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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل بروتوكول

 التاسع االجتماع
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-17شرم الشيخ، مصر، 

 من جدول األعمال 9البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (20 )المادة تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها -9/2

 لسالمة األحيائية،قرطاجنة لإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 ،VIII/2-CP المقررمطلوبة في االضطالع بأنشطة هامة أنه لم يتم  الحظ مع القلقيإذ 
بالجهود المتواصلة التي تبذلها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة في دعم تنفيذ غرفة  يرحب -1

إلى مواصلة القيام بذلك من أجل زيادة  وهاويدعتبادل معلومات السالمة األحيائية واالضطالع بأنشطة بناء القدرات ذات الصلة، 
 ؛للسالمة األحيائية تعزيز دور غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة

بتنفيذ "مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لبناء القدرات المستدامة من أجل  يرحب -2
 ويدعو، المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية" )مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الثالث(

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

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

 بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر؛ فيلألطراف 

غرفة تبادل معلومات آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية و غرفة آلية بين المشتركة التشغيل طرائق  يؤيد -4
، 14/25 مقرر مؤتمر األطرافب مرفق الالمنافع، الواردة فيصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات بشأن الحآلية السالمة األحيائية و 

 ؛I/3-BS المقرر في ةوالتي تعتبر مكملة لطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المعتمد

تصرف بناء على ت، كمسألة ذات أولوية، أن ةالتنفيذي ة، ويطلب إلى األمينCP-VIII/2 إلى المقرر يشير -5
 :وال سيما، CP-VIII/2 الطلبات الواردة في المقرر

 ؛غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةوصيانة ، إلدارة وتحسين وماليةتخصيص موارد كافية ومحددة، بشرية ل (أ)
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ومواصلة التعاون مع قواعد  ل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى منصتها الجديدةاقتناكمال ستال (ب)
 ؛لسالمة األحيائيةوالمنصات األخرى ل بياناتال

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

، تينعلى أساس المنصة وواجهة المستخدم الجديدبما في ذلك التدريب عبر اإلنترنت،  يةمواد تدريب وضع تيسير (د)
 ؛الثالثبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

آراء بشأن التغييرات  ةالتنفيذي ةإلى األمين أن تقدماألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى  يدعو -6
ال سيما فيما يتعلق بإجراءات تسجيل المعلومات، وأدوات و أعاله،  5والتحسينات المشار إليها في الفقرة  لالنتقالالتي حدثت نتيجة 

تحسين  ةمواصلأخذ هذه اآلراء في االعتبار من أجل  ةالتنفيذي ةاألمين إلى ويطلب، لبياناتلالبيانية  والرسوماتتحليل نتائج البحث، 
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقديم تقرير لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول في 

 ؛اجتماعه العاشر

آلليات غرفة تبادل المعلومات  Bioland ستكشف كيف يمكن استخدام أداة أن ت إلى األمينة التنفيذية يطلب -7
 .تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائيةالوطنية لتيسير 

__________ 

 
 


