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مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
-3/9

بناء القدرات (المادة )22

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشير إلى المقررين  BS-VI/3و،CP-VIII/3
يحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ( )2020-2017لتعزيز ودعم بناء القدرات
-1
1
لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها؛
يحيط علما أيضا بحالة تنفيذ إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة
-2
2
األحيائية ()2020-2012؛
يحث األطراف ،للفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل ،على إعطاء األولوية والتركيز ،حسب االقتضاء ،على
-3
األهداف التشغيلية المتعلقة بوضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالسالمة األحيائية ،وتقييم المخاطر ،والكشف عن الكائنات الحية
المحورة وتحديد هويتها ،والتوعية العامة والتثقيف والمشاركة ،ويحيط علما بأهمية تعميم السالمة األحيائية وتبادل المعلومات
والخبرات من أجل مواصلة تعزيز األطر الوطنية للسالمة األحيائية في الفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل وما بعدهما؛
يحث أيضا األطراف على إعطاء األولوية ،حسب االقتضاء ،ألنشطة بناء القدرات بشأن المسؤولية والجبر
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التعويضي على النحو المبين بموجب المجال البؤري  4من اإلطار وخطة العمل ،في الفترة المتبقية من اإلطار وخطة العمل ،في
ضوء بدء نفاذ بروتوكول ناغويا  -كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في الفترة األخيرة؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،القادرة على تقديم دعم مالي وتقني إضافي لتمكين
-5
األطراف من البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،واألطراف التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ،إلى أن تفعل ذلك ،لمواصلة تنفيذ اإلطار وخطة العمل؛
1
2

يرد التقرير المحدث في الوثيقة اإلعالمية .CBD/COP/14/INF/10
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يحيط علما بنتائج االجتماع الثاني عشر لفريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية،
-6
ويقر بالحاجة إلى خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي بما يتماشى مع المتابعة
المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبما يكمل اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما
بعد عام  ،2020ويرحب بالجدول الزمني اإلرشادي لألنشطة إلعداد خطة العمل المحددة الوارد في مرفق هذا المقرر؛
يحيط علما بالمقرر  ،24/14الذي طلب فيه مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية أن تكلف بإجراء دراسة،
-7
رهنا بتوافر الموارد ،لتوفير قاعدة معلومات إلعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام  ،2020ويرحب
باختصاصات الدراسة المرفقة بذلك المقرر ،ويطلب النظر في الجوانب ذات الصلة ببروتوكول قرطاجنة في الدراسة؛
يدعو األطراف ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمينة التنفيذية
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بآراء واقتراحات بشأن العناصر المحتملة لإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام  ،2020فضال عن العناصر
الممكنة لخطة عمل محددة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية تغطي بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي؛
يدعو أيضا األطراف ،وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى المشاركة في
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حلقات العمل التشاورية ومنتديات المناقشة على اإلنترنت المتعلقة بمشروع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد
عام  ،2020باالقتران مع العملية التحضيرية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020؛
 -10يطلب إلى فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 3أن يسهم ،في اجتماعه الثالث عشر،
في وضع( :أ) مشروع خطة عمل بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي( ،ب) مشروع اإلطار االستراتيجي
طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام  ،2020حسب االقتضاء ،وأن يستعرض ،في اجتماعه الرابع عشر ،المشروع النهائي لخطة
عمل بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية ،مع مراعاة المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الرابعة بموجب بروتوكول
قرطاجنة؛
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يطلب إلى األمينة التنفيذية:

أن تجمع اآلراء واالقتراحات من األطراف ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة
(أ)
المشار إليها في الفقرة  8أعاله؛
أن تضمن مستوى كاف لمشاركة خبراء السالمة األحيائية ،بمن فيهم الخبراء ذوو الخبرة بشأن البروتوكول
(ب)
التكميلي ،أثناء المشاورات التي ستجرى على مدى وضع اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات لما بعد عام 2020؛
أن تقدم ( )1مشروع خطة عمل لبناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي؛ ( )2مشروع
(ج)
4
إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام  ،2020لكي تنظر فيهما الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث ولكي
ينظر فيهما بعد ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه العاشر؛
 -12يطلب أيضا إلى األمينة التنفيذية ،رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة ،أن تيسر وتدعم
تنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات األولوية لدعم تنفيذ البروتوكول الواردة في إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ( ،)2020-2012على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر  ،BS-VI/3ووفقا لخطة
العمل قصيرة األجل ( )2020-2017لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها على النحو المرفق بالمقرر 23/13
الصادر عن مؤتمر األطراف.

3
4

المعروف سابقا باسم فريق االتصال المعني ببناء القدرات.

انظر المقرر  ،24/14الفقرة (1د).
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المرفق
الجدول اإلرشادي لألنشطة
إن عملية إعداد خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي تكون متواءمة
مع المتابعة المحددة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ومكملة لإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء
القدرات لما بعد عام  2020ستشمل األنشطة التالية التي ينبغي مواءمتها مع الجدول الزمني إلعداد متابعة للخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي :2020-2011

النشاط/المهمة

اإلطار الزمني

المسؤولية

-1

لية ديسمبر/كانون األول
األصصلية
دعوة األطراف في بروتوكول قرطاجنة والالش شعوب األ
صلة إلى تقديم آراء  – 2018فبراير/شباط
والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الالص لة
صر الممكنة لخطة عمل محددة لبناء 2019
العناص ر
شأن العنا
واقتراحات ببش أن
ية ،تغطي بروتوكول
األحييائائي ة،
مة األح
الم ة
جال الالس سال
قدرات في ممج ال
الالق د
قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي ،وتجميع المعلومات بوااس طة
سطة
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ضع ممش رو
صال في ووض ع
االتص ال
ساهمة فريق االت
ممس اهمة
شروع خطة العمل لبناء مارس/آذار – سبتمبر /فريق االتصال؛ واألمانة
وبروتوكول ه
نة وبروتوكو
اجن ة
قرططاج
يذ بروتوكول قر
تنفي ذ
جل تنف
قدرات من أأج ل
الالق د
له أيلول 2019
التكميلي ،مع مراعاة اآلراء واالقت ارحات المقدمة من األطراف
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شروع خطة عمل لبناء القدرات من أجل تنفيذ أكتوبر/تشرين األول –
ضير ممش رو
تحض ير
تح
ديسمبر/كانون األول
بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي
2019

األمانة
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شروع خطة العمل لبناء القدرات فبراير/شباط –
لمش رو
صال لم
االتص ال
ستعراض فريق االت
ااس تع
في مجال الالس المة
سالمة األحيائية ،مع مراعاة المعلومات المقدمة مارس/آذار 2020
في التقارير الوطنية الرابعة بموجب بروتوكول قرطاجنة

فريق االتصال
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شروع النهائي أبريل/نيسان –
المش رو
صدار إخطار يدعو إلى تقديم آراء عن الم
إإص دار
لخطة العمل لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة مايو/أيار 2020
وبروتوكوله التكميلي وتجميع اآلراء بواسطة األمانة

األمانة؛ واألطراف ،والشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية
والمنظمات ذات الصلة
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المش رو
النظر في الم
شروع النهائي لخطة العمل لبناء القدرات من يونيه/حزيران 2020
أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي من جانب

الهيئة الفرعية للتنفيذ ،االجتماع
الثالث

-7

جانب مؤتمر األطراف أكتوبر/تشرين األول
العمل من ج ان ب
خطة العم ل
شروع خط ة
النظر في ممش رو
سالمة 2020
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للللس المة
توصيات الهيئة
األحيائية من أجل إمكانية اعتماده ،مع مراعاة توص يات
الفرعية للتنفيذ.

مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في
بروتوكول قرطاجنة للسالمة
األحيائية ،االجتماع العاشر

األمانة؛ واألطراف ،والشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية
والمنظمات ذات الصلة

األمانة

الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث

___________

