
 للتنفيذ الفرعية الهيئة
 الثالث االجتماع

 0206يونيو/حزيران  61 –مايو/أيار  61 ،اجتماع عبر اإلنترنت
 *المؤقت األعمال جدول من 5 البند
 

 خطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة

 الرئيس من مقدم توصية مشروع 

  ،للتنفيذالهيئة الفرعية إن 
بشأأ ن الحاجة إلا اعتماد ة ة التنفيذ وة ة عمل بناء الردرات  م مرررين منفيأألين  المتباينةاآلراء  الحظت -1

 مشترك واحد يشمل الة تين؛ مرررأو  م 
ب ن يعتمد مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة،  م اجتماعه العاشر،  ويمت - 2

 م:مرررا علا غرار ما يل

 اجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األ راف العامل ك
دعم من أجل  21211-2111ستراتيجية لبروتوكول قر اجنة للسالمة األحيائية للفترة بفائدة الة ة اال يررإذ 

 2 عال،بشكل التنفيذ الو نم، و ائدة إ ار وة ة عمل بناء الردرات من أجل تنفيذ بروتوكول قر اجنة 
الأأذق قرر  يأأه إعأأداد ة أأة تنفيأأذ لبروتوكول قر أأاجنأأة ترتكز علا اإل أأار ، CP-9/7المررر إذ يشأأأأأأأأأأأأأأير إلا 

 وتكمله، 2121العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام 
ذ يشأأأأأأأأير أي أأأأأأأأا إلا  ة ة عمل محددة لبناء الردرات من أجل  ، الذق أقر  يه بالحاجة إلاCP-9/3المررر وا 

التكميلم بما يتماشأأأأأأأأأأأأأا م  ة ة التنفيذ وبما يكمل اإل ار االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجم  ويل تنفيذ بروتوكول قر اجنة وبروتوكوله 
 ،2121األجل لتنمية الردرات لدعم تنفيذ اإل ار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام 

ذ يرحب  بمسأأأأأأأأأأأأاصمة  ريع االتيأأأأأأأأأأأأال المعنم ببروتوكول قر اجنة  م إعداد ة ة التنفيذ وة ة عمل بناء وا 
 ، م اجتماعها الثالث واالستعراض الذق أجرته الهيئة الفرعية للتنفيذالردرات، 

ذ  أصميأأة البروتوكول وة أأة تنفيأأذ  وة أأة عملأأه بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن بنأأاء الرأأدرات  كة تين متراب تين ولكن  يأأدركوا 
 لتنوع البيولوجم،منفيلتين[ لتحريع أصداف اتفاقية ا

ذ  والعمل البرنامجم الذق يتعين اال أأأأأأأأ الع به  األولويات للتة ي بشأأأأأأأأكل دورق إلا تحديد بالحاجة  يرروا 
 ةالل الفترة الزمنية لة ة التنفيذ وة ة عمل بناء الردرات،

 [هذا المررر؛األول بمر ع الة ة التنفيذ علا النحو الوارد  م يعتمد   -1
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 [هذا المررر؛الثانم بمر ع الة ة عمل بناء الردرات علا النحو الوارد  م يعتمد   -2
واإل ار  --/15المعتمد  م المررر  2121باإل ار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام  يرحب  -3

 ؛[--/15االستراتيجم  ويل األجل لتنمية الردرات المعتمد  م المررر 
 ن ة أأة بأأو  2121بتكأأامأأل ة أأة التنفيأأذ م  اإل أأار العأأالمم للتنوع البيولوجم لمأأا بعأأد عأأام  رري  -4

   م اإل ار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عامالوارد  م تحريع صدف السأأأأأأأأأأأأأالمة األحيائية التنفيذ يمكن أن تسأأأأأأأأأأأأأهم 
 وال سيما بالنسبة لأل راف  م االتفاقية التم صم أي ا أ راف  م بروتوكول قر اجنة؛[ ،2121

 بتكامل ة ة عمل بناء الردرات م  اإل ار االستراتيجم  ويل األجل لتنمية الردرات؛[ يرر  -5
األ راف علا اسأأأأتعراض ة   عملها وبرامجها الو نية ذات اليأأأألة بتنفيذ البروتوكول، بما يحث  -6

  [درات،وة ة عمل بناء الر  م ذلك اسأأتراتيجياتها وة   عملها الو نية، ومواءمتها حسأأب االقت أأاء م  ة ة التنفيذ 
 الحكومات األةرى إلا الريام بذلك؛ويدعو 

وة ة  ييص الموارد الكا ية الالزمة إلسراع وتيرة تنفيذ ة ة التنفيذ األ راف علا تةيحث أي ا  -7
من  21بلدان النامية األ راف من تنفيذ الة   و را للمادة  وتو ير موارد مالية جديدة لتمكين ال [عمل بناء الردرات
بشأأأأأأأأأأأكل ةاص ويرر بذلك،  الحكومات والجهات المانحة األةرى إلا الريامويدعو من لبروتوكول[  22االتفاقية والمادة 

 روتوكول؛للب [اآللية المالية   م دعم بناء الردرات لتنفيذ[   م تشغيل ةمر ع البيئة العالمي الذق يؤدق[ دورالب 
الموارد من جمي  الميأأأأأأأأأأأأأادر، بما  م ذلك من ةالل التعاون  حشأأأأأأأأأأأأأداأل راف علا كذلك  يحث  -2

 من البروتوكول؛[ 22من االتفاقية والمادة  21الدولم والر اع الةاص، و را للمادة 
المعلومات التم ُجمعت  م  [وة ة عمل بناء الردرات أن يت أأأأأأمن ة  أسأأأأأأاذ ة ة التنفيذ يررر  -9

 3دورة اإلبالغ الرابعة؛
إجراء ترييم منتيأأأأأأأأأأأأأأف المأأدة لة أأة التنفيأأذ  وة أأة عمأأل بنأأاء الرأأدرات[ بأأاالقتران م  الترييم  يررر -11

 واالستعراض الةامذ للبروتوكول؛
اإلبالغ الةاص بالتررير الو نم الةامذ بش ن  نموذجأن تدرج  م  )أ(األمينة التنفيذية إلا ي لب  -11

لحيأأأأأأول علا معلومات عن مؤشأأأأأأرات ة ة التنفيذ الميأأأأأأممة لاألسأأأأأأئلة تنفيذ بروتوكول قر اجنة للسأأأأأأالمة األحيائية 
تحليأأل وتجمي  المعلومأأات لتيسأأأأأأأأأأأأأأير ترييم منتيأأأأأأأأأأأأأأف المأأدة بأأاالقتران م  الترييم  )ب( ؛[وة أأة عمأأل بنأأاء الرأأدرات 

تاحة صذ  المعلومات لفريع االتيأأأأأأأأأأال، حسأأأأأأأأأأب االقت أأأأأأأأأأاء، إلا لجنة  واالسأأأأأأأأأأتعراض الةامذ لبروتوكول قر اجنة وا 
 االمتثال؛

 ريع االتيأأأأأال المعنم ببروتوكول قر اجنة للسأأأأأالمة األحيائية ولجنة االمتثال، حسأأأأأب  إلا ي لب -12
االقت أأأأأأاء، العمل ب ريرة تكميلية وغير مزدوجة، للمسأأأأأأاصمة  م ترييم منتيأأأأأأف المدة لة ة التنفيذ  وة ة عمل بناء 

 الردرات[، وترديم استنتاجاته لتنظر  يها الهيئة الفرعية للتنفيذ؛
[ النظر  م المعلومأأأأأات المرأأأأأدمأأأأة الةأأأأأامذإلا الهيئأأأأأة الفرعيأأأأأة للتنفيأأأأأذ  م اجتمأأأأأاعهأأأأأا   لأأأأأبي  -13

واالستنتاجات التم تويل إليها  ريع االتيال ولجنة االمتثال، وترديم نتائجها وتويياتها إلا مؤتمر األ راف العامل 
يذ ييم منتيأأأأأأأأأف المدة لة ة التنفتر هدف تيسأأأأأأأأأيرأل راف  م بروتوكول قر اجنة  م اجتماعها  العاشأأأأأأأأأر[ بلكاجتماع 

  وة ة عمل بناء الردرات[.

  
                                                           

3  CBD/SBI/3/3/Add.1 . 
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 األولالمر ع 
 (0202-0202خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة )

 الغرض من خطة التنفيذ -أوال

ُأعدت ة ة التنفيذ كإ ار إلنجازات ومنجزات واسعة مرغوب  يها للمساعدة علا توجيه األ راف  م تنفيذصا للبروتوكول  -6
  .2131-2121المحرز  م صذا اليدد للفترة وقياذ التردم 

، بما تيسير تنمية وتعزيز قدرات األ راف علا تنفيذ البروتوكول بهدفبناء الردرات  التنفيذ بة ة عملة ة  وُتستكمل -0
مم يمن ةالل ما تيسير مشاركة الشركاء، بما  م ذلك الجهات المانحة؛ وتعزيز التعاون والتنسيع علا المستويين اإلقل م ذلك 

 . 2131إلا عام  2121والدولم. وتغ م ة ة عمل بناء الردرات نفذ الفترة التم تغ يها ة ة التنفيذ، من عام 

وُتوجه ة ة التنفيذ  م األساذ إلا األ راف. ولكن من المسلم به أن الدول من غير األ راف وأيحاب الميلحة من  -1
 ات المحلية والجهات المانحة يمكنها أن تدعم تنفيذ البروتوكول. مةتلف الر اعات، والمنظمات، والشعوب األيلية والمجتمع

وخطة التنمية المستدامة  0202الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ثانيا
 0202 لعام

وتكمله، إذ تساصم غاياتها وأصدا ها ونواتجها  2121ترتكز ة ة التنفيذ علا اإل ار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام  -4
، يرّيم التنوع البيولوجم وُيحفظ وُيستعاد ويستةدم برشد، وُتيان ةدمات 2151: "بحلول عام 2151 م تحريع رؤية اإل ار لعام 
إلا استدامة كوكب سليم وترديم منا   أساسية لجمي  الشعوب"؛ ومهمته: "اتةاذ إجراءات عاجلة  النظم اإليكولوجية، مما يؤدق

عبر المجتم  لو   التنوع البيولوجم  م مسار االستعادة ليالح الكوكب والبشر". وتهدف ة ة التنفيذ إلا تيسير تنفيذ بروتوكول 
 م تحريع يمكن لة ة التنفيذ أي ا أن تدعم األ راف وتوجهها قر اجنة وصم موجهة إلا األ راف  م بروتوكول قر اجنة. و 

 وال سيما السالمة  2121األصداف والغايات ذات اليلة بالسالمة األحيائية  م اإل ار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام 
 .األحيائية المحدد لإل ار العالمم للتنوع البيولوجم[

علا دعم األ راف لتحريع أصداف التنمية المستدامة، بما  م ذلك علا سبيل ويمكن أن تساعد ة ة التنفيذ أي ا  -5
) مان  3)الر اء علا الجوع، وتو ير األمن الغذائم والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة( والهدف  2المثال الهدف 

 تمت  الجمي  ب نما  عيش يحية وبالر اصية  م جمي  األعمار(.

 لتنفيذهيكل خطة ا -ثالثا

 تُردم  م التذييل نظرة عامة  م يورة جدول علا غايات وأصداف ومؤشرات ونواتج ة ة التنفيذ. -1

، التم تمثل اإلنجازات الواسعة المرغوب  يها من جانب األ راف. وتُنظم غايات ة ة التنفيذ الغاياتتحدد ة ة التنفيذ و  -7
توكول. االت التنفيذ" من غايات تتعلع بالعناير الرئيسية لتنفيذ البرو و را "لمجاالت التنفيذ" و"البيئة التمكينية". وتتكون "مج

وتت من "البيئة التمكينية" غايات شاملة تتعلع بترديم الدعم للتنفيذ، أق بناء الردرات وحشد الموارد والتعاون والتوعية العامة 
لمتعلرة بالتنفيذ امجموعة متنوعة من الغايات  املة تفيدالتثريف والمشاركة. وتمثل الغايات  م إ ار "البيئة التمكينية" إنجازات شو 

 ويمكن قراءتها باالقتران م  األصداف المتعلرة "بمجاالت التنفيذ". وتت من كل غاية األصداف والنواتج والمؤشرات المرابلة. 

املة باإلنجازات يم قائمة شاإلنجازات الرئيسية لتحريع الغاية التم تتعلع بها. وال ُيريد من األصداف ترد األصدافوتحدد  -8
حكام البروتوكول، بما  م ذلك االلتزامات واألحكام األةرى، والتوجيه المردم ألاألصداف  وتمتثلالتم قد تكون ذات يلة بالغاية. 

 بموجب مرررات مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م البروتوكول. وتت من معظم الغايات أصدا ا متعددة. 

أن تكون المؤشرات بسي ة وقابلة للرياذ وذات  ويجبلرياذ التردم المحرز نحو تحريع األصداف.  ؤشراتالموُتيمم  -9
 يلة بالهدف المعنم.
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 الت ثير الناجم عن تحريع الغاية. وتحدد النواتج -62

( بروتوكول BS-V/11)لمررر  2111اعتمد مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م البروتوكول  م عام و  -66
كوااللمبور التكميلم بش ن المسؤولية والجبر التعوي م. وت منت الة ة االستراتيجية للبروتوكول، التم اعُتمدت  م  – ناغويا
، عناير بش ن المسؤولية والجبر التعوي م والبروتوكول التكميلم. ودةل البروتوكول التكميلم حيز التنفيذ  م 2111عام 

 .2112مارذ/آذار  5

 تمثلي الهدف من إدراج عنير بش ن البروتوكول التكميلمو  ن البروتوكول التكميلم  م التذييل أدنا . وُأدرج عنير بش -60
 كان قانونيان منفيالنيا مالمساصمة  م التنفيذ الفعال للبروتوكول التكميلم، م  االعتراف ب نهو  م دعم تنفيذ بروتوكول قر اجنة 

 لزم سوى األ راف  م اليك المعنم.ال تُ  صذين اليكينوأن االلتزامات الناشئة عن 

 التقييم واالستعراض -رابعا

ررر إجراء قد يمؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة إجراء ترييم منتيف المدة و  يجب علا -61
و نية والمعلومات اريرصا النهائم لة ة التنفيذ. وقد يستند صذان الترييمان إلا المعلومات التم قدمتها األ راف  م ترالترييم ال

مدى ق أهذ  المعلومات لترييم إلا ب االستعانةالواردة  م غر ة تبادل معلومات السالمة األحيائية، من بين أمور أةرى. ويمكن 
 ُتحرع أصداف ة ة التنفيذ. 

الستراتيجية لبروتوكول ا وستستةدم نتائج الترييم واالستعراض الراب  لفعالية بروتوكول قر اجنة والترييم النهائم للة ة -64
 قر اجنة إلنشاء ة  أساذ لرياذ التردم المحرز  م تحريع أصداف ة ة التنفيذ.

 األولويات والبرمجة -خامسا

قد يحدد مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة بشكل دورق أولويات للتة ي  والعمل  -65
البرنامجم المررر اال  الع به ةالل الفترة الزمنية لة ة التنفيذ. وقد يت من ذلك تحديد المعالم البارزة التم تؤدق إلا تحريع 

 غايات ة ة التنفيذ. 

ن األولويات والبرمجة، قد يرغب مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة وعند اتةاذ قرار بش  -61
 م مجال السالمة األحيائية والتكنولوجيا األحيائية. و م صذا اليدد، اتةذت ة ة التنفيذ  واإلنجازات م أن ينظر  م الت ورات 

ةالل الترنيات الجديدة "كائنات حية محورة" علا النحو المعرف  م نهجا مفاد  أنه عندما تمثل الكائنات الحية الم ورة من 
 .ةتناول صذ  الكائنات  م الة  البروتوكول، يتم

 الموارد  -سادسا

 يعتمد التنفيذ الناجح للبروتوكول اعتمادا كبيرا علا الويول إلا الموارد البشرية والترنية المالية الكا ية والتعاون الفعال -67
. وتهدف ة ة التنفيذ إلا دعم األ راف  م صذا اليدد، بما  م ذلك علا وجه الةيوص من البروتوكول[ 22و 22 و را للمادتين 

  الغايات المتعلرة بتهيئة بيئة تمكينية.

 دور األمانة -سابعا

 راف البيولوجم ستدعم األ م المرام األول إلا األ راف،  إن أمانة اتفاقية التنوع  موجهةبالرغم من أن ة ة التنفيذ  -68
 م جهودصا الرامية إلا تنفيذ البروتوكول، باتباع توجيهات مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة 

من اتفاقية التنوع البيولوجم. ويشمل صذا الدعم إدارة غر ة تبادل معلومات  24من بروتوكول قر اجنة والمادة  31وو را للمادة 
أنش ة بناء الردرات، كما  لب مؤتمر األ راف العامل  تت مناال  الع ب نش ة  باإل ا ة إلاالمة األحيائية وييانتها، الس

 كاجتماع لأل راف  م البروتوكول. 
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 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

 (الغاية)ت ثير تحريع  األصداف( تحريع )قياذ التردم المحرز نحو )ما يجب إنجاز  لتحريع الغاية( )إنجازات مرغوب  يها(

 مجاالت التنفيذ -ألف

تكون لدى  1-ألف
األطراف أطر وطنية 

 األحيائيةللسالمة 

 

تروم األ راف  1-1-ألف
وتنفيذ تدابير قانونية  باعتماد

دارية وتدابير أةرى للو اء  وا 
 ؛بالتزاماتها بموجب البروتوكول

تعين األ راف  2-1-ألف
را  سل ات و نية مةتية ون
اتيال و نية للبروتوكول 

اتيال لتدابير ال وارئ  وجهة
 ؛(17)المادة 

السل ات  يكون لدى 3-1-ألف
موظفون  الو نية المةتية

ن تدريبا كا يا لال  الع مدربو 
 .بمهامهم

تدابير  التم لديها)أ( نسبة األ راف 
 لتنفيذ أحكام البروتوكول؛

)ب( نسبة األ راف التم عينت نرا  
 ات و نية مةتية اتيال و نية وسل
اتيال لتدابير  للبروتوكول وجهة
ة أبلغت األمانو ( 17ال وارئ )المادة 

 بذلك؛

 موظفون لديها)ج( نسبة األ راف التم 
لتشغيل أ رصا الو نية للسالمة 

 األحيائية.

األ ر الوظيفية  من ش ن
ن أالو نية للسالمة األحيائية 

السل ات الو نية تمّكن 
ونرا  االتيال الو نية 

المعنية  وجهات االتيال
جمي   لدى 17بالماردة 

األ راف من الو اء 
 بالتزاماتها بموجب

 البروتوكول بكفاءة و عالية

تقوم األطراف  0-ألف
بتحسين توافر وتبادل 
المعلومات ذات الصلة 
من خالل غرفة تبادل 

معلومات السالمة 
 األحيائية

تردم األ راف  1-2-ألف
معلومات إلزامية دقيرة وكاملة 

 م غر ة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية و را 

 ؛اللتزاماتها بموجب البروتوكول

أق  تنشر األ راف 2-2-ألف
متعلرة  معلومات غير إلزامية

بالسالمة األحيائية من ةالل 
غر ة تبادل معلومات السالمة 

 .األحيائية

)أ( نسبة األ راف التم تتيح معلومات 
إلزامية  م غر ة تبادل معلومات السالمة 

 ؛األحيائية

أق )ب( نسبة األ راف التم تنشر 
متعلرة بالسالمة  معلومات غير إلزامية

األحيائية من ةالل غر ة تبادل معلومات 
 ؛السالمة األحيائية

)ج( عدد المستةدمين النش ين لغر ة 
تبادل معلومات السالمة األحيائية وعدد 

 ؛الزيارات  يها
)د( النسبة المئوية من الررارات  م غر ة 

تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 ر.لمةا المشفوعة بترارير عن ترييم ا

تيسر غر ة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية توا ر 

وتبادل المعلومات المتعلرة 
بالسالمة األحيائية وتمّكن 
األ راف من اتةاذ قرارات 

 مستنيرة

تتيح األطراف  0-ألف
معلومات كاملة عن 

تنفيذ البروتوكول في 
 الوقت المناسب

تردم األ راف  1-3-ألف
وعد المترارير و نية كاملة قبل 

 ؛النهائم المحدد

)أ( نسبة األ راف التم قدمت ترارير 
 د؛المحد و نية كاملة قبل الموعد النهائم

)ب( نسبة األ راف المؤصلة التم 
حيلت علا تمويل من مر ع البيئة 

المعلومات الدقيرة  من ش ن
 ذومناسبة التوقيت عن تنفي

تمّكن مؤتمر  أن البروتوكول
األ راف العامل كاجتماع 

لأل راف  م البروتوكول من 
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 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

العالمية إلعداد تراريرصا الو نية  م .
 .الوقت المناسب

تحديد األولويات والمجاالت 
 التم تحتاج إلا الدعم

تمتثل  4-ألف
األطراف لمتطلبات 

 البروتوكول

تمتثل األ راف  1-4-ألف
 اللتزاماتها بموجب البروتوكول

 ؛تحل األ راف 2-4-ألف
ق ايا عدم االمتثال التم 

 .حددتها لجنة االمتثال

)أ( نسبة األ راف التم تمتثل اللتزاماتها 
 بموجب البروتوكول؛

)ب( نسبة األ راف التم حلت ق ايا 
عدم االمتثال التم حددتها لجنة 

  االمتثال.

آلية االمتثال الفعال  من ش ن
 تنفيذ البروتوكولأن تيسر 

تجري  5-ألف
تقييمات األطراف 

سليمة علميا لمخاطر 
الكائنات الحية 
المحورة، وتدير 

وتتحكم في المخاطر 
المحددة لمنع اآلثار 

الضارة للكائنات الحية 
المحورة على حفظ 
التنوع البيولوجي 

 ،واستخدامه المستدام
مع أخذ في االعتبار 

أيضا المخاطر 
 للصحة البشرية

ت بع األ راف  1-5-ألف
مة علميا إجراءات سليمة ومالئ

دارة المةا ر  لترييم المةا ر وا 
 يما يتعلع بالكائنات الحية 
المحورة، و را للمر ع الثالث 

 ؛للبروتوكول
تعد األ راف  2-5-ألف

)حسب االقت اء( مواد مرجعية 
مالئمة وتيل إليها وتستةدمها 

دارة إلجراء ترييمات  مةا ر وا 
 م   سليمة علميا  مةا ر

 مراعاة المعارف الترليدية[.

)أ( نسبة األ راف التم تروم بإجراء ترييم 
المةا ر من أجل ين  الررارات المتعلرة 
بالكائنات الحية المحورة عند االقت اء 

 بما  م ذلك تلك  بموجب البروتوكول
[ الم ورة من الكائنات الحية المحورة 

ةالل البيولوجيا التركيبية ومن ةالل 
 ؛الجينات[ محركات

( نسبة األ راف التم لديها إمكانية ب)
الويول إلا مواد مرجعية لترييم 

دارة المةا ر وتستةدمها؛  المةا ر وا 
( نسبة األ راف التم تجرق ترييمات ج)

للمةا ر، تراعم األدلة العلمية المتاحة 
 15األةرى، المشار إليها  م المادة 

والمعارف الترليدية ذات اليلة للشعوب 
يلية والمجتمعات المحلية، شري ة األ

 النظر  يها ب ريرة سليمة علميا وشفا ة[؛
نسبة األ راف التم لديها تدابير )د( 

قائمة لتحديد الكائنات الحية المحورة أو 
سمات معينة قد يكون لها آثار  ارة 

امه واستةدلتنوع البيولوجم اعلا حفظ 
تدابير لتةفيف  واعتمدت المستدام
 .المةا ر

تروم األ راف بتحديد وترييم 
مةا ر الكائنات الحية 

المحورة علا التنوع 
البيولوجم وتديرصا وتتحكم 
 يها بشكل مناسب، م  

مراعاة المةا ر علا يحة 
 اإلنسان

تمنع األطراف  6-ألف
النقل غير القانوني 
وغير المقصود عبر 

الحدود للكائنات الحية 
 وتتصدى له المحورة

 راف تعتمد األ 1-6-ألف
تدابير مناسبة لمن  النرل غير 
الرانونم وغير المريود عبر 
 الحدود للكائنات الحية المحورة

 والتيدق له.

)أ( نسبة األ راف التم لديها تدابير 
قائمة لمن  النرل غير الرانونم وغير 
المريود عبر الحدود للكائنات الحية 

 والتيدق له. المحورة

من  النرل غير الرانونم 
مريود عبر الحدود وغير ال

للكائنات الحية المحورة أو 
 ترليله إلا أدنا حد

تمتلك  7-ألف
األطراف تدابير قائمة 

للوفاء بمتطلبات 

تعتمد األ راف  1-7-ألف
التدابير الالزمة الشترا  مناولة 

الكائنات الحية المحورة 

)أ( نسبة األ راف التم اتةذت التدابير 
الالزمة الشترا  مناولة الكائنات الحية 

عبر الحدود المحورة الةا عة للنرل 

من ةالل مناولة الكائنات 
ئتها وتعب الحية المحورة ونرلها

وتحديد صويتها بشكل 
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من  11المادة 
البروتوكول بشأن 

مناولة الكائنات الحية 
نقلها المحورة و 
تحديد وتعبئتها و 

 هويتها

الةا عة للنرل عبر الحدود 
وتعبئتها ونرلها  م ظروف 
آمنة، م  مراعاة الرواعد 

 ،والمعايير الدولية ذات اليلة
 حسب االقت اء؛

تمتلك األ راف  2-7-ألف
 تدابير للو اء بمت لبات التوثيع

الةاية بالكائنات الحية 
 المراد استةدامهاالمحورة 

ك عالف أو  مباشرة ك غذية أو
والكائنات الحية  للتجهيز،

محورة الموجهة لالستةدام ال
والكائنات الحية  المعزول،

 عن عمدالمحورة المراد إدةالها 
 م البيئة والكائنات الحية 

 .المحورة األةرى

وتعبئتها ونرلها  م ظروف آمنة، م  
مراعاة الرواعد والمعايير الدولية ذات 

 ؛، حسب االقت اءاليلة

)ب( نسبة األ راف التم و عت 
مت لبات التوثيع الةاية بالكائنات 

 مباشرة المراد استةدامهاالحية المحورة 
 ك غذية أو ك عالف أو للتجهيز؛

)ج( نسبة األ راف التم و عت 
مت لبات التوثيع الةاية بالكائنات 
الحية المحورة الموجهة لالستةدام 

 المعزول؛
)د( نسبة األ راف التم و عت 

مت لبات التوثيع الةاية بالكائنات 
 عن عمدالحية المحورة المراد إدةالها 

 م البيئة والكائنات الحية المحورة 
 األةرى.

مناسب، يتسنا لأل راف أن 
تدير ب مان النرل المريود 
عبر الحدود للكائنات الحية 

 المحورة

تكون  1-ألف
األطراف قادرة على 

الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد 

 هويتها

تمتلك األ راف  1-2-ألف
الردرة علا الويول إلا البنية 

والةبرات األساسية الترنية 
الترنية الالزمة للكشف عن 

الكائنات الحية المحورة وتحديد 
 ؛صويتها

تكون لأل راف  2-2-ألف
إمكانية الويول إلا المواد 

المرجعية المناسبة واستةدامها 
للكشف عن الكائنات الحية 

 ؛المحورة وتحديد صويتها

تمتلك األ راف  3-2-ألف
الردرة علا الويول إلا 

 واستةدامها المعلومات الالزمة
للكشف عن الكائنات الحية 

المحورة وتحديد صويتها، بما  م 
ذلك  رع الكشف والمواد 

 .المرجعية المعتمدة

)أ( نسبة الكائنات الحية المحورة  م 
غر ة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 التم تتوا ر لها  رع الكشف؛

)ب( نسبة األ راف التم لديها إمكانية 
واد المرجعية و رع الويول إلا الم

الكشف واستةدامها للكشف عن الكائنات 
 الحية المحورة وتحديد صويتها؛

)ج( نسبة األ راف التم لديها إمكانية 
 ول إلا المواد المرجعية المعتمدةالوي

ت اللكشف عن الكائنواستةدامها الالزمة 
 ؛الحية المحورة وتحديد صويتها

)د( نسبة األ راف التم لديها إمكانية 
الويول إلا البنية األساسية الترنية 
الالزمة للكشف عن الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد صويتها.

من ةالل الكشف عن 
الكائنات الحية المحورة 
وتحديد صويتها، يتسنا 

لأل راف أن تستجيب للنرل 
غير المريود وغير الرانونم 

عبر الحدود، وأن تنفذ 
مت لبات المناولة والنرل 

و را  ،تحديد الهويةو  والتعبئة
 للبروتوكول

تراعي  9-ألف
األطراف، التي تختار 

القيام بذلك، 

تراعم األ راف،  1-9-ألف
تةتار الريام ذلك، التم 

أل راف التم تراعم )أ( نسبة ا
االعتبارات االجتماعية واالقتيادية عند 

بمراعاة االعتبارات  
واالقتيادية و را االجتماعية 
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االعتبارات االجتماعية 
واالقتصادية عند 

اتخاذ قرارات بشأن 
استيراد الكائنات 
الحية المحورة 

في البحوث  وتتعاون
وتبادل المعلومات 

من  06وفقا للمادة 
 البروتوكول

االعتبارات االجتماعية 
واالقتيادية عند اتةاذ الررارات 

 ؛26و را للمادة 

تكون لدى األ راف  2-9-ألف
التم تةتار أن تراعم 
االعتبارات االجتماعية 
 26واالقتيادية و را للمادة 

إمكانية الويول إلا المواد 
المرجعية والردرة علا 

 ؛استةدامها

تتعاون األ راف  م  3-9-ألف
البحوث وتبادل المعلومات عن 

آثار اجتماعية واقتيادية  [أق 
 علا  للكائنات الحية المحورة
حفظ التنوع البيولوجم 
، ةاية واستةدامه المستدام[

  يما يتعلع بريمة التنوع 
 [لاعالبيولوجم بالنسبة إلا[  

الشعوب األيلية والمجتمعات 
 .المحلية

من  26اتةاذ الررارات و را للمادة 
 البروتوكول؛

)ب( من بين األ راف التم تراعم 
 ،االعتبارات االجتماعية واالقتيادية
نسبة األ راف التم تستةدم المواد 

 المرجعية لهذا الغرض؛

)ج( نسبة األ راف التم تتعاون  م 
 آثار [أق ث وتبادل المعلومات عن البحو 

اجتماعية واقتيادية للكائنات الحية 
 علا حفظ التنوع البيولوجم  المحورة

ع   يما يتعل، ةاية واستةدامه المستدام[
بريمة التنوع البيولوجم بالنسبة إلا[ 

الشعوب األيلية والمجتمعات  [علا 
 .المحلية

، يمكن لأل راف 26للمادة 
أن تةتار الريام بذلك للنظر 

 م مجموعة من الر ايا عند 
اتةاذ قرارات بش ن واردات 

[ الكائنات الحية المحورة
األ راف التم تةتار الريام  

االعتبارات  تراعمبذلك، 
االجتماعية واالقتيادية و را 

 م ين  الررار  26للمادة 
الكائنات الحية بش ن واردات 

 .[المحورة

 

تصبح  12-ألف
األطراف في 

بروتوكول قرطاجنة 
أطرافا في بروتوكول 

كوااللمبور -ناغويا
التكميلي بشأن 

المسؤولية والجبر 
 تكونالتعويضي وأن 

تدابير للوفاء  لديها
بالتزاماتها بموجب 

 البروتوكول التكميلي

زيادة عدد  1-11-ألف
األ راف  م البروتوكول 

 ؛التكميلم

تروم األ راف  م  2-11-ألف
البروتوكول التكميلم باعتماد 
وتنفيذ تدابير مناسبة إلنفاذ 
 ؛أحكام البروتوكول التكميلم

تردم األ راف  م  3-11-ألف
البروتوكول التكميلم ترارير عن 

 .تنفيذ البروتوكول التكميلم

)أ( نسبة األ راف  م بروتوكول 
م قر اجنة التم أيبحت أ را ا  

 البروتوكول التكميلم؛
)ب( نسبة األ راف  م البروتوكول 

 التدابير الالزمة التم لديهاالتكميلم 
 لتنفيذ أحكام البروتوكول التكميلم؛

)ج( نسبة األ راف  م البروتوكول 
التكميلم التم تردم ترارير عن تنفيذ 

 البروتوكول التكميلم.

   

من ش ن زيادة عدد 
التيديرات علا بروتوكول 

كوااللمبور التكميلم -اغويان
بش ن المسؤولية والجبر 

التعوي م أن يحرز تردما 
جراءات   م إعداد قواعد وا 

و نية بش ن المسؤولية 
والجبر التعوي م عن 
األ رار الناجمة عن 

الكائنات الحية المحورة 
أثناء نرلها عبر الناشئة 
 الحدود 

 

 البيئة التمكينية -باء

تشارك  1-باء
أنشطة  األطراف في
 بناء القدرات

تروم األ راف بتحديد  1-1-باء
احتياجاتها  يما يتعلع ببناء 
 ؛الردرات ومنح األولوية لها

)أ( نسبة األ راف التم حددت 
احتياجاتها  يما يتعلع ببناء الردرات 

 ؛ومنحت لها األولوية

تمتلك األ راف الردرات 
 الالزمة لتنفيذ البروتوكول
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ت  ل  األ راف  2-1-باء
ب نش ة بناء الردرات، علا 
النحو المبين  م ة ة عمل 

 ؛بناء الردرات

تستةدم األ راف  3-1-باء
مواد بناء الردرات، بما  م ذلك 

 ؛نترنتالموارد عبر اإل
تتعاون األ راف  4-1-باء

لتعزيز الردرات من أجل تنفيذ 
 .البروتوكول

)ب( نسبة األ راف التم ت  ل  
 ب نش ة بناء الردرات؛

)ج( نسبة األ راف التم لديها احتياجات 
اء تستةدم مواد بنو تتعلع ببناء الردرات 

الردرات، بما  م ذلك الموارد عبر 
 ؛اإلنترنت

)د( نسبة األ راف التم تتعاون لتعزيز 
 الردرات من أجل تنفيذ البروتوكول.

تحشد األطراف  0-باء
]موون موووارد كوووووافوويوووووة 
لدعم جميع المصووادر  

 توونووفوويوووووذ الووبووروتوووكووول
من  01]وفقوا للمواردة 

 البروتوكول 

تةييص موارد  1-2-باء
كا ية للسالمة األحيائية من 

 ؛ةالل الميزانيات الو نية

تةيص األ راف  2-2-باء
حية من المةييات 

الو نية للتنوع البيولوجم لنظام 
ف للموارد التةييص الشفا

التاب  لمر ع البيئة العالمية من 
 .أجل أنش ة السالمة األحيائية

ية موارد كا  التم لديها)أ( نسبة األ راف 
للسالمة األحيائية من الميزانيات 

 ؛الو نية

)ب( نسبة األ راف المؤصلة التم تستةدم 
مةييات و نية لنظام التةييص 

الشفاف للموارد التاب  لمر ع البيئة 
 ؛العالمية ألنش ة السالمة األحيائية

الردرة  التم لديها)ج( نسبة األ راف 
 .علا الويول إلا موارد إ ا ية

تمّكن الموارد الكا ية من 
 التنفيذ الكامل للبروتوكول

 

األطراف  تقوم 0-باء
تعزيز وتيسير ب

التوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة 

يما يتعلق بنقل ف
الكائنات الحية 

ومناولتها المحورة 
بطريقة واستخدامها 

 00، وفقا للمادة آمنة
 من البروتوكول

تعد األ راف آليات  1-3-باء
لتعزيز وتيسير التوعية العامة 

 المج والتثريف والمشاركة  م
 السالمة األحيائية؛

تمتلك األ راف  2-3-باء
الردرة علا الويول إلا المواد 

يسير المرجعية لتعزيز وت
التوعية العامة والتثريف 

السالمة  مجال والمشاركة  م
 ؛األحيائية

تتشاور األ راف م   3-3-باء
الجمهور  م اتةاذ الررارات 

المتعلرة بالكائنات الحية 
لروانينها المحورة، و را 

تاحة نتائج الررارات ولوائحها ، وا 
 ؛للجمهور

ا الردرة عل التم لديها)أ( نسبة األ راف 
الويول إلا المواد المرجعية لتيسير 

وتعزيز التوعية العامة والتثريف 
 السالمة األحيائية؛ مجال والمشاركة  م

)ب( نسبة األ راف التم تعمم السالمة 
 التثريف والتدريب األحيائية  م برامج

 ذات اليلة؛
)ج( نسبة األ راف التم لديها آلية تيسر 

وتعزز مشاركة الجمهور  م اتةاذ 
 الررارات المتعلرة بالكائنات الحية المحورة

 ؛لروانينها ولوائحها ذات اليلة[و را  
)د( نسبة األ راف التم تبلغ الجمهور 
 عن  رع المشاركة  م ين  الررارات

 ؛ها ولوائحها ذات اليلة[لروانينو را  
 تشاورت م )ه( نسبة األ راف التم 

 الجمهور  م عملية اتةاذ الررارات؛

من ةالل التوعية العامة 
والتثريف والمشاركة، تكفل 

األ راف أن يكون الجمهور 
علا دراية كا ية بش ن نرل 

الكائنات الحية المحورة 
  م ة آمنة ومشاركتهب رير

ين  الررارات المتعلرة بنرل 
الكائنات الحية المحورة 
رة ب ريومناولتها واستةدامها 

 آمنة
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 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

 بإبالغتروم األ راف  4-3-باء
 رع الويول  عن الجمهور

المفتوح إلا غر ة تبادل 
 .معلومات السالمة األحيائية

)و( نسبة األ راف التم أتاحت نتائج 
لروانينها و را   الررارات إلا الجمهور
 ؛ولوائحها ذات اليلة[

)ز( نسبة األ راف التم أبلغت الجمهور 
عن  رع الويول المفتوح إلا غر ة 

 لومات السالمة األحيائية.تبادل مع

تعزز األطراف  4-باء
التعاون والتنسيق 

بشأن قضايا السالمة 
األحيائية على 

المستويات الوطني 
 واإلقليمي والدولي

تتعاون األ راف  1-4-باء
لدعم تنفيذ البروتوكول، بما  م 
ذلك من ةالل تبادل المعارف 

 العلمية والترنية والمؤسسية

ت   األ راف آليات  2-4-باء
ة األيلي عالة إلشراك الشعوب 

والمجتمعات المحلية وأيحاب 
الميلحة المعنيين من مةتلف 
 الر اعات  م تنفيذ البروتوكول

تيسر األ راف  3-4-باء
داةل  التنسيع والتعاون

 الر اعات و يما بين الر اعات
علا المستوى الو نم من أجل 

 تعميم السالمة األحيائية

)أ( نسبة األ راف التم تتعاون  م تبادل 
 العلمية والترنية والمؤسسية؛المعارف 

)ب( نسبة األ راف التم تشارك  م 
أنش ة ثنائية األ راف أو إقليمية أو 

متعددة األ راف من أجل تنفيذ 
 البروتوكول؛

)ج( نسبة األ راف التم لديها آلية 
إلشراك الشعوب األيلية والمجتمعات 

المحلية وأيحاب الميلحة المعنيين من 
 ول؛يذ البروتوكمةتلف الر اعات  م تنف

)د( نسبة األ راف التم دمجت السالمة 
االستراتيجيات أو ة     مناألحيائية 

العمل أو البرامج أو السياسات أو 
التشريعات الو نية الر اعية والمشتركة 

 بين الر اعات.

من ةالل التعاون علا 
المستويات الو نم واإلقليمم 
والدولم، ومشاركة أيحاب 

ذ الميلحة، ييبح تنفي
األ راف للبروتوكول أكثر 

  عالية
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 الثانمالمر ع 
 (0202-0202) لبروتوكول قرطاجنة خطة عمل بناء القدرات

 الغرض من خطة عمل بناء القدرات -أوال

يتمثل الغرض من ة ة عمل بناء الردرات  م تيسير تنمية وتعزيز قدرات األ راف علا تنفيذ البروتوكول من ةالل ما  -6
يلم: )أ( تحديد المجاالت الرئيسية لبناء الردرات  يما يتعلع بالغايات المةتلفة لة ة التنفيذ؛ )ب( وتيسير مشاركة الشركاء، بما 

يز اتباع نهج متماسك ومنسع لبناء الردرات من أجل تنفيذ البروتوكول؛ )د( وتعزيز التعاون  م ذلك الجهات المانحة؛ )ج( وتعز 
 2121والتنسيع علا المستويين اإلقليمم والدولم. وتغ م ة ة عمل بناء الردرات نفذ الفترة التم تغ يها ة ة التنفيذ، من عام 

 . 2131إلا عام 

الميلحة من مةتلف الر اعات، والمنظمات، والشعوب األيلية  غير األ راف وأيحابو  األ راف ويمكن أن تدعم -0
 ات. الواردة  م ة ة عمل بناء الردر  األنش ةوالمجتمعات المحلية والجهات المانحة اال  الع ب نش ة بناء الردرات، بما  م ذلك 

طويل  اإلطار االستراتيجيو ، 0202الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ثانيا
األجل لبناء القدرات ألغراض االتفاقية وبروتوكوليها وخطة التنمية المستدامة 

 0202 لعام

، CP-9/3 بروتوكول قر اجنة علا النحو الم لوب  م المررر ُأعدت ة ة عمل بناء الردرات بما يتماشا م  ة ة تنفيذ -1
لتنفيذ. وتعد ة ة العمل مكملة لة ة التنفيذ إذا أن تحديد أمثلة ألنش ة بناء الردرات لكل غاية من غايات ة ة ا من ةالل

أنش ة بناء الردرات يمكن أن تدعم تحريع غايات ونواتج ة ة التنفيذ. وباإل ا ة إلا ذلك، ل مان المواءمة وتجنب االزدواجية 
مو حة الو ء الردرات المحددة ة ة التنفيذ مس لة بناء الردرات بوجه عام وتشير إلا أنش ة بنا من 1-المحتملة، تتناول الغاية باء

  م جمي  أجزاء ة ة عمل بناء الردرات. 

مبادئ تؤةذ  م االعتبار ال. و وتعتبر ة ة عمل بناء الردرات مكملة لإل ار االستراتيجم  ويل األجل لتنمية الردرات -4
ند تة ي  ع  م اإل ار االستراتيجم ال ويل األجل لتنمية الردرات توالنهج واالستراتيجيات العامة لتعزيز بناء الردرات، التم و ع

 أنش ة بناء الردرات علا أساذ ة ة عمل بناء الردرات

ويمكن أن تساعد ة ة عمل بناء الردرات أي ا علا دعم األ راف لتحريع أصداف التنمية المستدامة، بما  م ذلك علا  -5
 3 ير األمن الغذائم والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة( والهدف )الر اء علا الجوع، وتو  2سبيل المثال الهدف 

 ) مان تمت  الجمي  ب نما  عيش يحية وبالر اصية  م جمي  األعمار(.

 هيكل خطة عمل بناء القدرات -ثالثا

تماشا التنفيذ. وتالمتعلرة بكل غاية من غايات ة ة  المجاالت الرئيسية لبناء الردراتتحدد ة ة عمل بناء الردرات  -1
 المجاالت الرئيسية لبناء الردرات م  أصداف ة ة التنفيذ وتت من مجاالت ُترترح  يها أنش ة بناء الردرات. 

تمثل األصداف إنجازات مرغوبة واسعة و تتماشا ة ة عمل بناء الردرات م  أصداف ة ة تنفيذ بروتوكول قر اجنة. و  -7
تو ير المجاالت الرئيسية لبناء الردرات، واألمثلة علا أنش ة بناء الردرات والمؤشرات لكل صدف، يتم وبالنسبة الن اع لأل راف. 

 والنتائج والجهات الفاعلة.

الردرات  تتماشا المجاالت الرئيسية لبناءو بكل صدف من أصداف ة ة التنفيذ.  المجاالت الرئيسية لبناء الردراتتتيل و  -8
 تُرترح  يها أنش ة بناء الردرات.م  أصداف ة ة التنفيذ وتشمل المجاالت التم 
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، التم ُو عت بمراعاة أنش ة بناء الردرات التم ال تزال أنش ة بناء الردراتوتردم ة ة العمل أي ا قائمة ب مثلة علا  -9
مالئمة والمدرجة  م عدة وثائع من بينها إ ار وة ة عمل بناء الردرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قر اجنة 

تهدف أنش ة بناء الردرات إلا دعم التنفيذ الناجح و  4(، وبرنامج العمل بش ن التوعية العامة والتثريف والمشاركة.2112-2121)
 نواتج.واحد أو عدة  ناتجتساصم األنش ة  م  ويمكن أنلبروتوكول قر اجنة. 

ية. ء الردرات ويفية أو حير المجاالت الرئيسية وأنش ة بناء الردرات المبينة  م ة ة عمل بنا يعنا أن تكونوال  -62
ات، توا ر الردرات  يها، ويمكن أن تركز عليها تدةالت بناء الردر  يلزم المجاالت الرئيسية لبناء الردرات صم مجاالت إرشادية قد 

 ن يكيفأعلا كل بلد يتعين حيث وليست قائمة شاملة وتعد أنش ة بناء الردرات أمثلة  و را للظروف واالحتياجات الو نية.
باإل ا ة إلا ذلك، يمكن للدروذ المستفادة من أنش ة بناء الردرات السابرة أن تدعم تحديد و األنش ة م  واقعها واحتياجاتها. 

ومن المسلم به أن االحتياجات والظروف الو نية واإلقليمية ينبغم أن تحدد  م . أنسب األنش ة التم يتعين ت ويرصا  م كل بلد
الردرات وتنفيذصا، م  مراعاة أي ا التوجيه االستراتيجية المردم  م اإل ار االستراتيجم  ويل األجل النهاية تيميم أنش ة بناء 

 لبناء الردرات، حسب االقت اء. 

 .الناتجأو مساصمة األنش ة  م /تو ر ة ة العمل أي ا مجموعة من المؤشرات الميممة لرياذ نجاح األنش ة وو   -66
 .[ناتجأو /يشير كل مؤشر إلا نشا  وو لة للرياذ وذات يلة بالنتيجة. أن تكون بسي ة وقابصم والغرض منها 

ة جهات الفاعلة المشاركة  م األنش للتحدد ة ة العمل أي ا الجهات الفاعلة، التم تمثل قائمة إرشادية غير شاملة و   -60
 ا بة لألنش ة.[الجماصير المستهد ة باعتبارصا جهات مة/)بما  م ذلك عن  ريع التمويل( باإل ا ة إلا الفئات

وينبغم تراسم المعلومات بش ن أنش ة بناء الردرات الم  ل  بها أو موارد بناء الردرات أو المواد الُمعدة  م سياع ة ة  -61
 عمل بناء الردرات  م غر ة تبادل معلومات السالمة األحيائية. 

 الجهات المردمة ألنش ة بناء الردرات والجماصير المستهد ة

 .ات، بما  م ذلك المستويات الو نم واإلقليمم والعالممب نش ة بناء الردرات علا مةتلف المستوييمكن اال  الع  -64

ويمكن إشراك مجموعة من الجهات الفاعلة  م تيسير تنفيذ أنش ة بناء الردرات، بما  م ذلك الحكومات ومنظمات  -65
د الجهات الفاعلة  م صذا اليدد اعتمادا كبيرا علا والر اع الةاص واألمانة. ويعتمد تحدي ،المنظمات غير الحكوميةو  ،البحوث

 الظروف واالحتياجات واألولويات الو نية. 

وبالمثل، قد تستفيد  ائفة من الجماصير المستهد ة من أنش ة محددة لبناء الردرات، و را للظروف واالحتياجات واألولويات  -61
 والسل ات اإلدارية، و نيم المةتبرات، وموظفم الجمارك وغيرصم.الو نية. ويمكن أن تت من صذ  الجماصير وا عم السياسات، 

وعند تيميم تدةالت بناء الردرات  م مجاالت بناء الردرات أو استنادا إلا أمثلة األنش ة المبينة  م ة ة عمل بناء  -67
بناء الردرات  تنفيذ وة ة عملالردرات، ينبغم تحديد الجهات الفاعلة والجماصير المستهد ة. وعلا النحو المبين  م غايات ة ة ال

اء الردرات تو ير الموارد الكا ية شرو ا مسبرة لال  الع ب نش ة بن باإل ا ة إلا م إ ار "البيئة التمكينية"، يعد التعاون والتآزر 
 لدعم تنفيذ البروتوكول. 

( بروتوكول BS-V/11)لمررر  2111اعتمد مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م البروتوكول  م عام و  -68
كوااللمبور التكميلم بش ن المسؤولية والجبر التعوي م. وت منت الة ة االستراتيجية للبروتوكول، التم اعُتمدت  م  – ناغويا
، عناير بش ن المسؤولية والجبر التعوي م والبروتوكول التكميلم. ودةل البروتوكول التكميلم حيز التنفيذ  م 2111عام 

 .2112مارذ/آذار  5

                                                           
 ، علا التوالم.VI/3-BS، المر ع؛ والمررر V/13-BSالمررر  4
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 تمثلي الهدف من إدراج عنير بش ن البروتوكول التكميلمو وُأدرج عنير بش ن البروتوكول التكميلم  م التذييل أدنا .  -69
يكان ا مالمساصمة  م التنفيذ الفعال للبروتوكول التكميلم، م  االعتراف ب نهو تنفيذ بروتوكول قر اجنة بناء الردرات ل م دعم 

 ال ُتلزم سوى األ راف  م اليك المعنم. صذين اليكينالناشئة عن  وأن االلتزامات قانونيان منفيالن

 التقييم واالستعراض -رابعا

ررر إجراء قد يمؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة إجراء ترييم منتيف المدة و  يجب علا -02
وقد يستند صذان الترييمان إلا المعلومات التم قدمتها األ راف  م تراريرصا الو نية، والمعلومات نهائم لة ة التنفيذ. الترييم ال

المتعلرة ب نش ة بناء الردرات والمعلومات الواردة  م غر ة تبادل معلومات السالمة األحيائية، من بين أمور أةرى. ويمكن 
 اف ة ة التنفيذ، بما  م ذلك من ةالل أنش ة بناء الردرات. مدى ُتحرع أصدأق هذ  المعلومات لترييم إلا ب االستعانة

وستستةدم نتائج الترييم واالستعراض الراب  لفعالية بروتوكول قر اجنة والترييم النهائم للة ة االستراتيجية لبروتوكول  -06
 .راتوة ة عمل بناء الرد قر اجنة إلنشاء ة  أساذ لرياذ التردم المحرز  م تحريع أصداف ة ة التنفيذ

 األولويات والبرمجة -خامسا

قد يحدد مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة بشكل دورق أولويات للتة ي  والعمل  -00
يؤدق ذلك إلا الحاجة إلا إجراء تعديالت علا . وقد بناء الردراتالبرنامجم المررر اال  الع به ةالل الفترة الزمنية لة ة 

 . الردراتة ة عمل بناء 

وعند اتةاذ قرار بش ن األولويات والبرمجة، قد يرغب مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة  -01
 م مجال السالمة األحيائية والتكنولوجيا األحيائية. و م صذا اليدد، اتةذت ة ة عمل  واإلنجازات م أن ينظر  م الت ورات 
عندما تمثل الكائنات الحية الم ورة من ةالل الترنيات الجديدة "كائنات حية محورة" علا النحو  بناء الردرات نهجا مفاد  أنه
 .ةتناول صذ  الكائنات  م الة  المعرف  م البروتوكول، يتم

 الموارد  -سادسا

 ا ية والتعاون الفعالكيعتمد التنفيذ الناجح للبروتوكول اعتمادا كبيرا علا الويول إلا الموارد البشرية والترنية المالية ال -04
وتهدف ة ة عمل بناء الردرات إلا دعم األ راف  م صذا اليدد، بما  م ذلك علا . من البروتوكول[ 22و 22 و را للمادتين 

  وجه الةيوص الغايات المتعلرة بتهيئة بيئة تمكينية.

 دور األمانة -سابعا

 ن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجم ستدعم األ رافإلا األ راف،  إ ةبالرغم من أن ة ة عمل بناء الردرات موجه -05
 م جهودصا، باتباع توجيهات مؤتمر األ راف العامل كاجتماع لأل راف  م بروتوكول قر اجنة  وأيحاب الميلحة اآلةرين

تبادل معلومات من اتفاقية التنوع البيولوجم. ويشمل صذا الدعم إدارة غر ة  24من بروتوكول قر اجنة والمادة  31وو را للمادة 
أنش ة بناء الردرات، كما  لب مؤتمر األ راف العامل  تت مناال  الع ب نش ة  باإل ا ة إلاالسالمة األحيائية وييانتها، 

 كاجتماع لأل راف  م البروتوكول. 

 
 

  



 التذييل

 
 

 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

)المجاالت الرئيسية التم يلزم  يها  )إنجازات مرغوب  يها(
 توا ر الردرات(

)أمثلة علا أنش ة بناء الردرات المرترحة  م 
 المجاالت الرئيسية لبناء الردرات(

 )قياذ التردم المحرز نحو
 األصداف( تحريع

 م األنش ة /  ةالمشارك الجهات الفاعلة ) (بنجاحالغاية )ت ثير تحريع 
 المجموعات المستهد ة([

 مجاالت التنفيذ -ألف

تكون لدى  1-ألف
األطراف أطر وطنية 

 للسالمة األحيائية

 

( و   وتنفيذ تدابير قانونية 1)
دارية وتدابير أةرى لتنفيذ  وا 

 البروتوكول؛

( تعزيز قدرات السل ات 2)
 الو نية المةتية.

تو ير التدريب علا و   وتنفيذ  (1)
دارية وتدابير أةرى  تدابير قانونية وا 

 لتنفيذ البروتوكول؛

( تدريب موظفم السل ات الو نية 2)
التنظيمية  هاالمةتية علا إدارة نظم

 للسالمة األحيائية. الو نية

)أ( نسبة األ راف التم لديها 
احتياجات تدريبية علا 
ت وير وتنفيذ التدابير 

الرانونية واإلدارية وغيرصا من 
التدابير لتنفيذ البروتوكول 
والتم نفذت بنجاح أنش ة 

 التدريب المناسبة؛
)ب( نسبة األ راف التم 

لديها عدد كاٍف من 
الموظفين المدربين إلدارة 
النظام الو نم للسالمة 

 األحيائية.

األ ر الوظيفية  من ش ن
 أنالو نية للسالمة األحيائية 

ل ات الو نية ونرا  الستمّكن 
االتيال الو نية وجهات 

م تلرب  يما يتعلع ،االتيال
، 17ة ارات بموجب المادة اإل
جمي  األ راف من الو اء  لدى

بالتزاماتها بموجب البروتوكول 
 بكفاءة و عالية

  السل ات الو نية/
 موظفو السل ات الو نية[

تقوم األطراف  0-ألف
بتحسين توافر وتبادل 

ذات الصلة المعلومات 
من خالل غرفة تبادل 

معلومات السالمة 
 األحيائية

( نشر معلومات علا غر ة 1)
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؛

( الويول إلا المعلومات 2)
الموجودة  م غر ة تبادل 

( ت وير وتحديث وييانة أدوات 1)
ادل غر ة تب الدعم التفاعلية، بعد انترال

معلومات السالمة األحيائية إلا المنية 
 الجديدة؛

( تو ير التدريب علا استةدام غر ة 2)
 تبادل معلومات السالمة األحيائية.

)أ( نسبة أدوات الدعم 
ديثها تح يجرقالتفاعلية التم 

منية غر ة  سماتلتالئم 
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية الجديدة؛

تيسر غر ة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية توا ر وتبادل 

السالمة المعلومات المتعلرة ب
األحيائية وتمّكن األ راف من 

 ؛اتةاذ قرارات مستنيرة

 السل ات الو نية / موظفو السل ات 
الو نية وأيحاب الميلحة اآلةرون 

 المهتمون
 البيولوجم[ أمانة اتفاقية التنوع
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

معلومات السالمة األحيائية 
 واستةدامها.

الذين  )ب( عدد المستةدمين
يستةدمون مواد التدريب 

استةدام غر ة المتعلرة ب
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؛
)ج( نسبة األ راف التم 

لديها معلومات وثيرة اليلة 
ومحدثة عن غر ة تبادل 

 معلومات السالمة األحيائية.

ُتستةدم غر ة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية كمنية 

معلومات مرجعية للمعلومات 
 .المتعلرة بالسالمة األحيائية

تتيح األطراف  0-ألف
معلومات كاملة عن 

تنفيذ البروتوكول في 
 الوقت المناسب

( إنشاء وتعزيز نظم التنسيع 1)
الو نية لجم  معلومات 

 السالمة األحيائية؛

 .تررير و نم( إعداد 2)

( ترديم أنش ة التدريب علا جم  1)
دارة البيانات إلا السل ات  المعلومات وا 

اليلة ألغراض اإلبالغ الو نية ذات 
 الو نم؛

( إعداد أدوات لمساعدة األ راف علا 2)
 ؛إعداد وترديم تراريرصا الو نية

( دعم التعاون بين األ راف لمساعدة 3)
 التم تعانم من نرص  ماأل راف 

الموارد  م إعداد وترديم تراريرصا الو نية 
من  22و 22 ، و را للمادتين 

 البروتوكول[.

)أ( نسبة األ راف التم تحدد 
احتياجاتها التدريبية بش ن 

 وت  اإلبالغ الو نم 
التدريب المناسب للسل ات 

 الو نية ذات اليلة؛
التم )ب( نسبة األ راف 

إلا المساعدة والتم  تحتاج
قامت، باستةدام أدوات 

المساعدة، بإعداد تراريرصا 
وترديمها  م الوقت 

 المناسب؛
تم )ج( نسبة األ راف ال

تحتاج إلا دعم وتستفيد من 
األنش ة التعاونية لمساعدتها 

المعلومات الدقيرة  من ش ن
ومناسبة التوقيت عن تنفيذ 

تمّكن مؤتمر  أن البروتوكول
األ راف العامل كاجتماع 

لأل راف  م البروتوكول من 
تحديد األولويات والمجاالت 

 لدعمالتم تحتاج إلا ا

 السل ات الو نية / موظفو السل ات 
الو نية وأيحاب الميلحة اآلةرون 

 المهتمون
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجم[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

 م إعداد وترديم تراريرصا 
 الو نية.

تمتثل  4-ألف
األطراف لمتطلبات 

 البروتوكول

( معالجة ق ايا عدم 1)
االمتثال التم حددتها لجنة 

 االمتثال.

( ترديم الدعم لأل راف المعنية 1) 
باألنش ة المحددة  م ة   لال  الع 
لمعالجة الر ايا المحددة  ،عمل االمتثال
 [لعدم االمتثال.

)أ( نسبة األ راف غير 
الممتثلة التم أسفرت ة ة 
عملها الةاية باالمتثال 
التم نفذت بنجاح عن 

 االمتثال الكامل.

آلية االمتثال الفعال  من ش ن
 تنفيذ البروتوكولأن تيسر 

  السل ات الو نية/
 موظفو السل ات الو نية[

 لجنة االمتثال

تجري  5-ألف
األطراف تقييمات 

سليمة علميا لمخاطر 
الكائنات الحية 
المحورة، وتدير 

وتتحكم في المخاطر 
المحددة لمنع اآلثار 

الضارة للكائنات الحية 
المحورة على حفظ 
التنوع البيولوجي 

 ،واستخدامه المستدام
مع أخذ في االعتبار 

المخاطر أيضا 
 للصحة البشرية

( إجراء واستعراض ترييمات 1)
 المةا ر السليمة علميا؛

( تنظيم المةا ر المحددة 2)
دارتها والتحكم  يها؛  وا 

( الويول إلا البنية 3)
األساسية والةبرات الترنية  يما 
دارة  يتعلع بترييم المةا ر وا 

 المةا ر؛
( الويول إلا البيانات 4)

ييم العلمية ذات اليلة بتر
دارة المةا ر  ؛المةا ر وا 

التم لديها  األ راف( 5)
ن لترييم و ن مؤصلو موظف

دارة المةا ر  علا المةا ر وا 
 كل حالة علا حدةأساذ 

 

ا ترييم ( ت وير مواد تدريب عل1)
دارة المةا ر، أو  تحديثها المةا ر وا 

 ونشرصا؛ ،حسب االقت اء
التدريب علا إجراء  تو ير( 2)

واستعراض ترييمات المةا ر، بما  م 
ذلك استةدام الوثائع المرجعية وجم  

 المعلومات العلمية وتحليلها؛
( تيسير الويول إلا البنية األساسية 3)

الكا ية والةبرات  يما يتعلع بترييم 
دارة المةا ر؛  المةا ر وا 

التدريب علا إجراء البحوث  تو ير( 4)
الستعراض، والحيول علا العلمية، وا

بيانات عن التنوع البيولوجم لمنا ع 
إيكولوجية محددة  يما يتعلع بترييم 

دارة المةا ر  ؛المةا ر وا 

التم  نسبة األ راف )أ( 
حّدثت موادصا التدريبية 

حسب الحاجة بش ن الترييم 
دارة  السليم علميا للمةا ر وا 

 المةا ر؛
التم  نسبة األ راف)ب( 

تو ر تدريبا كا يا علا إجراء 
 ؛هترييم المةا ر واستعرا 

 نسبة األ راف)ب مكرر( 
التم لديها موظفين مؤصلين 

دارة لترييم المةا ر  وا 
كل علا أساذ المةا ر 

 لة علا حدة؛حا
التم  نسبة األ راف)ج( 

لديها إمكانية الويول إلا 
البنية التحتية والةبرات 

تروم األ راف بتحديد وترييم 
مةا ر الكائنات الحية المحورة 
علا التنوع البيولوجم وتديرصا 
  موتتحكم  يها بشكل مناسب، 
مراعاة المةا ر علا يحة 

 اإلنسان
 الهيئاتزيادة مشاركة 

األكاديمية ومعاصد البحوث 
المتةيية يعزز الدعم 

دارة  العلمم لترييم المةا ر وا 
 المةا ر

 

  السل ات الو نية/
 موظفو السل ات الو نية[

 /أو كياناتاألكاديمية و الهيئات
 المتةييةالبحوث 
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

 الهيئاتإقامة عالقات م  ( 5)
أو كيانات بحثية محددة /األكاديمية و

لت وير برامج تعليمية محددة بش ن ترييم 
دارة المةا ر.  المةا ر وا 

دارة و المةا ر الكا ية لترييم  ا 
 المةا ر؛

ر التم تو  نسبة األ راف)د( 
التدريب إلجراء البحوث 

العلمية واالستعراض 
والحيول علا البيانات ذات 
دارة  اليلة بترييم المةا ر وا 

 المةا ر؛
التم  نسبة األ راف )صأ(

ها عالقات راسةة م  ديل
أو /األكاديمية و ئاتياله

كيانات بحثية محددة لت وير 
برامج تعليمية محددة بش ن 

دارة  ترييم المةا ر وا 
 المةا ر.[

تمنع األطراف  6-ألف
القانوني  النقل غير

وغير المقصود عبر 
الحدود للكائنات الحية 

 وتتصدى له المحورة

و نية عاملة  أنظمة( إنشاء 1)
لإلة ار واالستجابات المناسبة 

للنرل غير المريود عبر 
من  17الحدود، و را للمادة 

 البروتوكول؛
عاملة محلية  تدابير و  ( 2)

النرل غير الرانونم وغير لمن  
الحدود للكائنات المريود عبر 

التدريب إلا أيحاب  ترديم( 1)
الميلحة المعنيين علا توثيع الكائنات 
الحية المحورة وأةذ عينات لها والكشف 

 ؛صويتهاعنها وتحديد 
محلية التدابير ( ترديم تدريب بش ن ال2)
ملة لمن  النرل غير الرانونم وغير عاال

المريود عبر الحدود للكائنات الحية 

 )أ( عدد حاالت التحركات 
غير المريودة أو غير 
 المشروعة عبر الحدود؛

)ب( نسبة األ راف التم 
ابير تدولديها تو ر التدريب 

دارة  عاملةمحلية  لمن  وا 
النرل غير المريود وغير 

من  النرل غير الرانونم وغير 
المريود عبر الحدود للكائنات 

ترليله إلا الحية المحورة أو 
 أدنا حد

 السل ات الو نية / موظفو السل ات 
 الو نية.

 مسؤولو الجمارك والحدود[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

 را و  له قتيدالالحية المحورة و 
  للتشريعات الو نية[

 من البروتوكول[. 25 للمادة 

 

من  25لمادة لالمحورة والتيدق له و را 
 البروتوكول.

 

المشروع للكائنات الحية 
 المحورة عبر الحدود.[

تمتلك  7-ألف
األطراف تدابير قائمة 

للوفاء بمتطلبات 
البروتوكول بشأن 

مناولة الكائنات الحية 
نقلها المحورة و 
تحديد وتعبئتها و 

 هويتها

إنشاء أنظمة و نية عاملة ( 1)
للمناولة والنرل والتعبئة وتحديد 
الهوية، بما  م ذلك ما يتعلع 

 بالوثائع؛

 

( تو ير التدريب للسل ات الو نية 1)
ت اليلة بش ن التحرع من المةتية ذا

الوثائع المتعلرة بمناولة ونرل وتعبئة 
 وتحديد صوية الكائنات الحية المحورة.

 )أ( نسبة األ راف التم 
لديها موظفون مؤصلون 

للتحرع من الوثائع 
المياحبة لشحنات الكائنات 

 الحية المحورة؛
)ب( نسبة األ راف التم 
تحيل علا تدريب مالئم 

ولة علرة بمناعلا الوثائع المت
ونرل وتعبئة وتحديد صوية 
 الكائنات الحية المحورة.[

من ةالل الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد صويتها، 
يتسنا لأل راف أن تستجيب 
للنرل غير المريود وغير 

الرانونم عبر الحدود، وأن تنفذ 
مت لبات المناولة والنرل 

را ، و وتحديد الهوية والتعبئة
 لللبروتوكو 

  السل ات الو نية/
 موظفو السل ات الو نية[

 
 

تكون  1-ألف
األطراف قادرة على 

الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد 

 هويتها

، حسب االقت اء، الريام( 1)
جراءات بإعداد  مواد مرجعية وا 

ومعلومات ألةذ عينات 
الكائنات الحية المحورة والكشف 
عنها وتحديد صويتها، والويول 

صذ  المواد واإلجراءات  إلا
 والمعلومات؛

( تعزيز قدرات المسؤولين 2)
وموظفم المةتبرات علا أةذ 

نشر وتو ير التدريب علا منهجيات ( 1)
وبروتوكوالت أةذ عينات الكائنات الحية 
 المحورة والكشف عنها وتحديد صويتها؛

( تيسير الويول إلا البنية األساسية 2)
للكشف عن الكائنات الحية المحورة 

وتحديد صويتها، بما  م ذلك المةتبرات 
مدة د المرجعية المعتمعتمدة، والمواال

 والمواد االستهالكية؛

 )أ( نسبة األ راف التم 
لديها إمكانية الويول إلا 

ع  ر  بش نالتدريب الكا م 
وبروتوكوالت أةذ العينات، 

وكشف وتحديد صوية 
 الكائنات الحية المحورة؛

نسبة األ راف )أ مكرر( 
التم لديها موظفين مؤصلين 

وتكنولوجيات الكتشاف 

من ةالل الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد صويتها، 
يتسنا لأل راف أن تستجيب 
للنرل غير المريود وغير 

الرانونم عبر الحدود، وأن تنفذ 
مت لبات المناولة والنرل 

را ، و وتحديد الهوية والتعبئة
 ؛للبروتوكول

من ةالل تبادل المعلومات 
امج  مان الجودة  م وبر 

 السل ات الو نية / موظفو السل ات 
 الو نية
األكاديمية وشبكات المةتبرات  الهيئات

 بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجم[
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المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

العينات والكشف وتحديد 
 الهوية؛

( الويول إلا البنية 3)
األساسية الترنية للكشف وتحديد 

الهوية، بما  م ذلك المواد 
 المرجعية المعتمدة؛

( تعزيز التعاون، بما  م 4)
 ذلك من ةالل شبكات

 المةتبرات.

( إنشاء وتعزيز وييانة شبكات 3)
مةتبرات للكشف عن الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد صويتها.

وتحديد الكائنات الحية 
 المحورة؛
التم نسبة األ راف )ب( 

لديها ويول كاف إلا البنية 
التحتية ألةذ العينات، 

وكشف وتحديد الكائنات 
 ؛الحية المحورة

نسبة األ راف )ج( 
األع اء  م شبكات 
يد وتحدالمةتبرات الكتشاف 

 الكائنات الحية المعدلة.[

شبكات المةتبرات، يتم الترويج 
لنتائج تحليلية دقيرة وقوية 
جراءات  عالة.  وموثوقة وا 

تراعي  9-ألف
األطراف، التي تختار 

القيام بذلك، 
االعتبارات االجتماعية 

واالقتصادية عند 
اتخاذ قرارات بشأن 

استيراد الكائنات 
الحية المحورة 

في البحوث  وتتعاون
وتبادل المعلومات 

من  06وفقا للمادة 
 البروتوكول

( تعزيز الردرات المتعلرة 1)
بمراعاة االعتبارات االجتماعية 

 ؛26واالقتيادية و را للمادة 
( إعداد مواد مرجعية بش ن 2)

االعتبارات االجتماعية 
 واالقتيادية والويول إليها.

( ترديم التدريب إلا السل ات الو نية 1)
المةتية علا مراعاة االعتبارات 

 ؛26و را للمادة  االجتماعية واالقتيادية

مواد  ، حسب االقت اء،( إعداد2)
االعتبارات االجتماعية  بش نتدريبية 

 واالقتيادية وتحديثها ونشرصا؛

( تبادل الةبرات والُنهج بش ن مراعاة 3)
 ؛االعتبارات االجتماعية واالقتيادية

 الهيئاتإقامة عالقات تعاون م  ( 4)
األكاديمية التم لديها ةبرة ذات يلة 
 وم  الشعوب األيلية والمجتمعات 

 المحلية  ، م  مراعاة االعتبارات

 )أ( نسبة لسل ات الو نية 
األ راف التم  لدىالمةتية 

لديها إمكانية الحيول علا 
تدريب مناسب لمراعاة 
االعتبارات االجتماعية 

 االقتيادية؛و 
)ب( عدد المواد التدريبية 
التم تم ت ويرصا وتحديثها 

بارات ونشرصا بش ن االعت
 االقتيادية؛و االجتماعية 

)ج( نسبة األ راف التم 
تتبادل ةبراتها ونهجها م  

األ راف التم تةتار الريام 
االعتبارات  تراعمبذلك 

االجتماعية واالقتيادية و را 
 م اتةاذ الررار  26للمادة 

بش ن واردات الكائنات الحية 
 المحورة.

 
تتبادل األ راف الةبرات  م 

االعتبارات االجتماعية  تناول
 واالقتيادية

 السل ات الو نية / موظفو السل ات 
 الو نية
 [ةاألكاديمي
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المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

بالشعوب األيلية والمجتمعات الةاية 
 .[[26 م المادة  المحلية

مراعاة االعتبارات 
 االقتيادية؛و االجتماعية 

)د( نسبة األ راف التم 
أقامت عالقات تعاون م  

ا األكاديمية التم لديه الهيئات
الةبرة الالزمة  م الترييمات 

 االقتيادية.[و االجتماعية 

تصبح  12-ألف
األطراف في 

بروتوكول قرطاجنة 
أطرافا في بروتوكول 

كوااللمبور -ناغويا
التكميلي بشأن 

المسؤولية والجبر 
 تكونالتعويضي وأن 

تدابير للوفاء  لديها
بالتزاماتها بموجب 

 البروتوكول التكميلي

عم األ راف  م ( د1)
بروتوكول قر اجنة  م 

لتيديع علا البروتوكول ا
 التكميلم؛

بالنسبة لألطراف في 
 البروتوكول التكميلي:

( إعداد تدابير قانونية 2)
دارية وتدابير أةرى علا  وا 

المستوى الو نم لتنفيذ 
 البروتوكول التكميلم؛

( إعداد مواد مرجعية 3)
وةبرات ودروذ مستفادة  يما 

يتعلع بتنفيذ البروتوكول 
 التكميلم والويول إليها؛

لسل ات ( تعزيز قدرات ا4)
المةتية لأل راف  م 

إذكاء الوعم تو ير التدريب علا ( 1)
بالبروتوكول التكميلم لدعم التيديع 

 عليه وتنفيذ ؛
بالنسبة لألطراف في البروتوكول 

 التكميلي:
التدريب علا تحليل الروانين  تو ير( 2)

والسياسات واأل ر المؤسسية لتحديد إلا 
أق مدى تستو م مت لبات البروتوكول 

 التكميلم؛
التدريب علا إعداد أو تعديل  تو ير( 3)

األ ر الرانونية واإلدارية المحلية لتنفيذ 
 البروتوكول التكميلم؛

( إعداد مواد مرجعية لمساعدة 4)
اال  الع  علاالسل ات المةتية 

بمسؤولياتها بموجب البروتوكول 
 التكميلم؛

 م  نسبة األ راف )أ( 
بروتوكول قر اجنة التم 

يدقت ونفذت البروتوكول 
 التكميلم؛

التم  نسبة األ راف)ب( 
لديها موظفين مدربين علا 
تحليل الروانين والسياسات 

واأل ر المؤسسية  يما يتعلع 
بمت لبات البروتوكول 

 التكميلم؛
التم  نسبة األ راف)ج( 

لديها موظفين مدربين تدريبا 
أو تعديل األ ر  لو  كا يا 

الرانونية واإلدارية المحلية 
 لتنفيذ البروتوكول التكميلم؛

التم  نسبة األ راف)د( 
تستةدم مواد مرجعية للو اء 

من ش ن زيادة عدد التيديرات 
-علا بروتوكول ناغويا

كوااللمبور التكميلم بش ن 
ة والجبر التعوي م أن المسؤولي

يحرز تردما  م إعداد قواعد 
جراءات و نية بش ن  وا 

المسؤولية والجبر التعوي م 
عن األ رار الناجمة عن 
ة الناشئالكائنات الحية المحورة 
 أثناء نرلها عبر الحدود 

 

 السل ات الو نية واألوسا  األكاديمية 
 / موظفو السل ات الو نية

 يولوجم[أمانة اتفاقية التنوع الب
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البروتوكول التكميلم علا 
 اال  الع بمهامها؛

( و   أو تحديد ة و  5)
 أساذ لحالة التنوع البيولوجم.

ب بالتدريالسل ات المةتية  تزويد( 5)
لتعزيز الردرات العلمية والترنية من أجل 

علا ترييم األ رار، وو   رواب  سببية 
 وتحديد تدابير االستجابة المناسبة؛

( جم  وتراسم المعلومات عن 6)
الةبرات والدروذ المستفادة  م تنفيذ 

 البروتوكول التكميلم.

بمسؤولياتها بموجب 
 البروتوكول التكميلم؛
)صأ( نسبة السل ات 

المةتية التم أعربت عن 
ا يا رت تدريبا كاحتياجاتها وتل

لترييم ال رر وتحديد تدابير 
 االستجابة المناسبة؛

م التم ترو  نسبة األ راف)و( 
بتجمي  وتبادل المعلومات 
بش ن الةبرات والدروذ 

المستفادة  م تنفيذ 
 البروتوكول التكميلم.[

 البيئة التمكينية -باء

تشارك  1-باء
األطراف في أنشطة 

 بناء القدرات

( الترييم الذاتم الحتياجات 1)
 وأولويات بناء الردرات؛

( ترديم الدعم ألنش ة بناء 2)
 الردرات؛ 

( الويول إلا مواد بناء 3)
 الردرات؛

( التعاون  م أنش ة بناء 4)
 الردرات.

الحتياجات ( إجراء ترييم ذاتم 1)
 وأولويات بناء الردرات؛

( ترديم الدعم الترنم أو المالم أو 2)
أشكال الدعم األةرى ألنش ة بناء 

الردرات، بما  م ذلك األنش ة الواردة  م 
 ة ة عمل بناء الردرات صذ ؛

( إعداد ونشر مواد بناء الردرات 3)
ونواتج األنش ة، بما  م ذلك باللغات 

 المحلية؛

التم  نسبة األ راف )أ( 
 - أجرت ترييما ذاتيا للردرات

بناء من حيث حتياجات اال
 واألولويات؛ الردرات 
التم  نسبة األ راف)ب( 

تردم الدعم الترنم أو المالم 
أو غير  من أشكال الدعم 

 ألنش ة بناء الردرات؛

تمتلك األ راف الردرات الالزمة 
 لتنفيذ البروتوكول

 لدى األ راف الردرة علا 
 م مجال تحديد احتياجاتها 

بناء الردرات واالعتراف 
باإلجراءات المناسبة وتنفيذصا 

من  22و 22 ، و را للمادتين 
 البروتوكول[.[

 السل ات الو نية واألوسا  األكاديمية 
 / موظفو السل ات الو نية

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجم
مويل تالمنظمات و مر ع البيئة العالمية، 

 اليندوع األة ر[و ةرى، األدولية ال
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المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

ا المستويات الو نم ( التعاون عل4)
والثنائم األ راف واإلقليمم والمتعدد 

ق اعات ذات األ راف م  شركاء من 
يلة وأيحاب ميلحة  م تنفيذ أنش ة 

 بناء الردرات.

التم  نسبة األ راف)ج( 
 ورت ونشرت مواد بناء 

الردرات ونتائج األنش ة، بما 
  م ذلك باللغات المحلية؛

م التم تري نسبة األ راف)د( 
شراكات علا المستويات 

الو نية والثنائية واإلقليمية 
ددة األ راف م  والمتع

شركاء من الر اعات ذات 
اليلة وأيحاب الميلحة 

 م تنفيذ أنش ة بناء 
 الردرات.[

تحشد األطراف  0-باء
]موون موووارد كوووووافوويوووووة 
لدعم جميع المصووادر  

 توونووفوويوووووذ الووبووروتوووكووول
من  01]وفقوا للمواردة 

 البروتوكول 

( و   آلية و نية 1)
لتةييص الميزانية ألغراض 

 ؛السالمة األحيائية
( التنسيع م  السل ات، 2)

ووكاالت التمويل والجهات 
 ؛المانحة علا المستوى الو نم

الحيول علا موارد ( 3)
التعاون م  إ ا ية من ةالل 

، أ راف وجهات مانحة أةرى
الر اع الةاص، بما  م ذلك 

إذكاء  و   آليات لالستفادة من[  ( 1)
نم بالحاجة  الوعم علا المستوى الو 

موارد كا ية من الميزانيات الو نية  [إلا
لال  الع باألنش ة الالزمة لتنفيذ 

 ؛البروتوكول

تعزيز التنسيع علا المستوى و  /( 2)
ية الو نم بين السل ات المةت

ووكاالت التمويل والجهات المانحة 
 ؛األةرى

تعزيز التعاون  يما بين و  /( 3)
والجهات المانحة  األ راف المانحة

، واأل راف من البلدان النامية، األةرى

تمّكن الموارد الكا ية من 
 كامل للبروتوكولالتنفيذ ال

حشد الموارد العامة والةاية 
وتو ير الدعم المنتظم 
والمستدام لإلجراءات 

 22الم لوبة  ، و را للمادة 
 من البروتوكول.[

التم  نسبة األ راف )أ( 
ةييت موارد كا ية من 

الميزانيات الو نية لال  الع 
باألنش ة الالزمة لتنفيذ 

 البروتوكول؛
التم  نسبة األ راف)ب( 

عززت التنسيع المناسب بين 
السل ات المةتية ووكاالت 

التمويل والجهات المانحة 
 األةرى؛

 السل ات الو نية / الر اع العام 
والةاص بما  م ذلك البنوك واليناديع 

والشركات والمستثمرون ومر ع البيئة 
 العالمية.[
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المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

ومن ةالل برامج التعاون 
 الدولم.

واأل راف التم تمر اقتياداتها بمرحلة 
انترالية ل مان التنفيذ الكامل 

 .للبروتوكول

التم عززت  نسبة األ راف)ج( 
التعاون الكا م  يما بين 

األ راف المانحة والجهات 
المانحة األةرى والبلدان النامية 
األ راف واأل راف التم تمر 

 ةياقتياداتها بمرحلة انترال
نفيذ الكامل ل مان الت
 للبروتوكول؛

التم  نسبة األ راف)د( 
ساصمت بموارد أل راف أةرى 

لتعزيز قدرتها علا تنفيذ 
 البروتوكول.[

األطراف  تقوم 0-باء
تعزيز وتيسير ب

التوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة 

يما يتعلق بنقل ف
الكائنات الحية 

ومناولتها المحورة 
بطريقة واستخدامها 

 00، وفقا للمادة آمنة
 من البروتوكول

( إنشاء نظم و نية لتعزيز 1)
التوعية العامة والتثريف 

 والمشاركة؛
( إعداد ونشر مواد مرجعية 2)

وتدريبية بش ن التوعية العامة 
 والتثريف والمشاركة؛

( تو ير أنش ة التثريف 3)
 بش ن السالمة األحيائية؛

( تعزيز آليات المشاركة  م 4)
 ين  الررارات؛

ونشر   ،حسب االقت اء،[ ( و  1)
مواد بناء الردرات  يما يتعلع بالتوعية 

 العامة والتثريف والمشاركة؛
أو  االقت اء،[ ،حسب ( إعداد 2)

تحديث برامج التثريف بالسالمة األحيائية 
 وتعزيز الردرات المؤسسية؛

( دمج السالمة األحيائية  من برامج 3)
 التثريف ذات اليلة؛

( إعداد برامج للتبادل األكاديمم 4)
، بما  م ذلك بش ن التكنولوجيا والزمالة

التم  نسبة األ راف )أ( 
ونشرت مواد كا ية   ورت

لبناء الردرات  م مجال 
توعية الجمهور والتثريف 

 ؛والمشاركة
التم  نسبة األ راف)ب( 

 ورت أو حّدثت بشكل كاف 
 السالمة بش ن برامج تعليم

األحيائية وعززت الردرات 
 ؛المؤسسية

من ةالل التوعية العامة 
والتثريف والمشاركة، تكفل 

األ راف أن يكون الجمهور 
علا دراية كا ية بش ن نرل 

 ةالكائنات الحية المحورة ب رير
 م ين   آمنة ومشاركته

الررارات المتعلرة بنرل الكائنات 
ومناولتها ة الحية المحور 
 ب ريرة آمنةواستةدامها 

الوكاالت الدولية /  ، السل ات الو نية
 الجمهور

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجم[
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المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

( إعداد برامج التوعية 5)
 العامة.

البيولوجية الحديثة وبحوث السالمة 
 ؛األحيائية

التدريب علا المشاركة  م  يرتو ( 5)
ين  الررارات، و را للروانين واللوائح 
الو نية، بما  م ذلك التدريب علا 

إلبالغ الجمهور عن و   آليات 
 أساليب المشاركة؛

التدريب علا إعداد وتنفيذ  تو ير( 6)
 برامج التوعية العامة بالسالمة األحيائية؛

التدريب علا االتياالت  تو ير( 7)
  ة بالسالمة األحيائية.المتعلر

التم  نسبة األ راف)ج( 
السالمة األحيائية أدمجت 

بشكل مالئم  م البرامج 
 ؛التعليمية ذات اليلة

التم  نسبة األ راف)د( 
أنش ت برامج الزمالة والتبادل 

 ؛األكاديمم بشكل مناسب
التم  نسبة األ راف)صأ( 

قدمت تدريبا كا يا علا 
المشاركة  م ين  الررار، 

و را للروانين واللوائح 
الو نية، بما  م ذلك إنشاء 

آليات إلعالم الجمهور 
 ؛ب ساليب المشاركة

التم  نسبة األ راف)و( 
قدمت التدريب الكا م علا 
ت وير وتنفيذ برامج توعية 

الجمهور  م مجال السالمة 
 ؛األحيائية

التم  أل رافنسبة ا)ز( 
قدمت تدريبا مناسبا بش ن 

اتياالت السالمة 
 األحيائية.[
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تعزز األطراف  4-باء
التعاون والتنسيق 

بشأن قضايا السالمة 
األحيائية على 

المستويات الوطني 
 واإلقليمي والدولي

( التعاون  يما بين األ راف 1)
 وداةلها؛

( مشاركة الشعوب األيلية 2)
والمجتمعات المحلية وأيحاب 
الميلحة من الر اعات ذات 

 اليلة؛
( تعميم السالمة األحيائية 3)

 م التشريعات والسياسات 
والة   الر اعية والمشتركة 

 بين الر اعات.

( تنظيم أنش ة لتيسير التعاون الترنم 1)
وتراسم  ونرل التكنولوجيا والعلمم

ا المستويات ثنائم المعلومات عل
ا  بم، األ راف ودون اإلقليمم واإلقليمم
 م ذلك تبادل الةبرات  م مجال 

السالمة األحيائية وتعزيز نرل التكنولوجيا 
والحيول علا التكنولوجيا وال سيما 

 ؛بالنسبة للبلدان النامية[
( تنظيم أنش ة مشتركة ت م الشعوب 2)

األيلية والمجتمعات المحلية وأيحاب 
يلحة المعنيين من مةتلف الم

 الر اعات.

التم  نسبة األ راف )أ( 
نظمت أنش ة مناسبة لتيسير 

التعاون الترنم والعلمم 
وتراسم المعلومات علا 
المستويات الثنائية ودون 

 اإلقليمية واإلقليمية؛
التم  نسبة األ راف)ب( 

نظمت أنش ة مشتركة 
مناسبة ت م الشعوب 

األيلية والمجتمعات المحلية 
وأيحاب الميلحة المعنيين 

 من مةتلف الر اعات.[

من ةالل التعاون علا 
المستويات الو نم واإلقليمم 
والدولم، ومشاركة أيحاب 

الميلحة، ييبح تنفيذ 
األ راف للبروتوكول أكثر 

  عالية

 نية، السل ات الو و  األ راف، 
المجتمعات و الشعوب األيلية، و 

أيحاب الميلحة اآلةرون و المحلية، 
 / الجمهور.[

__________ 

 
 
 


