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مؤتمر األطراف في االتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
االجتماع التاسع
شرم الشيخ ،مصر 29-17 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018
البند  14من جدول األعمال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
-7/9

التحضير لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011والخطة االستراتيجية
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 2020-2011

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
يحيييع علمييا بالعملييية التحريييرية المةترحيية إعييدا اإطيياا العييالمي للتنييوع البيولييوجي لمييا بعييد عييام  2020فييي
-1
إطاا متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،2020-2011ويرحب بالمةرا  34/14الصا ا عن مؤتمر األطراف؛
يشد على أهمية إ ااج السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لميا بعيد عيام  2020باإضيافة
-2
إلييى ضييرواد إعييدا فطيية تنةييير محييد د لبروتوكييول قرطاجنيية للسييالمة األحيائييية كمتابعيية للخطيية االسييتراتيجية لبروتوكييول قرطاجنيية
للسالمة األحيائية للةترد 2020-2011؛
يالحظ أيرا أهمية المشااكة النشطة لخبراء السالمة األحيائية ،بما في ذلك الخبراء ذوو الخبرد فيي بروتوكيول
-3
ناغويا-كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري ،في إعدا اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛
-4

يدعو األطراف إلى المشااكة في عملية إعدا اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛

يةرا إعدا فطة تنةير محد د لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعيد عيام  2020ترتكي عليى اإطياا
-5
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  2020وتكمله ،ويطلب إلى األمينة التنةيرية تيسير إعدا عناصرها؛
يةييرا أيرييا أن فطيية التنةييير المحييد د لبروتوكييول قرطاجنيية لمييا بعييد عييام  2020سييوف( )أ يييتإ إعييدا ها كييأ اد
-6
للتنةيير؛ )) تعكييع عناصير الخطيية االسيتراتيجية لبروتوكييول قرطاجنيية للةتيرد  2020-2011التييي ال تي ال مالئميية؛ )ج تترييمن
عناصيير جديييدد تعكييع الييداوا المسييتةا د والتطييواات الجديييدد ذات الصييلة بالسييالمة األحيائييية؛ ) تكةييل المرونيية الكافييية لم ارعيياد
التطواات فالل فترد التنةير؛ )ه تشيتمل عليى مؤشيرات بسييطة وقابلية للةيياا بسيتولة لتيسيير اسيتع ار التةيدم المحير فيي تنةيير
البروتوكول؛
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يةييرا كييرلك توسيييع والييية ونطييا فريي االتصييال المعنييي ببنيياء الةييداات بشييأن السييالمة األحيائييية ،علييى النحييو
-7
المبين في المرف  ،ليشمل فبرات محد د بشأن التجربة العملية في تنةير البروتوكيول وبشيأن قريايا السيالمة األحيائيية ،ميع م ارعياد
التمثي ييل الجف ارف ييي والااء المتباين يية ،وةع ييا د تس ييمية ه ييرا الةريي ي ليص ييبت كفريي ي االتص ييال المعن ييي ببروتوك ييول قرطاجن يية للس ييالمة
األحيائيةك؛
يطلييب إلييى فري ي االتصييال اإسييتام فييي إعييدا العناصيير ذات الصييلة بمكييون السييالمة األحيائييية فييي اإطيياا
-8
العييالمي للتنييوع البيولييوجي لمييا بعييد  ،2020بالتشيياوا مييع الراسيياء المشييااكين للةري ي العامييل المةتييو العرييوية 1،وفييي المتابعيية
المحد د للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للةترد  2020-2011التي ترتك على اإطاا العيالمي للتنيوع
البيولوجي لما بعد عام  2020وتكمله؛
-9

يطلب إلى األمينة التنةيرية(

)أ

تيسير و عإ إ ااج مكون السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛

العمييل مييع الراسيياء المشييااكين لةري ي االتصييال والةري ي العامييل المةتييو العرييوية لوضييع أطيير منييية تكميلييية
))
واضحة فيما يتعل بمسياهمة األطيراف فيي البروتوكيول ،بشيأن عناصير السيالمة األحيائيية ذات الصيلة فيي اإطياا العيالمي للتنيوع
البيولوجي لما بعد عام 2020؛
عةييد جلسييات مخصصيية لمناقشيية مسييائل السييالمة األحيائييية فييالل حلةيية )حلةييات العمييل التشيياواية العالمييية
)ج
واإقليمية المشاا إليتا في المةرا 34/14؛
ٍ
كاف من فبراء السالمة األحيائية ،بما في ذلك الخبراء ذوو الخبرد في بروتوكول ناغويا-
تيسير مشااكة عد
)
كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري ،في إعدا العناصر ذات الصلة لإلطاا العالمي للتنوع البيولوجي لميا بعيد
عام  ،2020بما في ذلك في حلةة )حلةات العمل التشاواية ذات الصلة؛
تجمي ييع تة ييديمات األطي يراف ،والحكوم ييات األف ييرب ،والش ييعو) األص ييلية والمجتمع ييات المحلي يية والمن م ييات ذات
)ه
الصييلة التييي تةييدم آااء بشييأن ) 1هيكييل ومحتييوب عملييية متابعيية الخطيية االسييتراتيجية الحالييية لبروتوكييول قرطاجنيية للةت يرد -2011
 ،2020أي فطة تنةير بروتوكول قرطاجنة لما بعد عام  2) ،2020العناصر ذات الصيلة بمكيون السيالمة األحيائيية فيي اإطياا
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛
المشياا إليتيا فيي الةةيرد
)و
عةد مناقشات عليى اإنترنيل لةريي االتصيال ،حسيب االقترياء ،للن ير فيي التةيديمات ا
)9ه ) 2أعاله للمساهمة في إعدا العناصر ذات الصلة بمكون السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنيوع البيوليوجي لميا بعيد
عام 2020؛
)

إعييدا مشييروع لخطيية تنةييير بروتوكييول قرطاجنيية للسييالمة األحيائييية لمييا بعييد عييام  2020علييى أسيياا التةييديمات

المشاا إليتا في الةةرد )9ه ) 1أعاله؛

عة ييد مناقش ييات مةتوح يية عل ييى اإنترن ييل لألطي يراف وأص ييحا) المص ييلحة الفي يرين بش ييأن مش ييروع فط يية تنةي يير
)
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام  2020المشاا إليه في الةةرد  )9أعاله؛

 1المةرا  ،34/14المرف .
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عةد اجتماع مباشر لةريي االتصيال فيي عيام  ،2019بتيدف ) 1إعيدا مشيروع لمكيون السيالمة األحيائيية فيي
)ط
اإطيياا العييالمي للتنييوع البيولييوجي لمييا بعييد عييام  2020فيمييا يتعل ي بالةرييايا ذات الصييلة ببروتوكييول قرطاجنيية 2) ،اسييتع ار
مشروع فطة تنةير بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام  2020المشاا إليه في الةةرد  )9أعاله؛
إجراء استع ار الن راء من جانب األطيراف فيي بروتوكيول قرطاجنية لمشيروع فطية تنةيير بروتوكيول قرطاجنية
)ي
للسالمة األحيائية لما بعد عام 2020؛
تةديإ المشروع النتائي لخطة تنةير بروتوكيول قرطاجنية للسيالمة األحيائيية لميا بعيد عيام  2020لكيي تن ير فييه
)ك
التيئة الةرعية للتنةير في اجتماعتا الثالث؛
 -10يطلييب إلييى التيئيية الةرعييية للتنةييير أن تةييوم ،فييي اجتماعتييا الثالييث ،باسييتع ار مشييروع فطيية تنةييير بروتوكييول
قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام  ،2020وأن تعد توصية لكي ين ر فيتا ميؤتمر األطيراف العاميل كاجتمياع لألطيراف فيي
بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر.

المرف
اختصاصات فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
يةوم فري االتصال بإسداء مشواد الخبراء إلى األمينة التنةيرية بشأن( )أ سبل ووسائل تع ي التنسي والتنةير
-1
النتج االستراتيجية العامة وكرلك التدابير المةاهيمية والتشفيلية العملية الرامية
الةعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )) ،ا
إلى تع ي تنسي األنشطة بموجب البروتوكول ،بما في ذلك مبا اات بناء الةداات ،من بين أموا أفرب.
يتإ افتياا أعراء فري االتصال على أساا فبراتتإ وتجاابتإ المثبتة فيما يتعل بتنةير بروتوكول قرطاجنة
-2
للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا-كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري ،مع مراعاد التمثيل الجفرافي،
والتوا ن بين الجنسين ،والتمثيل العا ل ألصحا) المصلحة المعنيين.
__________

