في 
  2229كانون الثاني /يناير

 2االشتراكات المستحقة في 
  2222كانون الثاني /يناير

 المجموع للسنتين
2229-2222 

 486 68 247 35 239 33 1.384 0.956 السويد

 668 81 031 42 637 39 1.651 1.140 سويسرا 

 719 1 885 834 0.035 0.024 العربية السوريةالجمهورية 

 287 147 139 0.006 0.004 طاجيكستان

 847 20 729 10 118 10 0.421 0.291 تايلند

جمهوريه مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
0.007 0.010 243 258 501 

 72 37 35 0.001 0.001 توغو

 72 37 35 0.001 0.001 تونغا

 436 2 254 1 182 1 0.049 0.034 ترينيداد وتوباغو

 006 2 032 1 974 0.041 0.028 تونس

 928 72 533 37 395 35 1.474 1.018 تركيا

 863 1 959 904 0.038 0.026 تركمانستان

 495 255 240 0.010 0.009 أوغندا

 379 7 798 3 581 3 0.149 0.103 أوكرانيا

 270 43 269 22 001 21 0.875 0.604 اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة لبريطانيا 

 العظمي وأيرلندا الشمالية
4.463 6.462 155 174 164 548 319 722 

 495 255 240 0.010 0.010 جمهوريه تنزانيا المتحدة

 659 5 913 2 747 2 0.114 0.079 أوروغواي

 –فنزويال )جمهورية 

 البوليفارية(
0.571 0.827 19 853 21 052 40 906 

 155 4 138 2 017 2 0.084 0.058 فييت نام

 495 255 240 0.010 0.010 اليمن

 501 258 243 0.010 0.007 زامبيا

 287 147 139 0.006 0.004 زمبابوي

 690 947 4 370 546 2 320 401 2 100 67.363 المجموع
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 وقائع المداوالت -ثانيا

 مقدمة

 الخلفية -ألف 

، 13/33به مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في المقرر بناء على عرض قدمته حكومة مصر، ورحب  -1
، عقد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع قرطاجنة للسالمة األحيائيةمن بروتوكول  29من المادة  6ووفقا للفقرة 

، بالتزامن مع االجتماع 2118اني نوفمبر/تشرين الث 29إلى  17لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في شرم الشيخ، مصر، من 
 الرابع عشر لمؤتمر األطراف.

 الحضور -باء

 ُدعيت جميع الدول للمشاركة في االجتماع. وحضرت األطراف التالية في بروتوكول قرطاجنة:  -2

 أفغانستان
 ألبانيا

 الجزائر
 أنغوال

 أنتيغوا وبربودا
 أرمينيا
 النمسا

 أذربيجان
 البحرين

 بنغالديش
 بيالروس
 بلجيكا
 بليز
 بنن

 بوتان
 (متعددة القومياتال -بوليفيا )دولة 

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا
 البرازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 كابو فيردي
 كمبوديا

 الكاميرون
 الوسطى أفريقياجمهورية 

 تشاد
 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 الكونغو

 كوستاريكا
 كرواتيا
 كوبا

 قبرص
 ياتشيك

 كوت ديفوار
 الشعبيةجمهورية كوريا الديمقراطية 

 جمهورية الكونغو الديموقراطية
 الدانمرك
 جيبوتي

 يةجمهورية الدومنيكال
 إكوادور
 مصر

 السلفادور
 إريتريا
 إستونيا

 إسواتيني

 ثيوبياإ
 األوربي االتحاد
 فيجي
 فنلندا

 فرنسا
 غابون
 غامبيا

 جورجيا
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غينيا

 غينيا بيساو
 غيانا

 هندوراس
 هنغاريا
 الهند

 إندونيسيا
 (اإلسالمية –جمهورية )إيران 
 العراق
 أيرلندا
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 كيريباس
 الكويت
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 قرغيزستان
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 التفيا
 لبنان

 ليسوتو
 ليبيريا
 ليبيا

 ليتوانيا
 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالي
 ةمالط

 جزر مارشال
 موريتانيا

 موريشيوس
 المكسيك
 منغوليا
 المغرب

 مبيقاموز 
 ميانمار
 ناميبيا
 هولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجيريا

 النرويج
 عمان
 باالو
 بنما

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغواي

 بيرو
 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر

 كورياجمهورية 
 جمهورية مولدوفا

 رومانيا
 رواندا

 سانت كيتس ونيفيس
 لوسيا سانت

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ساموا

 المملكة العربية السعودية
 السنغال
 صربيا
 سيشيل
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جزر سليمان
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا

 سري النكا
 دولة فلسطين

 سودانال
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 ندتايل
 توغو
 تونغا

 ترينداد وتوباغو
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 أوروغواي
 (البوليفارية –فنزويال )جمهورية 

 مفييت نا
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي

 
غينيا و  جزر كوكو  شيليو  كنداو  األرجنتينو  أندوراومثلت أيضا الدول التالية غير األطراف في بروتوكول قرطاجنة:  -3
سرائيلو  أيسلنداو  الكرسي الرسوليو  هايتيو  ستوائيةاال االتحاد و  نيبالو  موناكوو  الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات و  ليختنشتاينو  ا 

 .الواليات المتحدة األمريكيةو  توفالوو  جنوب السودانو  سنغافورةو  ليونسيراو  سان تومي وبرينسيبيو  الروسي
الرابع عشر  هاجتماععن وبالنسبة لجميع المشاركين اآلخرين، انظر المرفق األول بتقرير مؤتمر األطراف  -4
(CBD/COP/14/14.) 
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 افتتاح االجتماع -2البند 
صباح  11:11افتتح االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في الساعة  -5

السيد خوسيه أوكتافيو تريب فيالنويفا، سفير المكسيك لدى مصر، نيابة عن السيد رفائيل  2118نوفمبر/تشرين الثاني  17يوم 
يعية في المكسيك والرئيس المنتهية واليته لمؤتمر األطراف، الذي شغل أيضا منصب باتشيانو االمان، وزير البيئة والموارد الطب

 رئيس االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة.
عشر،  وأدلت ببيانات افتتاحية السيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر ورئيسة مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع -6

؛ والسيدة كريستينا ماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةوالتي تعمل أيضا كرئيسة لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجت
عبر  باسكا بالمر، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي؛ والسيدة ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة،

 يو؛ والسيد عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر.الفيد
وأشارت الرئيسة في بيانها إلى نتائج الجزء الرفيع المستوى، بما في ذلك إعالن شرم الشيخ: االستثمار في التنوع  -7

وتقرير الجزء الرفيع المستوى  CBD/COP/14/12إعالن شرم الشيخ بوصفه الوثيقة  وصدرالبيولوجي من أجل الناس والكوكب. 
 .CBD/COP/14/12/Add.1صفه الوثيقة بو 
وتم عرض مقطعين بالفيديو، أعدت أولهما حكومة المكسيك بشأن تعميم التنوع البيولوجي وأعدت الثاني حكومة مصر  -8

 بشأن التنوع البيولوجي وارتباطه الحيوي ببقاء البشرية. كما قدم تالميذ المدارس عرضا يوضح أهمية التنوع البيولوجي.
، أدلتا ببيانين السيدة أمينة محمد، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  17في  المنعقدةالعامة الثانية لالجتماع، وفي الجلسة  -9

التابع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة مدير نائبة األمين العام لألمم المتحدة، عبر الفيديو، والسيدة كورلي بريتوريوس، نائبة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

الممثلون فيلمين، أحدهما من جمعية ناشيونال جيوغرافيك واآلخر من الصندوق العالمي للطبيعة، باإلضافة إلى وشاهد  -11
 رسالة عن طريق الفيديو من السيد بول مكارتني.

وكندا )بالنيابة عن  وأدلى ببيانات عامة ممثلو األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي( -11
وبيالروس )بالنيابة عن مجموعة بلدان أوروبا  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين عة بلدان عدم االنحياز(مجمو 

ورواندا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وماليزيا )بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد  الوسطى والشرقية(
 المتقاربة التفكير(.

(، والمنتدى الدولي للشعوب IWBNوأدلى ببيانات أيضا ممثلو شبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي ) -12
(، وتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي والشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي IIFBاألصلية المعني بالتنوع البيولوجي )

(GYBNوالمنبر الحكومي الد ،)( ولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةIPBES.) 
 .الرابع عشر هاجتماععن مؤتمر األطراف ويرد ملخص للبيانات االفتتاحية في المرفق الثاني بتقرير  -13
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 تنظيم االجتماع -2البند 
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب البدالء 2-2

 انتخاب الرئيس
من بروتوكول قرطاجنة، سيعمل مكتب مؤتمر األطراف أيضا بوصفه مكتب مؤتمر  29من المادة  3وفقا للفقرة  -14

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة. وبناء عليه، فإن السيدة فؤاد، التي انتخبت رئيسة لالجتماع الرابع 
أيضا كرئيسة لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  عملتعشر لمؤتمر األطراف، 

 قرطاجنة.

 انتخاب أعضاء المكتب البدالء
من بروتوكول قرطاجنة على أن أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف يمثل  29من المادة  3تنص الفقرة  -15

يحل محله عضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من بينها. وقد انتخب  طرفا في االتفاقية ليس طرفا في البروتوكول يجب أن
مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، عشرة أعضاء في المكتب للعمل حتى اختتام االجتماع الرابع عشر. وفي وقت 

أعضاء المكتب البدالء  الحق، انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في اجتماعه الثامن،
للمناطق التي كان فيها عضو مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتفاقية ليس طرفا في البروتوكول. وفي وقت الحق، تم 

، فإن مكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل ةاستبدال ممثلين من الطرف المعني. وبالتالي، باإلضافة إلى الرئيس
 ف في بروتوكول قرطاجنة يضم:كاجتماع لألطرا

 السيد محمد علي بن تمس ك )تونس(

 السيد صامويل نداييراجي )بوروندي(
 السيدة إلفانا راماج )ألبانيا(

 السيدة إيلينا مكيايفا )بيالروس(
 السيد راندولف إدميد )سانت كيتس ونيفيس(

 السيدة كالريسا نينا )البرازيل(
 السيد هايو هانسترا )هولندا(

 هانسن )النرويج( -غوت فويت  السيد
 السيدة غويندالين ك. سيسور )باالو(

 السيد مونيراك منغ )كمبوديا(
، اتُفق بناء على اقتراح المكتب على 2118نوفمبر/تشرين الثاني  17في  لالجتماع، المنعقدةوفي الجلسة العامة الثانية  -16

 أن يعمل السيد مونيراك منغ )كمبوديا( كمقرر لالجتماع.
 11، انتخب مؤتمر األطراف 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  المنعقدةالعامة الرابعة لالجتماع،  تهجلسوفي  -17

ممثلين للعمل كأعضاء في المكتب لفترة والية تبدأ عند اختتام اجتماعه الرابع عشر وتنتهي عند اختتام اجتماعه الخامس عشر. 
ن بلدان أطراف أيضا في بروتوكول قرطاجنة، فإن هؤالء األعضاء سيعملون وبالنظر إلى أن جميع األعضاء العشرة المنتخبين م

أيضا في مكتب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، دون الحاجة إلى أعضاء 
 بدالء.
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 إقرار جدول األعمال 2-2

راف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة جدول في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، اعتمد مؤتمر األط -18
 (:CBD/CP/MOP/9/1األعمال التالي، على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمينة التنفيذية بالتشاور مع المكتب )

 افتتاح االجتماع. -1

 تنظيم االجتماع. -2
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع التاسع  -3

 بروتوكول قرطاجنة.
 تقريرا الهيئتين الفرعيتين. -4

 تقرير لجنة االمتثال. -5
 إدارة شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق االستئمانية. -6

 (.28المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد المالية )المادة  -7
 (.22)المادة بناء القدرات  -8

 (.21تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها )المادة  -9
عداد التقارير )المادة  -11  (.35( وتقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة 33الرصد وا 
 يائية.تعزيز اإلدماج بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام ذات الصلة بالسالمة األح -11

 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى. -12
 استعراض فعالية الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. -13

والخطة االستراتيجية لبروتوكول  2121-2111التحضير لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -14
 (.2121-2111قرطاجنة للسالمة األحيائية )

دارة المخاطر )المادتان  -15  (.16و 15تقييم المخاطر وا 
 (.17النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  -16

 (.6عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعزول )المادة  -17
 (.26االعتبارات االجتماعية االقتصادية )المادة  -18

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي. -بروتوكول ناغويا  -19
 مسائل أخرى. -21

 اعتماد التقرير. -21
 اختتام االجتماع. -22
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 تنظيم العمل 2-3
مؤتمر األطراف العامل  قرر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  17في  المنعقدةفي الجلسة العامة الثانية لالجتماع،  -19

رطاجنة تنظيم عمله على النحو المبين في المرفق الثاني بتنظيم العمل المقترح كاجتماع لألطراف في بروتوكول ق
(CBD/COP/14/1/Add.2 وأقر إنشاء )عاملين من قبل مؤتمر األطراف.الفريقين ال 

 األحداث الموازية والجوائز

ُعقدت ثالث حفالت لتوزيع الجوائز خالل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. وباإلضافة إلى ذلك، عقدت العديد  -21
الجوائز واألحداث  حفالتمن األحداث ذات الصلة بالتوازي مع االجتماع. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن 

 ع عشر لمؤتمر األطراف.الموازية في المرفق الرابع بتقرير االجتماع الراب

تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل  -3البند 
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

نوفمبر/تشرين الثاني  17في  المنعقدة ،من جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية لالجتماع 3جرى تناول البند  -21
من النظام الداخلي، يتعين على المكتب أن يفحص وثائق تفويض الوفود وأن يقدم تقريرا عنها. وبناء  19لمادة . ووفقا ل2118

أن المكتب عي ن السيدة إيلينا كويتييفا )بيالروس(، وهي إحدى نواب رئيس المكتب، لفحص باالجتماع  ةالرئيس تعلى ذلك، أبلغ
 وثائق التفويض واإلبالغ عنها.

، أبلغت السيدة ماكييفا مؤتمر 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  المنعقدة ،لالجتماععامة الرابعة وفي الجلسة ال -22
طرفا كحاضرين في االجتماع. وفحص المكتب  162األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بأنه تم تسجيل 

من  18وفدا ممتثلة تماما للمادة  124وثائق تفويض طرفا من الحاضرين في االجتماع. وكانت  139وثائق تفويض ممثلي 
 .ذلك الوقتوفدا آخر وثائق تفويضهم حتى  23ولم يقدم  18ممتثلة تماما للمادة  15النظام الداخلي. ولم تكن وثائق تفويض 

مؤتمر ماكييفا أبلغت السيدة  ،2118 /تشرين الثانينوفمبر 29المنعقدة في  ،في الجلسة العامة السابعة لالجتماعو  -23
طرفا كمشاركين في االجتماع. وقد فحص  162األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بأنه تم تسجيل 

وفدا ممتثلة امتثاال تاما  134 بممثليالخاصة  تفويضالطرفا. وكانت وثائق  145ممثلي الخاصة بتفويض الالمكتب وثائق 
وفدا آخر  17ولم يقدم  ،18وفدا امتثاال تاما ألحكام المادة  11 أعضاء ولم تمتثل وثائق ،اخليمن النظام الد 18ألحكام المادة 

 .CBD/COP/14/INF/49يتوفر المزيد من المعلومات في الوثيقة و وثائق تفويضهم. 

نسختها  بالشكل المناسب وفي ،قام عدد من رؤساء الوفود بالتوقيع على إعالن مفاده أنهم سيقدمون وثائق تفويضهمو  -24
 /كانون األولديسمبر 29وفي موعد ال يتجاوز  ،يوما من اختتام االجتماع 31في غضون  ةالتنفيذي ةإلى األمين ،األصلية
 مقترحوافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة على  ،تمشيا مع الممارسة السابقةو . 2118

 ،18ألحكام المادة  أو التي لم تمتثل وثائق تفويضها بالكامل ،تي لم تقدم بعد وثائق تفويضهالوفود اله ينبغي السماح لالمكتب بأن
 جتماع على أساس مؤقت.بالمشاركة الكاملة في اال

أن تقوم  ةالتنفيذي ةفي أن تقوم جميع الوفود التي ُطلب منها تقديم وثائق تفويضها إلى األمين اعن أمله ةالرئيس تأعربو  -25
. ومنذ نهاية االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 2118 /كانون األولديسمبر 29ال يتجاوز  بذلك في موعد

 من أحد عشر طرفا إضافيا. وثائق التفويضتم استالم  ،لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
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داخلي قد وردت من من النظام ال 18صدور هذا التقرير، كانت وثائق التفويض التي تمتثل بالكامل للمادة  وحتى -26
 بنغالديشو  البحرينو  أذربيجانو  النمساو  أرمينياو  أنتيغوا وبربوداو  أنغوالو  التالية: الجزائر المائة والخمسة واألربعيناألطراف 

 كابو فيرديو  بورونديو  بوركينا فاسوو  بلغارياو  البرازيلو  بوتسواناو  البوسنة والهرسكو  بوليفياو  بننو  بليزو  بلجيكاو  بيالروسو 
 ياتشيكو  كوباو  كرواتياو  كوت ديفوارو  كوستاريكاو  كولومبياو  الصينو  تشادو  الوسطى أفريقياجمهورية و  الكاميرونو  كمبودياو 
كوادورو  يةجمهورية الدومنيكالو  نمركاالدو  الشعبيةجمهورية كوريا الديمقراطية و  ريترياو  السلفادورو  مصرو  ا  ستونياو  ا  سواتيني ا   وا 
غينيا و  غينياو  غواتيماالو  غريناداو  اليونانو  غاناو  ألمانياو  جورجياو  غامبياو  غابونو  فرنساو  فنلنداو  فيجيو  األوربي االتحادو  ثيوبياوا  

ندونيسياو  الهندو  وهنغاريا هندوراسو  غياناو  بيساو يران )جمهورية و  ا  يطالياو  اإلسالمية( -ا   كيريباسو  كينياو  اليابانو  جامايكاو  ا 
 ملديفو  ماليزياو  مالويو  مدغشقرو  لكسمبرغو  ليتوانياو  ليبيرياو  ليسوتوو  تفياالو  الديمقراطية الشعبيةجمهورية الو و  الكويتو 
 نيوزيلنداو  هولنداو  ناميبياو  ميانمارو  موزامبيقو  المغربو  منغولياو  المكسيكو  موريشيوسو  موريتانياو  جزر مارشالو  مالطةو 
 البرتغالو  بولنداو  الفلبينو  بيروو  باراغوايو  بابوا غينيا الجديدةو  بنماو  باالوو  سلطنة عمانو  النرويجو  نيجيرياو  النيجرو  نيكاراغواو 
 سانت فنسنت وجزر غرينادينو  لوسيا سانتو  سانت كيتس ونيفيسو  روانداو  رومانياو  جمهورية مولدوفاو  جمهورية كورياو  قطرو 
سبانياو  جنوب أفريقياو  جزر سليمانو  سلوفينياو  سلوفاكياو  سيشيلو  صربياو  السنغالو  المملكة العربية السعوديةو  سامواو   سريو  ا 

ترينداد و  تونغاو  توغوو  تايلندو  طاجيكستانو  الجمهورية العربية السوريةو  سويسراو  السويدو  سورينامو  السودانو  دولة فلسطينو  النكا
جمهورية تنزانيا و  العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا و  اإلمارات العربية المتحدةو  أوغنداو  تركياو  تونسو  وتوباغو
 .زمبابويو  زامبياو  اليمنو  فييت نامو  البوليفارية( -فنزويال )جمهورية و  أوروغوايو  أوكرانياو  المتحدة

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين -4البند 

. 2118نوفمبر/تشرين الثاني  17في  المنعقدة ،من جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية لالجتماع 4تم تناول البند  -27
لهيئة اولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة تقرير 

فيذ لهيئة الفرعية للتنوا( CBD/SBSTTA/22/12الثاني والعشرين ) هااجتماععن الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 (.CBD/SBI/2/22الثاني ) هااجتماععن 
وأحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة علما بتقارير االجتماعات التي عقدت فيما  -28

 بين الدورات للهيئتين الفرعيتين ووافق على النظر في التوصيات الواردة في التقارير في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.

 تقرير لجنة االمتثال -5البند 

نوفمبر/تشرين الثاني  17في  لالجتماع، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية  5جرى تناول البند  -29
2118. 

وعرضت السيدة كلير هاميلتون، رئيسة لجنة االمتثال، تقريرا عن عمل لجنة االمتثال في اجتماعيها الرابع عشر  -31
(. وأبلغت األطراف أنه منذ االجتماع الخامس عشر للجنة، قدمت كل من جزر القمر CBD/CP/MOP/9/2والخامس عشر )

تقاريرها الوطنية الثالثة ولذلك وتركمانستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وميانمار وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
المتعلق بالرصد واإلبالغ من التوصية. كما أبلغت األطراف أنه عند تقييم  ينبغي حذفها من قائمة األطراف المدرجة في القسم

القرارات المقدمة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بموجب االستخدام المعزول، الحظت اللجنة أن بعض السجالت 
قرطاجنة، حيث كانت بعض هذه السجالت من بروتوكول  6التي أتيحت تحت االستخدام المعزول لم تكن مطابقة بالكامل للمادة 

 التي أعدتها األمينة التنفيذية تتعلق باألحرى باإلدخال عن عمد في البيئة؛ وقدم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في الوثيقة
 .(CBD/CP/MOP/9/9) بشأن العبور واالستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة
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، كان معروضا أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول وفيما يتعلق بالتحذير الموصى به -31
(. ومن بين أمور أخرى، قدمت الوثيقة CBD/CP/MOP/9/INF/2قرطاجنة وثيقة إعالمية للمساعدة في نظره في هذه المسألة )

فرادى األطراف لعدم تقديم تقاريرها لمحة عامة عن األنشطة العديدة التي اضطلعت بها اللجنة والتي أدت إلى التوصية بتحذير 
ومع مراعاة أن جهود اللجنة الوطنية. وشددت السيدة هاملتون على أن قرار التوصية بالتحذير قد صدر بعد إجراء مناقشة مطولة 

مي قد أنشأ وأضافت أن المجتمع العال لمعالجة هذه المسألة في مناسبات عديدة لم تسفر عن تقديم تلك األطراف للتقارير الوطنية.
وبالنظر إلى تقديم  بروتوكول قرطاجنة وهي ترى أن قياسه مهم، وأن نجاح تشغيله يعتمد على تبادل المعلومات الدقيقة.

من  المتعلق بالتحذيرأنه يمكن حذف تركمانستان من الجزء إلى السيدة هاميلتون  أشارتتركمانستان لتقريرها الوطني الثالث، 
 توصية اللجنة.

بعد تقرير السيدة هاميلتون، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف على النظر في توصيات اللجنة في و  -32
من جدول األعمال إلى الفريق العامل األول لمواصلة  5أحيل البند و األفرقة العاملة في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة. 

 مشاريع المقررات تجميعفي  تقريرها والواردة أيضابمرفق الف من أل القسمالنظر في توصيات اللجنة الواردة في 
(CBD/CP/MOP/9/1/Add.2). 

نوفمبر/تشرين الثاني  21المنعقدة في  ،جلسته السادسة فيمن جدول األعمال  5وتناول الفريق العامل األول البند  -33
مشروع مقرر يستند إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الفريق العامل ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام  .2118

األمينة التنفيذية بشأن األنشطة التي قامت بها لجنة االمتثال فيما يخص  مذكرة أعدتهاو  (CBD/CP/MOP/9/2)االمتثال 
 .(CBD/CP/MOP/9/INF/2) فرادى األطراف تحذيرااللتزام بتقديم تقارير وطنية تؤدي إلى توصية ب

ف، التوصيات العامة أل القسمالوثائق. وقالت إن مرفق تقرير لجنة االمتثال يتضمن، في  هاميلتون يدةوقدمت الس -34
لعدم ألربعة أطراف ، وفي القسم باء، التوصية بتوجيه تحذير ، فضال عن توصيتها فيما يتعلق بحاالت عدم امتثال محددةللجنة

ومنذ صدور التقرير، قدمت اليونان وجزر مارشال وتركمانستان تقاريرها . تقديم تقارير وطينة على مدار دورات إبالغ متعددة
. وقالت أيضا، فيما لتلك التقارير الوطنية الثالثة، وبالتالي ينبغي حذفها من قائمة األطراف التي يتعين تحذيرها لعدم تقديمها

تقنيين والخبراء القانونيين. وال يوجد في الوقت ، إن القصد األصلي هو تحقيق توازن بين الخبراء الأعضاء اللجنةيتعلق بترشيح 
األعضاء الذين سيتم  ترشيحالحالي سوى خبيران قانونيان في لجنة االمتثال وحثت األطراف على أخذ ذلك في االعتبار عند 

 اللجنة. انتخابهم في
ندونيسيا والهند وجورجيا )بالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية( وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا -35  واألردن وا 

 البوليفارية(. -وفنزويال )جمهورية  والمكسيك

 وقال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر منقح، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفويا والمقدمة كتابيا. -36

مقدم  ، في مشروع مقرر منقح2118نوفمبر/تشرين الثاني  25المنعقدة في  ،العاشرة في جلستهالعامل  الفريقنظر و  -37
 .CBD/CP/MOP/9/L.11من الرئيس وجرى اعتماده بغية إحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

مؤتمر األطراف العامل  انتخب، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -38
 االمتثال:المرشحين التاليين كأعضاء في لجنة كاجتماع لألطراف 

 ادو زكي ماهامان )النيجر(غالسيد 

 وسمان سيسواندي )إندونيسيا(غمد حالسيد أ

 السيد مارتن باتيك )سلوفينيا(
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 فارغاس )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(-السيدة جورجينا كاتاكورا

 السيد مايكل أنجلو لومباردي )إيطاليا(
مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -39

 .CBD/CP/MOP/9/L.11مشروع المقرر في كاجتماع لألطراف 

 CP-9/1بوصفه المقرر  CBD/CP/MOP/9/L.11مشروع المقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  اعتمدو  -41
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول(

 شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق االستئمانية إدارة -6البند 
. 2118نوفمبر/تشرين الثاني  17في  لالجتماع، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة الثانية  6جرى تناول البند  -41

مينة ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة تقرير األ
، بما في ذلك ميزانية الصناديق 2118-2117التنفيذية بشأن إدارة االتفاقية وبروتوكولي قرطاجنة وناغويا لفترة السنتين 

-2119(، والميزانية المقترحة لبرنامج عمل االتفاقية وبرتوكولي قرطاجنة وناغويا لفترة السنتين CBD/COP/14/3االستئمانية )
2121 (CBD/COP/14/4 ،)( وكذلك عناصر مشروع مقرر بشأن هذه المسألةCBD/COP/14/2 )عن الشؤون  ووثيقة إعالمية

 (.CBD/COP/14/INF/17اإلدارية لالتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية وبروتوكولي قرطاجنة وناغويا )
 وأدلى ببيان ممثل اليابان. -42
إنشاء فريق اتصال  وقررفي بروتوكول قرطاجنة علما بالتقارير وأحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -43

عداد مشروع ميزانية لبرنامج عمل فترة السنتين  ، كي تنظر فيه 2121-2119معني بالميزانية، وتكليفه باستعراض المسألة وا 
األطراف وسيجتمع بصورة  األطراف. وسيرأس فريق االتصال السيد سبنسر توماس )غرينادا(، وسيكون الفريق مفتوحا أمام جميع
 غير رسمية بدعوة من رئيسه، وسيتم اإلعالن عن االجتماعات مسبقا في الجدول اليومي للجلسات.

واستمع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف إلى تقارير مرحلية من رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية  -44
، وفي الجلسة العامة الخامسة 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  ماع، المنعقدةلالجتالمعني بالميزانية في الجلسة العامة الرابعة 

 .2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في  المنعقدةلالجتماع، 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  29في  المنعقدةلالجتماع،  الثامنةوفي الجلسة العامة  -45
بشأن ميزانية برنامج العمل المتكامل  CBD/CP/MOP/9/L.17مشروع المقرر في اجنة في بروتوكول قرطكاجتماع لألطراف 

 .لألمانة

 CP-9/16بوصفه المقرر مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -46
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول(

 (22المالية والموارد المالية )المادة المسائل المتعلقة باآللية  -7البند 

. 2118نوفمبر/تشرين الثاني  19المنعقدة في  ،الثالثة في جلستهمن جدول األعمال  7تناول الفريق العامل األول البند  -47
مذكرة (، و CBD/COP/14/7مرفق البيئة العالمية )الفريق العامل تقرير مجلس ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام 

األمينة التنفيذية تلخص المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بدعم مرفق البيئة العالمية للسالمة األحيائية  أعدتها
(CBD/CP/MOP/9/12) في تجميع مشاريع المقررات  واردالفريق العامل مشروع مقرر  أمام. كما كان معروضا

(CBD/CP/MOP/9/1/Add.2). 
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 والهند والمكسيك. الثماني والعشريناألعضاء وبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األور  -48
 .2118نوفمبر/تشرين الثاني  19في  المنعقدة ،الرابعة في جلستهالبند هذا واستأنف الفريق العامل نظره في  -49
 -)جمهورية وأدلى ببيانات ممثلو جمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وأوغندا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وفنزويال  -51

 البوليفارية(.
هذه المسألة مع األخذ في االعتبار اآلراء المعبر عنها شفويا  بشأنمنقح  مقرروقال الرئيس إنه سيقوم بإعداد مشروع  -51

 والمقدمة كتابيا.

في مشروع المقرر المنقح الذي نظر الفريق العامل ، 2118 نوفمبر/تشرين الثاني 22المنعقدة في  ،التاسعة في جلستهو  -52
 .CBD/CP/MOP/9/L.3أعده الرئيس، ووافق عليه إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -53
 .CBD/CP/MOP/9/L.3مشروع المقرر في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.3مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -54
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/4بوصفه المقرر 

 (22بناء القدرات )المادة  -2البند 

نوفمبر/تشرين الثاني  19الرابعة، المنعقدة في  في جلستهمن جدول األعمال  8تناول الفريق العامل األول البند  -55
األمينة التنفيذية بشأن بناء القدرات  مذكرة أعدتهاالفريق العامل  أمامالبند، كان معروضا  ولدى نظره في هذا. 2118

(CBD/CP/MOP/9/3) االتصال المعني ببناء القدرات للسالمة األحيائية في اجتماعه الثاني عشر  فريق؛ وتقرير
(CBD/CP/LG-CB/12/3 ؛ وتوليفة من التقارير بشأن حالة تنفيذ اإلطار وخطة العمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال)

(؛ وتقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل CBD/CP/MOP/9/INF/1لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية )
الفريق  أمام(. كما كان معروضا CBD/COP/14/INF/10ا )يهتفاقية وبروتوكوللتعزيز ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ اال

من  11إلى  7و 1(. وقد أخذت الفقرات CBD/CP/MOP/9/1/Add.2مشروع مقرر يرد في مجموعة مشاريع المقررات )
الصها من تم استخ 13إلى  12و 6إلى  2، الجزء الثالث، في حين أن الفقرات SBI-2/8مشروع المقرر من التوصية 

 االستنتاجات الواردة في تقرير فريق االتصال. 
 والهند الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي ودوله األعضاء وكولومبيا وأدلى ببيانات ممثلو جمهورية أفريقيا الوسطى  -56

 .تايلندو وجنوب أفريقيا وكينيا ونيوزيلندا وماليزيا وملديف والمكسيك 

 األرجنتين.وأدلى ببيان أيضا ممثل  -57

 وأدلى ببيان آخر ممثل شبكة العالم الثالث. -58
 مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفويا والمقدمة كتابيا.منقح قال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر و  -59

في مشروع مقرر منقح مقدم نظر الفريق العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25، المنعقدة في العاشرة في جلستهو  -61
 .CBD/CP/MOP/9/L.10عليه إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  ووافقمن الرئيس، 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -61
 .CBD/CP/MOP/9/L.10مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 
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 CBD/CP/MOP/9/L.10مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -62
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/3بوصفه المقرر 

 (22تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها )المادة  -9البند 

 /تشرين الثانينوفمبر 19، المنعقدة في ةالرابع جلستهمن جدول األعمال في  9العامل األول البند  الفريقتناول  -63
بشأن تشغيل غرفة تبادل  ةالتنفيذي ةاألمين مذكرة أعدتهاالفريق العامل ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام . 2118

التي أرفقت بها الطرائق المشتركة للتشغيل آللية غرفة تبادل  (CBD/CP/MOP/9/4) تهاوأنشط معلومات السالمة األحيائية
المعلومات المركزية وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، على النحو 

أيضا مشروع مقرر مستنسخ من لعامل الفريق اكان معروضا أمام و . ةالتنفيذي ةاألمينالتي أعدتها  المفصل في المرفق بالمذكرة
 .CBD/CP/MOP/9/1/Add.1 التنفيذية التي وردت في تجميع مشاريع المقررات الواردة في الوثيقة ةاألمينالتي أعدتها مذكرة ال

 .وتايلند وجنوب أفريقيا والنرويج واألردن والهند الثماني والعشريناألعضاء وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله  -64

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل كندا -65

نوفمبر/تشرين  21في  الخامسة، المنعقدةواستأنف الفريق العامل نظره في هذا البند من جدول األعمال في جلسته  -66
  .2118الثاني 

وغامبيا وغانا  الثماني والعشريناالتحاد األوروبي ودوله األعضاء البحرين وكوت ديفوار و وأدلى ببيانات ممثلو  -67
 وأوغندا وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والنرويج والنيجر وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيوزيلندااألردن و وغواتيماال 

 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 ممثل األرجنتين.ببيان إضافي وأدلى  -68
 .(ISAAA) األحيائية الزراعيةوأدلى ببيان أيضا ممثل الدائرة الدولية لحيازة تطبيقات التكنولوجيا  -69
 مقرر منقح لينظر فيه الفريق العامل. وبعد المناقشة، قال الرئيس إنه سيعد مشروع -71
في مشروع مقرر منقح مقدم نظر الفريق العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في جلسته العاشرة، المنعقدة في و  -71

 من الرئيس.
 والمكسيك. الثماني والعشريناألعضاء االتحاد األوروبي ودوله  ممثال ينوأدلى ببيان -72

واعتمد الفريق العامل مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  -73
CBD/CP/MOP/9/L.8. 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118 نوفمبر/تشرين الثاني 28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -74
 .CBD/CP/MOP/9/L.8مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.8مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -75
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/2بوصفه المقرر 
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عداد التقارير )المادة  -22البند   (35( وتقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة 33الرصد وا 

التقييم واالستعراض الرابع لفعالية بروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 
 2121-2111 للفترة
 21في  الخامسة، المنعقدة في جلستهمن جدول األعمال  11بند تناول الفريق العامل األول الجانب األول من ال -76

مشروع مقرر يستند إلى التوصية الفريق العامل ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام  .2118نوفمبر/تشرين الثاني 
SBI-2/12 ،في تجميع مشاريع المقررات  ويرد(CBD/CP/MOP/9/1/Add.2). 

في مشروع المقرر المنقح الذي  2118نوفمبر/تشرين الثاني  22المنعقدة في  ،التاسعة في جلستهونظر الفريق العامل  -77
 أعده الرئيس.

واعتمد الفريق العامل مشروع المقرر المنقح إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  -78
CBD/CP/MOP/9/L.6. 

، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 2118ين الثاني نوفمبر/تشر  25في  المنعقدةوفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع،  -79
 .CP-9/6بوصفه المقرر  CBD/CP/MOP/9/L.6كاجتماع لألطراف مشروع المقرر 

  الرصد واإلبالغ بما في ذلك مشروع نموذج منقح للتقرير الوطني الرابع
 21في  الخامسة، المنعقدة في جلستهمن جدول األعمال  11تناول الفريق العامل األول الجانب الثاني من البند  -81

الفريق العامل مشروع مقرر، يستند إلى التوصيتين  أمامالبند، كان معروضا  ولدى نظره في هذا. 2118نوفمبر/تشرين الثاني 
SBI-2/11 وSBI-2/13 ، الوثيقة( والتوصيات المعروضة في تقرير لجنة االمتثالCBD/CP/MOP/9/2 ،)المرفق، القسم دال ،

منقح للتقرير الوطني الرابع. شكل  مشروع(، بما في ذلك CBD/CP/MOP/9/1/Add.2جميع مشاريع المقررات )في ت والواردة
 إعالمية( ومذكرة CBD/CP/MOP/9/5)منقح الشكل ال مشروعأعدتها األمينة التنفيذية بشأن  مذكرةأيضا  أمامهوكان معروضا 
التقرير  شكلللتقرير الوطني الرابع إلى األسئلة المقابلة من  الشكل المحدثمشروع في لألسئلة إحالة مرجعية  إقامةللمساعدة في 

 (.CBD/CP/MOP/9/INF/5الوطني الثالث )

سواتيني واالتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو  -81 األردن و والهند  الثماني والعشريناألعضاء كولومبيا ومصر وا 
 وأوغندا.ونيوزيلندا وعمان ودولة فلسطين وسويسرا وكينيا ولبنان وماليزيا والمكسيك وناميبيا 

 وأدلى ببيانات أخرى ممثلو تحالف جامعة كورنيل للعلوم والدائرة الدولية لحيازة تطبيقات التكنولوجيا األحيائية الزراعية. -82
ومع  قدمة كتابياوقال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر منقح يأخذ في االعتبار اآلراء والتعليقات المعبر عنها شفويا والم -83

 .حاشية محدثة تعكس التقارير الوطنية التي قدمت في الفترة األخيرة

في مشروع المقرر المنقح الذي نظر الفريق العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  المنعقدة ،التاسعة في جلستهو  -84
 .أعده الرئيس

  .ليعكس التعليقات السابقةولفت ممثل األمانة االنتباه إلى جزء من النص يلزم تعديله  -85

  .الثماني والعشريناألعضاء األوروبي ودوله وأدلى ببيان ممثل االتحاد  -86

 واعتمد الفريق العامل مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر -87

CBD/CP/MOP/9/L.5. 
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، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في  المنعقدةوفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع،  -88
لالطالع على النص، انظر ) CP-9/5واعتمده بوصفه المقرر  CBD/CP/MOP/9/L.5كاجتماع لألطراف مشروع المقرر 

 .(الفصل األول

الصلة بالسالمة  تعزيز اإلدماج بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام ذات -22البند 
 األحيائية

نوفمبر/تشرين الثاني  21المنعقدة في  ،السادسة في جلستهمن جدول األعمال  11تناول الفريق العامل األول البند  -89
من جدول أعمال مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  13من جدول أعمال مؤتمر األطراف والبند  13، باالقتران مع البند 2118

التوصية  يستند إلى مقررمشروع الفريق العامل ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام ول ناغويا. لألطراف في بروتوك
SBI-2/14 في تجميع مشاريع المقررات  الواردة(CBD/CP/MOP/9/1/Add.2). 

ندونيسيا والهند وغابون الثماني والعشريناألعضاء ودوله واالتحاد األوروبي  وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا -91  ومالوي وا 
 البوليفارية(. -وفنزويال )جمهورية  المغربو 

 ممثل األرجنتين.ببيان أيضا وأدلى  -91
 .التكنولوجيا األحيائية الزراعيةتطبيقات  لحيازةالدائرة الدولية ممثل  إضافي ببيانوأدلى  -92
 والمقدمة كتابيا.وقال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر منقح، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفويا  -93
مقرر  في مشروعنظر الفريق العامل األول ، 2118تشرين الثاني /نوفمبر 28المنعقدة في  ،الثانية عشرة في جلستهو  -94

 منقح مقدم من رئيسه.

 .الثماني والعشريناألعضاء كولومبيا واالتحاد األوروبي ودوله  ين ممثالببيانوأدلى  -95

المنقح، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة كمشروع مقرر ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر  -96
CBD/COP/14/L.14. 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -97
 .CBD/CP/MOP/9/L.14مشروع المقرر في كاجتماع لألطراف 

 CP-9/9بوصفه المقرر  CBD/CP/MOP/9/L.14مشروع المقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -98
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول(

 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى -22البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  21المنعقدة في  ،السادسة في جلستهاألعمال  جدولمن  12تناول الفريق العامل األول البند  -99

األمينة التنفيذية تقدم مستجدات عن أنشطة  مذكرة أعدتهاالفريق العامل ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام . 2118
 .(CBD/CP/MOP/9/6)االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول و التعاون بين األمانة 

 االقتصادي.  الميدانوأدلى ببيان ممثل منظمة التعاون والتنمية في  -111
 .CBD/CP/MOP/9/6وأحاط الفريق العامل علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة  -111
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 استعراض فعالية الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها -23البند 
 لالتفاقية وبروتوكوليها المتزامنةاستعراض الخبرة في عقد االجتماعات 

 21من جدول األعمال في جلسته السادسة، المنعقدة في  13تناول الفريق العامل األول الجانب األول من البند  -112
الجزء ألف من الفريق العامل مشروع مقرر يستند إلى  أمامفي هذا البند، كان معروضا  ولدى نظره. 2118 نوفمبر/تشرين الثاني

 (. CBD/CP/MOP/9/1/Add.2واردة في تجميع مشاريع المقررات )ال SBI-2/15التوصية 
وهندوراس والهند واألردن والمكسيك ونيوزيلندا  الثماني والعشريناألعضاء وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله  -113

 وبنما وباراغواي وسويسرا وأوغندا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(.

 األرجنتين وكندا. ممثالببيانين كما أدلى  -114

وشبكة العالم الثالث )بالنيابة عن  والمعهد العام لبحوث األديان J. Craig Venterوأدلى ببيانات أخرى ممثلو معهد  -115
 (. Pronaturaومؤسسة ، ومجموعة أصدقاء األرض الدولية ETC Group، وEconexusمرصد الشركات األوروبية، و

في مشروع مقرر منقح مقدم نظر الفريق العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25المنعقدة في  ،العاشرة في جلستهو  -116
 .CBD/CP/MOP/9/L.9وافق عليه إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر و من الرئيس 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -117
 .CBD/CP/MOP/9/L.9مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.9مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -118
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/8بوصفه المقرر 

 أو إدارة تضارب المصالح في مجموعات الخبراء إجراءات تجنب

 21المنعقدة في  ،من جدول األعمال في جلسته السادسة 13تناول الفريق العامل األول الجانب الثاني من البند  -119
الفريق العامل مشروع مقرر يستند إلى الجزء باء من  أمامهذا البند، كان معروضا في  ولدى نظره. 2118نوفمبر/تشرين الثاني 

(، وموجز لآلراء المقدمة من األطراف CBD/CP/MOP/9/1/Add.2في تجميع مشاريع المقررات ) الواردة، SBI-2/15التوصية 
 (.CBD/COP/14/INF/3والمراقبين بشأن إجراءات تجنب أو إدارة تضارب المصالح في مجموعات الخبراء )

والمكسيك ونيوزيلندا واألردن وهندوراس والهند  الثماني والعشريناألعضاء انات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببي -111
 وأوغندا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(.وبنما وباراغواي وسويسرا 

 وأدلى ببيانين أيضا ممثال األرجنتين وكندا. -111

وشبكة العالم الثالث )بالنيابة عن والمعهد العام لبحوث األديان  J. Craig Venterوأدلى ببيانات أخرى ممثلو معهد  -112
 (. Pronaturaمؤسسة وأصدقاء األرض الدولية و  ETC Groupو Econexusمرصد الشركات األوروبية، و

 وبعد تبادل اآلراء، أنشأ الرئيس فريق أصدقاء الرئيس لمواصلة مناقشة القضايا التي لم يتم حلها. -113

في مشروع مقرر نظر الفريق العامل األول ، 2118تشرين الثاني /نوفمبر 28ة عشرة، المنعقدة في الثاني في جلستهو  -114
 .منقح مقدم من رئيسه

 وسويسرا. الثماني والعشريناألعضاء االتحاد األوروبي ودوله  ممثال ينببيانوأدلى  -115
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ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة كمشروع مقرر  -116
CBD/COP/MOP/9/L.15. 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -117
 .CBD/CP/MOP/9/L.15مشروع المقرر رطاجنة في في بروتوكول قكاجتماع لألطراف 

مشروع في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  اعتمدأجرتها األمانة، شفوية وبعد تصويبات  -118
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/10بوصفه المقرر  CBD/CP/MOP/9/L.15المقرر 

والخطة  2222-2222الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التحضير لمتابعة - 24البند 
 2222-2222االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

نوفمبر/تشرين الثاني  21في  لالجتماع، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة  14جرى تناول البند  -119
من جدول أعمال مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  16أعمال مؤتمر األطراف والبند من جدول  17باالقتران مع البند ، 2118

في ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  .لألطراف في بروتوكول ناغويا
االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية بشأن التحضير لمتابعة الخطة بروتوكول قرطاجنة 

وعناصر إضافية من الوثيقة  SBI-2/19( ومشروع مقرر قائم على التوصية CBD/CP/MOP/9/7) 2121-2111األحيائية 
CBD/CP/MOP/9/7 ( الواردة في تجميع مشاريع المقرراتCBD/CP/MOP/9/1/Add.2.) 

وبنغالديش والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وكمبوديا وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر وأنتيغوا وبربودا  -121
والكاميرون والصين وكولومبيا )بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير( وكوستاريكا وكوت 

ثيوبيا واالتحاد األوروبي  ديفوار وكوبا )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية( والجمهورية كوادور ومصر وا  الدومينيكية وا 
ودوله األعضاء الثماني والعشرين وغابون والهند والعراق وجامايكا واليابان وكينيا ومالوي والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج 

يا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وسانت وباالو )بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ( وبنما والفلبين وجنوب أفريق
تركيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة و كيتس ونيفيس )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي( والسودان وسويسرا 

 البوليفارية(. -وأوروغواي وفنزويال )جمهورية 

 وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين وكندا ونيبال. -121
ى ببيانات إضافية ممثلو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )أيضا بالنيابة عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد وأدل -122

ة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة(، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( وأمان
ي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )بالنيابة عن فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة اتفاقية االتجار الدول
 بالتنوع البيولوجي(.

وأدلى ببيانات أخرى ممثلو االتحاد الدولي لحماية الطيور )بالنيابة أيضا عن منظمة الحفظ الدولية والشبكة العالمية  -123
، والجمعية الملكية لحماية Rare(، ومنظمة IFAWالبيولوجي والصندوق الدولي لحماية الحيوانات ) للشباب من أجل التنوع

أصدقاء األرض الدولية )أيضا و (، ومنظمة حفظ الطبيعة، وصناديق بيو الخيرية، والصندوق العالمي للطبيعة؛ RSPBالطيور )
 Fundación Ambiente y Recursosم، وصندوق ، ومنظمة إيكوروبا، ومنظمة غابات العالEcoNexusبالنيابة عن 

Naturales (FARN والفريق المعني برصد األرض التابع لشبكة مالحظات التنوع البيولوجي ،)والتحالف العالمي للغابات )
حفظ الطبيعة واللجنة الدولية للسيادة الغذائية، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي ل
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(IUCN ومعهد ،) التابع لالدراسات المتقدمة لالستدامة( جامعة األمم المتحدةUNU-IAS والصندوق العالمي لحماية الطبيعة )
(WWF.) 

واستنادا إلى اآلراء المعرب عنها، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف على إنشاء فريق اتصال، برئاسة  -124
لمناقشة العملية التحضيرية لإلطار العالمي للتنوع والسيد فرانسيس أوغوال )أوغندا( ست )السويد(، السيدة شارلوتا سوركفي
 .2121البيولوجي لما بعد عام 

تقريرا قدم رئيس فريق االتصال  ،2118نوفمبر/تشرين الثاني  22 ، المنعقدة فيالجتماعلفي الجلسة العامة الرابعة و  -125
 فريق االتصال. فيعن التقدم المحرز 

استمع مؤتمر األطراف العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في الجلسة العامة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في و  -126
 إلى تقرير آخر من رئيس فريق االتصال. في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطراف

بموافقة رهنا بأن النرويج،  ول قرطاجنةفي بروتوك وأبلغ ممثل النرويج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -127
ومنطقة آسيا  ومنطقة الكاريبيدوالر لحلقات العمل اإلقليمية في أفريقيا وأمريكا الالتينية  351 111برلمان، ستتبرع بمبلغ ال

ن النرويج وقال ممثل النرويج أيضا إ .2121والمحيط الهادئ كمساهمة منها في إجراء مزيد من النقاش حول إطار ما بعد عام 
حضر مؤتمر تروندهايم التاسع بشأن التنوع البيولوجي، الذي سيعقد تس تيال ةالنامي البلدانستقدم دعم السفر إلى المندوبين من 

 .2119 ه/تموزفي يولي

، استأنف مؤتمر األطراف العامل 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28وفي الجلسة العامة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -128
 النظر في مشروع المقرر المتعلق بهذه المسألة. في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطراف

 وأدلى ببيان ممثل جنوب أفريقيا. -129
وتمت الموافقة على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، العتماده رسميا بوصفه مشروع المقرر  -131

CBD/CP/MOP/9/L.16. 
مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -131

 .CBD/CP/MOP/9/L.16مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.16مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -132
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/7بوصفه المقرر 

دارة المخاطر )المادتان  -25البند   (26و 25تقييم المخاطر وا 

نوفمبر/تشرين الثاني  18في  المنعقد ،من جدول األعمال في اجتماعه األول 15تناول الفريق العامل الثاني البند  -133
للهيئة الفرعية  22/2امل مشروع مقرر يستند إلى التوصية البند، كان معروضا أمام الفريق الع ولدى نظره في هذا. 2118

(. وكذلك تقرير مرحلي CBD/CP/MOP/9/1/Add.2للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الواردة في تجميع مشاريع المقررات )
 (.CBD/CP/MOP/9/INF/3عن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة )

 وغواتيماال دوله األعضاء الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي و  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  وبيانات ممثلب وأدلى -134
 وتايلند. ونيوزيلندا ومالوي )باسم مجموعة البلدان األفريقية(

 نظره في هذا البند.استأنف الفريق العامل ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  18في  ةالمنعقد ،ةالثاني جلستهفي و  -135
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سواتيني وكوستاريكا وكولومبيا والصين وتشاد والبرازيل وأدلى ببيانات ممثلو بيالروس -136  والهند وهندوراس وغانا وغابون وا 
 وأوروغواي وأوغندا وسويسرا والمملكة العربية السعودية والفلبين وبيرو وباراغواي والنرويج والمغرب والمكسيك وكينيا واليابان
 البوليفارية(. - )جمهورية وفنزويال

 وأدلى ببيان أيضا ممثل األرجنتين. -137
المنتدى الدولي أيضا بالنيابة عن ( )CSIPNمركز دعم الشعوب األصلية في الشمال ) وبيانات أخرى ممثلب وأدلى -138

ومجموعة الشباب ، ومشروع استهداف المالريا، والمعهد العام لبحوث األديانللشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي(، 
 للتكنولوجيا األحيائية.

فق على ، اتُ 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  المنعقدةواستأنف الفريق العامل نظره في هذا البند في جلسته الثامنة،  -139
دارة المخاطر وبعض عناصر مشروع  أنه نظرا للعالقة الوثيقة بين بعض عناصر مشروع المقرر المتعلق بتقييم المخاطر وا 

مقرر المتعلق بالبيولوجيا التركيبية الذي ينظر فيه مؤتمر األطراف، ُسينشأ فريق اتصال برئاسة السيد هورست كورن )ألمانيا(، ال
بين قواس معقوفة في  الواردالنص  للتوصل إلى حل بشأنالذي كان يرأس أيضا فريق االتصال المعني بالبيولوجيا التركيبية، 

 مشروع المقرر.
وافق الفريق العامل على نسخة منقحة من ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  ةالمنعقدعشر،  ةابعالس جلستهفي و  -141

دارة المخاطر )الماد  بوصفه مشروع المقرر( إلحالته إلى الجلسة العامة 16و 15 تانمشروع المقرر المتعلق بتقييم المخاطر وا 
CBD/CP/MOP/9/L.13. 

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدة لالجتماع، السابعةوفي الجلسة العامة  -141
 .CBD/CP/MOP/9/L.13مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.13مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -142
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/13بوصفه المقرر 

 (27النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  -26البند 
ولدى نوفمبر/تشرين الثاني.  18في  المنعقد ة،الثاني جلستهمن جدول األعمال في  16تناول الفريق العامل الثاني البند  -143

 CP-VIII/16البند، كان معروضا أمام الفريق العامل تقرير موجز عن األنشطة المضطلع بها استجابة للمقرر  نظره في هذا
(CBD/CP/MOP/9/8) ، بما في ذلك مشروع مقرر؛ ونسخة منق حة من مشروع الدليل التدريبي المتعلق بالكشف عن الكائنات

وملخص عن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالكشف عن الكائنات  (؛CBD/CP/MOP/9/8/Add.1الحية المحورة وتحديد هويتها )
 (.CBD/CP/MOP/9/INF/4الحية المحورة وتحديد هويتها )

كوادور وكوستاريكا وجمهورية أفريقيا الوسطى المتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة  بيالروس ويانات ممثلبب وأدلى -144  وا 
ندونيسيا والهند وهندوراس وغينيا وغواتيماال وغانا وغابون العشريندوله األعضاء الثماني و واالتحاد األوروبي و   ومالوي وكينيا وا 

 وأوروغواي. وتايلند وطاجيكستان وسري النكا وجنوب أفريقيا وجمهورية كوريا وبيرو وباراغواي وبنما وعمان وناميبيا والمكسيك
 .مثل األرجنتينبيان أيضا م وأدلى -145
مع مراعاة اآلراء المعرب عنها لينظر فيه الفريق العامل، منقح وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر  -146

 .شفويا والمقدمة كتابيا
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نظر الفريق العامل في مشروع المقرر المنقح المقدم من  ،نوفمبر/تشرين الثاني 21 في ةالمنعقد، ةالسابعوفي جلسته  -147
 الرئيسة.

 ومصر وكوستاريكا وكولومبيا والكاميرون والبرازيل المتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة  بيالروس وبيانات ممثلب وأدلى -148
ندونيسيا وهندوراس وغابون دوله األعضاء الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي و  والمملكة  وباراغواي وبنما وناميبيا والمكسيك وا 

 البوليفارية(. -وفنزويال )جمهورية  وأوغندا وطاجيكستان وسويسرا وجنوب أفريقيا العربية السعودية
 .مثل األرجنتينبيان آخر مب وأدلى -149
 .بشأن النص الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنهواتفق الفريق العامل على إجراء مناقشات غير رسمية  -151
فريق العامل نظره في مشروع المقرر استأنف ال، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  22في  ةالمنعقد، ةالثامن وفي جلسته -151

 على المناقشات غير الرسمية. بناء المنقح، بما في ذلك التعديالت التي اقُترحت
 وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل وبنما وباراغواي وأوغندا. -152
بوصفه مة على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العا تمت الموافقةوبعد تبادل اآلراء،  -153

 .CBD/CP/MOP/9/L.2 مشروع المقرر
، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في  المنعقدةوفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع،  -154

بوصفه المقرر  ، بصيغته المعدلة شفويا،CBD/CP/MOP/9/L.2مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطراف 
CP-9/11 (لالطالع على النص، انظر الفصل األول). 

 (6عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعزول )المادة  -27البند 
 نوفمبر/تشرين الثاني 18في  ةالمنعقد ة،الثاني جلستهمن جدول األعمال في  17تناول الفريق العامل الثاني البند  -155

البند، كان معروضا أمام الفريق العامل وثيقة تتضمن ملخصا للتقييم المتعلق بالمعلومات المسجلة  ولدى نظره في هذا. 2118
في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في إطار االستخدام المعزول، والذي أجرته لجنة االمتثال بموجب بروتوكول 

من األطراف في البروتوكول  كائنات الحية المحورة التي وردتللاالستخدام المعزول  للتقارير المقدمة بشأن اقرطاجنة؛ وتجميع
 (.CBD/CP/MOP/9/9مقرر ) لمشروعوالحكومات األخرى؛ والعناصر المقترحة 

كوادور وبوروندي المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  وبيانات مثلب وأدلى -156 دوله األعضاء الثماني واالتحاد األوروبي و  وا 
ندونيسيا والهند وهندوراس تيماالوغوا وغابون والعشرين  وبيرو ونيجيريا والنيجر وناميبيا والمغرب والمكسيك ومالوي وكينيا وا 
 وأوغندا. وتوغو ندوتايل وسويسرا والسنغال

 .الثالث العالمشبكة عن بيان أيضا ممثل ب وأدلى  -157
مع مراعاة اآلراء المعرب عنها وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل،  -158

 ، وربما بالتشاور مع األطراف المهتمة.شفويا والمقدمة كتابيا
رر المقدم من نظر الفريق العامل في مشروع المق، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  25في  المنعقدة، ةالعاشر  وفي جلسته -159

 الرئيسة.
 وسويسرا. وبنما والمكسيك وهندوراس وغابون المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ويانات ممثلبب وأدلى -161
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بوصفه على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  تمت الموافقة، وبعد تبادل اآلراء -161
 .CBD/CP/MOP/9/L.7 مشروع المقرر

مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -162
 .CBD/CP/MOP/9/L.7مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.7مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -163
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/12بوصفه المقرر 

 (26االعتبارات االجتماعية االقتصادية )المادة  -22البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  18في  ةالمنعقد، ةالثاني جلستهمن جدول األعمال في  18تناول الفريق العامل الثاني البند  -164

البند، كان معروضا أمام الفريق العامل وثيقة تتضمن ملخصا عن االجتماع المباشر لفريق الخبراء  ولدى نظره في هذا. 2118
أكتوبر/تشرين  13إلى  9من  في الفترة التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، الذي ُعقد في ليوبليانا

(. ويرد التقرير الكامل الجتماع فريق الخبراء التقنيين CBD/CP/MOP/9/10، وعدد من عناصر مشروع مقرر )2117األول 
 .CBD/CP/SEC/AHTEG/2017/1/3المخصص في الوثيقة 

 وهندوراس دوله األعضاء الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي و  وكولومبيا والكاميرون البرازيل ويانات ممثلبب وأدلى -165
 ا.وجنوب أفريقي والفلبين والنرويج والمكسيك وكينيا
 .2118نوفمبر/تشرين الثاني  19في  ةالمنعقد ة،الثالث جلستهواستأنف الفريق العامل نظره في هذا البند في  -166
كوادور والجمهورية الدومينيكية وكوبا وكوستاريكا والصين المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ويانات ممثلبب وأدلى -167  وا 

ثيوبيا وجمهورية تنزانيا  وتايلند وبيرو وباراغواي وبنما والنيجر وناميبيا والمغرب ومالي وماليزيا واليابان والهند وغواتيماال وغامبيا وا 
 البوليفارية(. -وفنزويال )جمهورية  وأوروغواي المتحدة

 ممثل األرجنتين.أيضا وأدلى ببيان  -168
تطبيقات  لحيازةلدائرة الدولية او وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي،  -169

 ، وحركة "فيا كامبيسينا"، ومبادرة البحوث العامة والتنظيم.التكنولوجيا األحيائية الزراعية
 واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال، برئاسة ناتالي كامبوس رياليس )المكسيك(، لمواصلة المناقشة. -171
نظر الفريق العامل في نسخة منقحة من ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  ةالمنعقد، ةعشر  ةالسابع وفي جلسته -171

 .CBD/CP/MOP/9/L.12 بوصفه مشروع المقررمشروع المقرر ووافق عليه إلحالته إلى الجلسة العامة 
مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةلالجتماع،  السابعةوفي الجلسة العامة  -172

 .CBD/CP/MOP/9/L.12مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.12مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -173
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/14بوصفه المقرر 

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا  -29البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  18في  ةالمنعقد، ةالثاني جلستهفي  من جدول األعمال 19تناول الفريق العامل الثاني البند  -174

لمحة عامة عن  التنفيذية وتتضمنأعدتها األمينة البند، كان معروضا أمام الفريق العامل وثيقة  ولدى نظره في هذا. 2118
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لألنشطة التي قامت بها  ا؛ وملخصكوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي-لبروتوكول ناغوياالوضع الحالي 
ز األمانة للتوعية ولدعم تنفيذ البروتوكول التكميلي؛ ونبذة عن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها بعد دخول البروتوكول حي

 (.CBD/CP/MOP/9/11من عناصر مشروع مقرر ) االنفاذ؛ وعدد
 والمكسيك وطاجيكستان. دوله األعضاء الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي و  ويانات ممثلبب وأدلى -175
مع مراعاة اآلراء المعرب عنها وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل،  -176
 .ا والمقدمة كتابياشفوي
في مشروع مقرر مقدم من  هبدأ الفريق العامل نظر ، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  21في  ةالمنعقد، ةالسابع وفي جلسته -177

 الرئيسة.
 البوليفارية(. -البرازيل وفنزويال )جمهورية  ممثال ينيانبب وأدلى -178
 .مثل األرجنتينم وأدلى ببيان آخر -179
 استأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر.، 2118نوفمبر/تشرين  22في  ةالمنعقد، ةالثامن وفي جلسته -181
وسويسرا وفنزويال  دوله األعضاء الثماني والعشرينواالتحاد األوروبي و  وغابون وكوبا وأدلى بتعليقات ممثلو البرازيل -181

 وفييت نام. البوليفارية( -)جمهورية 
 ممثل األرجنتين.بتعليق أيضا وأدلى  -182
 ريق العامل على عقد مناقشات غير رسمية بشأن النص الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.واتفق الف -183
بوصفه وبعد تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفويا، إلحالته إلى الجلسة العامة  -184

 .CBD/CP/MOP/9/L.4 مشروع المقرر
مؤتمر األطراف العامل  نظر، 2118نوفمبر/تشرين الثاني  28في  المنعقدةاع، لالجتم السابعةوفي الجلسة العامة  -185

 .CBD/CP/MOP/9/L.4مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة في كاجتماع لألطراف 

 CBD/CP/MOP/9/L.4مشروع المقرر في بروتوكول قرطاجنة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  واعتمد -186
 .)لالطالع على النص، انظر الفصل األول( CP-9/15بوصفه المقرر 

 مسائل أخرى -22البند 
 أي مسائل أخرى. في ُينظرلم  -187

 اعتماد التقرير -22البند 
، على أساس 2118نوفمبر/تشرين الثاني  29في  لالجتماع، المنعقدة الثامنةمد هذا التقرير في الجلسة العامة اعتُ  -188

 ( على أساس الفهم أنه سيتم تكليف المقرر باالنتهاء من إعداده.CBD/CP/MOP/9/L.1مشروع التقرير المقدم من المقرر )

 اختتام االجتماع -22البند 
اختتم االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة الساعة أعلنت الرئيسة  -189

 .2118نوفمبر/تشرين الثاني  29يوم  التاسعة من مساء
__________ 


