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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 8البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (22بناء القدرات )المادة  -9/3

 األحيائية، قرطاجنة للسالمةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 ،VIII/3-CPو VI/3-BSإلى المقررين  إذ يشير

( لتعزيز ودعم بناء القدرات 2020-2017بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) يحيط علما -1
 1لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها؛

بحالة تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  أيضايحيط علما  -2
 2(؛2020-2012األحيائية )
والتركيز، حسب االقتضاء، على  ةاألولوي إعطاءاألطراف، للفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل، على  يحث -3

الكائنات الحية عن كشف اللوطنية المتعلقة بالسالمة األحيائية، وتقييم المخاطر، و التشريعات ا بوضعاألهداف التشغيلية المتعلقة 
السالمة األحيائية وتبادل المعلومات بأهمية تعميم  ويحيط علماوالتثقيف والمشاركة،  العامةتوعية ال، و هويتهاالمحورة وتحديد 

 ا؛محيائية في الفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل وما بعدهمن أجل مواصلة تعزيز األطر الوطنية للسالمة األوالخبرات 
نشطة بناء القدرات بشأن المسؤولية والجبر أل ، حسب االقتضاء،ةولويإعطاء األاألطراف على  يحث أيضا -4

العمل، في من اإلطار وخطة العمل، في الفترة المتبقية من اإلطار وخطة  4المجال البؤري  بموجبالتعويضي على النحو المبين 
 ؛في الفترة األخيرة كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي - ضوء بدء نفاذ بروتوكول ناغويا

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، القادرة على تقديم دعم مالي وتقني إضافي لتمكين  يدعو -5
ن نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدا

 لمواصلة تنفيذ اإلطار وخطة العمل؛ ،أن تفعل ذلكإلى ، يةبمرحلة انتقال
                                                      

 .CBD/COP/14/INF/10يرد التقرير المحدث في الوثيقة اإلعالمية  1
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السالمة األحيائية،  في مجالبنتائج االجتماع الثاني عشر لفريق االتصال المعني ببناء القدرات  يحيط علما -6
متابعة اليتماشى مع  بمابالحاجة إلى خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي  ويقر

كمل اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بما يمحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية و ال
 ؛هذا المقررمحددة الوارد في مرفق العمل الألنشطة إلعداد خطة لبالجدول الزمني اإلرشادي  ويرحب، 2020عد عام ب

كلف بإجراء دراسة، تاألمينة التنفيذية أن  إلىالذي طلب فيه مؤتمر األطراف  ،14/24بالمقرر  يحيط علما -7
 رحبوي، 2020بناء القدرات لما بعد عام لتراتيجي طويل األجل رهنا بتوافر الموارد، لتوفير قاعدة معلومات إلعداد إطار اس

 النظر في الجوانب ذات الصلة ببروتوكول قرطاجنة في الدراسة؛ طلبيو المقرر،  ذلكباختصاصات الدراسة المرفقة ب
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمينة التنفيذية  ،األطراف يدعو -8

فضال عن العناصر ، 2020لما بعد عام لبناء القدرات  إلطار االستراتيجي طويل األجلبشأن العناصر المحتملة ل واقتراحاتبآراء 
 ؛ول قرطاجنة وبروتوكوله التكميليبروتوك تغطييائية الممكنة لخطة عمل محددة لبناء القدرات في مجال السالمة األح

األطراف، وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى المشاركة في  يدعو أيضا -9
لما بعد  مشروع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدراتالمتعلقة بحلقات العمل التشاورية ومنتديات المناقشة على اإلنترنت 

 ؛2020لتنوع البيولوجي لما بعد لعالمي لطار اإلل، باالقتران مع العملية التحضيرية 2020عام 
، في اجتماعه الثالث عشر، أن يسهم 3لسالمة األحيائيةببروتوكول قرطاجنة لإلى فريق االتصال المعني  يطلب -10

ستراتيجي االطار اإلمشروع )ب( )أ( مشروع خطة عمل بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي،  :في وضع
في اجتماعه الرابع عشر، المشروع النهائي لخطة أن يستعرض، ، حسب االقتضاء، و 2020طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

بروتوكول  بموجبعمل بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، مع مراعاة المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الرابعة 
 ؛قرطاجنة

 األمينة التنفيذية: إلى يطلب -11
ع أن  )أ( عوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة من األطراف، والش واالقتراحات اآلراءتجم 

 أعاله؛ 8المشار إليها في الفقرة 
البروتوكول  بشأنالخبرة  والخبراء ذو  بمن فيهملمشاركة خبراء السالمة األحيائية،  مستوى كافأن تضمن  )ب(

 ؛2020 ناء القدرات لما بعد عاماتيجي لباإلطار االستر  وضع على مدىالتي ستجرى التكميلي، أثناء المشاورات 
مشروع  (2)بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي؛ لمشروع خطة عمل ( 1)قدم تأن  )ج(

لكي الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث و  ماكي تنظر فيهل 2020،4ما بعد عام ل لقدراتبناء اإطار استراتيجي طويل األجل ل
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه العاشر؛بعد ذلك ا مينظر فيه

دعم تتيسر و أن إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة،  يطلب أيضا -12
بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال  في إطار وخطة عمل ةالواردبروتوكول التنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات األولوية لدعم تنفيذ 

طة ، ووفقا لخBS-VI/3(، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 2020-2012لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )
 13/23( لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها على النحو المرفق بالمقرر 2020-2017العمل قصيرة األجل )

 .الصادر عن مؤتمر األطراف

                                                      
 .ناء القدراتسابقا باسم فريق االتصال المعني بب فالمعرو  3

 .)د(1، الفقرة 14/24انظر المقرر  4
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 المرفق
 الجدول اإلرشادي لألنشطة

تكون متواءمة  ليقرطاجنة وبروتوكوله التكميإعداد خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول عملية إن 
لبناء طويل األجل إلطار االستراتيجي لة مكملالمتابعة المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية و مع 

للخطة االستراتيجية  عةبستشمل األنشطة التالية التي ينبغي مواءمتها مع الجدول الزمني إلعداد متا 2020القدرات لما بعد عام 
 :2020-2011للتنوع البيولوجي 

 
 المسؤولية اإلطار الزمني النشاط/المهمة

شوالش              دعوة األطراف في بروتوكول قرطاجنةدعوة األطراف في بروتوكول قرطاجنة -1 صلية عوب األص            لية وال عوب األ
صلةوالمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الص              لة إلى تقديم آراء إلى تقديم آراء   والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات ال

شأن بش        أن   واقتراحاتواقتراحات صر الممكنة لخطة عمل محددة لبناء العناص        ر الممكنة لخطة عمل محددة لبناء ب العنا
ية، الق   درات في مج   ال الس              الم   ة األحي   ائي   ة،  يائ مة األح سال جال ال قدرات في م ول ول بروتوكبروتوك  تغطيتغطيال

طة   المعلوماتالمعلوماتتجميع تجميع و و ، ، قرطاجنة وبروتوكوله التكميليقرطاجنة وبروتوكوله التكميلي طة بواس               س بوا
   األمانةاألمانة

ديسمبر/كانون األول 
فبراير/شباط  – 2018
2019 

األمانة؛ واألطراف، والشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية 

 ظمات ذات الصلةوالمن

ساهمة مس    اهمة  -2 صال فريق االتص    ال م ضع في وض    ع فريق االت شروع خطة مش    روع خطة في و بناء بناء للعمل عمل الالم
قدرات الق     درات  جل من أج     ل ال له تنفي     ذ بروتوكول قرط     اجن     ة وبروتوكول     ه من أ نة وبروتوكو طاج يذ بروتوكول قر تنف

 المقدمة من األطرافالمقدمة من األطراف  اتاتححواالقتراواالقترا، مع مراعاة اآلراء ، مع مراعاة اآلراء التكميليالتكميلي

سبتمبر/  –مارس/آذار 
 2019أيلول 

 ؛ واألمانةفريق االتصال

ضيرتحض              ير -3 شروعمش              روع  تح تنفيذ تنفيذ خطة عمل لبناء القدرات من أجل خطة عمل لبناء القدرات من أجل   م
 بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميليبروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي

 –أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 

 األمانة

ستعراض اس     تعراض  -4 صال فريق االتص     ال ا شروع خطة العمل لبناء القدرات لمش     روع خطة العمل لبناء القدرات فريق االت لم
سالمة األحيائيةفي مجال الس              المة األحيائية ، مع مراعاة المعلومات المقدمة ، مع مراعاة المعلومات المقدمة في مجال ال

 في التقارير الوطنية الرابعة بموجب بروتوكول قرطاجنةفي التقارير الوطنية الرابعة بموجب بروتوكول قرطاجنة

 –فبراير/شباط 
 2020مارس/آذار 

 فريق االتصال

صدار إص            دار  -5 شروع النهائي آراء عن المش            روع النهائي تقديم تقديم إخطار يدعو إلى إخطار يدعو إلى إ آراء عن الم
نة  يذ بروتوكول قرطاج جل تنف قدرات من أ ناء ال مل لب طة الع نة لخ يذ بروتوكول قرطاج جل تنف قدرات من أ ناء ال مل لب طة الع لخ

 وبروتوكوله التكميلي وتجميع اآلراء بواسطة األمانةوبروتوكوله التكميلي وتجميع اآلراء بواسطة األمانة

 –أبريل/نيسان 
 2020مايو/أيار 

الشعوب و األطراف، و األمانة؛ 
األصلية والمجتمعات المحلية 

 المنظمات ذات الصلةو 
قدرات من  -6 ناء ال مل لب طة الع هائي لخ قدرات من النظر في المش              روع الن ناء ال مل لب طة الع هائي لخ شروع الن النظر في الم

جانب  يذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي من  جل تنف جانب أ يذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي من  جل تنف أ
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالثالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث

الهيئة الفرعية للتنفيذ، االجتماع  2020يونيه/حزيران 
 الثالث

طة النظر في مش              روع خط  ة  -7 شروع خ نب مؤتمر األطراف العم  ل من ج  ان  ب مؤتمر األطراف النظر في م جا مل من  الع
نة للس              المة  ماع لألطراف في بروتوكول قرطاج عامل كاجت سالمة ال نة لل ماع لألطراف في بروتوكول قرطاج عامل كاجت ال

صيات الهيئة مراعاة توص   يات الهيئة   معمعاألحيائية من أجل إمكانية اعتماده، األحيائية من أجل إمكانية اعتماده،  مراعاة تو
 ..الفرعية للتنفيذالفرعية للتنفيذ

أكتوبر/تشرين األول 
2020 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 جتماع العاشراألحيائية، اال

___________ 


