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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 10البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (35تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة )المادة  -9/6

 األحيائية، قرطاجنة للسالمةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  االستراتيجيةالذي اعُتمدت بموجبه الخطة  V/16-BSإلى المقرر  إذ يشير
2011-2020، 

للفترة  األحيائية للسالمة قرطاجنة لبروتوكول االستراتيجية الخطة من المتبقية لألطراف، للفترة دعوته يكرر -1
المخاطر،  األحيائية، وتقييم السالمة تشريعات بوضع المتعلقة التشغيلية األهداف أولويات ترتيب في ، للنظر2011-2020
 البروتوكول؛ تنفيذ تيسير في الحاسمة ألهميتها العامة، نظرا هويتها، والتوعية المحورة وتحديد الحية عن الكائنات والكشف

 االستراتيجية للخطة النهائي التقييم مع قرطاجنة لبروتوكول الرابع واالستعراض التقييم بين الجمع يتم أن يقرر -2
 ؛2020-2011للفترة  قرطاجنة لبروتوكول

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

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

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

للسالمة  لبروتوكول قرطاجنة لتيسير عملية التقييم واالستعراض الرابع للبروتوكول بالتزامن مع التقييم النهائي للخطة االستراتيجية
 ، وحسب االقتضاء، للجنة االمتثال؛احة هذه المعلومات لفريق االتصال، وإت2020-2011األحيائية للفترة 
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ولجنة االمتثال، العمل بطريقة  ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإلى فريق االتصال المعني  يطلب -4
 تكميلية وغير ازدواجية، للمساهمة في التقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية

 لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ؛، وتقديم استنتاجاتهما 2020-2011للسالمة األحيائية للفترة  لبروتوكول قرطاجنة
إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، في اجتماعها الثالث، في المعلومات المقدمة واالستنتاجات التي يطلب  -5

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

 .2020-2011االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة 

__________ 

 
 
 
 
 


