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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 14البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
والخطة االستراتيجية  2020-2011التحضير لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -9/7

 2020-2011لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
 األحيائية، قرطاجنة للسالمةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

فييي  2020إطيياا العييالمي للتنييوع البيولييوجي لمييا بعييد عييام اعييدا  بالعملييية التحريييرية المةترحيية إ يحيييع علمييا -1
 الصا ا عن مؤتمر األطراف؛ 14/34بالمةرا  يرحبو ، 2020-2011إطاا متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

باإضيافة  2020أهمية إ ااج السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لميا بعيد عيام يشد  على  -2
إلييى ضييرواد إعييدا  فطيية تنةييير محييد د لبروتوكييول قرطاجنيية للسييالمة األحيائييية كمتابعيية للخطيية االسييتراتيجية لبروتوكييول قرطاجنيية 

 ؛2020-2011للسالمة األحيائية للةترد 
الخبرد فيي بروتوكيول  وذو األحيائية، بما في ذلك الخبراء  السالمةالمشااكة النشطة لخبراء  أهمية يالحظ أيرا -3

 ؛2020 عام لتنوع البيولوجي لما بعدالعالمي ل طاااإ إعدا كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري، في -ناغويا
 ؛2020 عام لتنوع البيولوجي لما بعدالعالمي ل طاااإفي عملية إعدا   المشااكةاألطراف إلى  يدعو -4
 طياااإ ترتكي  عليى 2020لما بعيد عيام األحيائية  للسالمةلبروتوكول قرطاجنة  فطة تنةير محد د إعدا  يةرا -5
 ؛هاعناصر تيسير إعدا   ةالتنةيري ةإلى األمين يطلبو ، كملهوت 2020 عام لتنوع البيولوجي لما بعدالعالمي ل

يييتإ إعييدا ها كييأ اد  سييوف) (أ  2020لمييا بعييد عييام  قرطاجنييةلبروتوكييول  فطيية التنةييير المحييد دأن  يةييرا أيرييا -6
تترييمن  (ج  ؛التييي ال تي ال مالئميية 2020-2011كييع عناصير الخطيية االسيتراتيجية لبروتوكييول قرطاجنيية للةتيرد تع للتنةيير؛ (( 

المرونيية الكافييية لمراعيياد  تكةييل عناصيير جديييدد تعكييع الييداوا المسييتةا د والتطييواات الجديييدد ذات الصييلة بالسييالمة األحيائييية؛ (  
ليى مؤشيرات بسييطة وقابلية للةيياا بسيتولة لتيسيير اسيتعرا  التةيدم المحير  فيي تنةيير تشيتمل ع (ه ؛ فالل فترد التنةيرالتطواات 
 البروتوكول؛
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توسيييع والييية ونطييا  فرييي  االتصييال المعنييي ببنيياء الةييداات بشييأن السييالمة األحيائييية، علييى النحييو يةييرا كييرلك  -7
كيول وبشيأن قريايا السيالمة األحيائيية، ميع مراعياد المبين في المرف ، ليشمل فبرات محد د بشأن التجربة العملية في تنةير البروتو 

التمثييييل الجفرافيييي والااء المتباينيييية، وةعيييا د تسيييمية هييييرا الةريييي  ليصيييبت كفرييييي  االتصيييال المعنيييي ببروتوكييييول قرطاجنييية للسييييالمة 
 األحيائيةك؛
السيييالمة األحيائيييية فيييي اإطييياا مكيييون ب العناصيير ذات الصيييلة إعيييدا إليييى فريييي  االتصيييال اإسيييتام فيييي  يطلييب -8

المتابعييية  وفيييي 1، بالتشييياوا مييع الراسييياء المشيييااكين للةرييي  العاميييل المةتيييو  العرييوية،2020العييالمي للتنيييوع البيوليييوجي لمييا بعيييد 
نيوع اإطاا العيالمي للت ترتك  علىالتي  2020-2011المحد د للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للةترد 

 ؛وتكمله 2020البيولوجي لما بعد عام 
 )ةالتنةيري ةإلى األمين يطلب -9
 ؛2020السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ون مكتيسير و عإ إ ااج   أ (

العمييل مييع الراسيياء المشييااكين لةرييي  االتصييال والةرييي  العامييل المةتييو  العرييوية لوضييع أطيير  منييية تكميلييية   ( (
وتوكيول، بشيأن عناصير السيالمة األحيائيية ذات الصيلة فيي اإطياا العيالمي للتنيوع واضحة فيما يتعل  بمسياهمة األطيراف فيي البر 

 ؛2020البيولوجي لما بعد عام 

التشييياواية العالميييية  العمييلعةييد جلسيييات مخصصيية لمناقشييية مسيييائل السييالمة األحيائيييية فييالل حلةييية (حلةيييات    ج (
 ؛14/34المشاا إليتا في المةرا واإقليمية 

-الخبرد في بروتوكول ناغويا وذو تيسير مشااكة عد  كاٍف من فبراء السالمة األحيائية، بما في ذلك الخبراء     (
إلطاا العالمي للتنوع البيولوجي لميا بعيد العناصر ذات الصلة ل كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري، في إعدا 

 ذات الصلة؛التشاواية  العمل، بما في ذلك في حلةة (حلةات  2020عام 

األطيييراف، والحكوميييات األفيييرب، والشيييعو( األصيييلية والمجتمعيييات المحليييية والمن ميييات ذات  تةيييديماتتجمييييع   ه (
-2011للةتييرد    هيكييل ومحتييوب عملييية متابعيية الخطيية االسييتراتيجية الحالييية لبروتوكييول قرطاجنيية1آااء بشييأن ( تةييدم التيييالصييلة 
السيالمة األحيائيية فيي اإطياا  بمكيون العناصر ذات الصيلة   2، (2020، أي فطة تنةير بروتوكول قرطاجنة لما بعد عام 2020

 ؛2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

مناقشات عليى اإنترنيل لةريي  االتصيال، حسيب االقترياء، للن ير فيي التةيديمات الماشياا إليتيا فيي الةةيرد  عةد  و (
السالمة األحيائية في اإطاا العالمي للتنيوع البيوليوجي لميا بعيد  بمكون   أعاله للمساهمة في إعدا  العناصر ذات الصلة 2(ه (9

 ؛2020عام 

علييى أسيياا التةييديمات  2020إعييدا  مشييروع لخطيية تنةييير بروتوكييول قرطاجنيية للسييالمة األحيائييية لمييا بعييد عييام     (
   أعاله؛1(ه (9المشاا إليتا في الةةرد 

حة الفييييرين بشييييأن مشييييروع فطيييية تنةييييير عةييييد مناقشييييات مةتوحيييية علييييى اإنترنييييل لألطييييراف وأصييييحا( المصييييل    (
 (   أعاله؛9المشاا إليه في الةةرد  2020بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام 

                                                      
 ، المرف .14/34المةرا  1
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السيالمة األحيائيية فيي  لمكيون   إعيدا  مشيروع 1، بتيدف (2019لةريي  االتصيال فيي عيام  مباشر عةد اجتماع  ط (
اسيييتعرا    2فيميييا يتعلييي  بالةريييايا ذات الصيييلة ببروتوكيييول قرطاجنييية، ( 2020اإطييياا العيييالمي للتنيييوع البيوليييوجي لميييا بعيييد عيييام 

 (   أعاله؛9المشاا إليه في الةةرد  2020لما بعد عام مشروع فطة تنةير بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

إجراء استعرا  الن راء من جانب األطيراف فيي بروتوكيول قرطاجنية لمشيروع فطية تنةيير بروتوكيول قرطاجنية   ي (
 ؛2020ائية لما بعد عام للسالمة األحي

لكيي تن ير فييه  2020نتائي لخطة تنةير بروتوكيول قرطاجنية للسيالمة األحيائيية لميا بعيد عيام المشروع التةديإ   ك (
 التيئة الةرعية للتنةير في اجتماعتا الثالث؛

التيئيية الةرعييية للتنةييير أن تةييوم، فييي اجتماعتييا الثالييث، باسييتعرا  مشييروع فطيية تنةييير بروتوكييول إلييى  يطلييب -10
، وأن تعد توصية لكي ين ر فيتا ميؤتمر األطيراف العاميل كاجتمياع لألطيراف فيي 2020قرطاجنة للسالمة األحيائية لما بعد عام 
 بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر.

 المرف 
 اختصاصات فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

تع ي  التنسي  والتنةير وسائل سبل و إلى األمينة التنةيرية بشأن) (أ  الخبراء مشواد يةوم فري  االتصال بإسداء  -1
ية الةعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ((  الناتج االستراتيجية العامة وكرلك التدابير المةاهيمية والتشفيلية العملية الرام

 في ذلك مبا اات بناء الةداات، من بين أموا أفرب.إلى تع ي  تنسي  األنشطة بموجب البروتوكول، بما 
فيما يتعل  بتنةير بروتوكول قرطاجنة المثبتة على أساا فبراتتإ وتجاابتإ االتصال فري  يتإ افتياا أعراء  -2

كوااللمبوا التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويري، مع مراعاد التمثيل الجفرافي، -للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا
 ، والتمثيل العا ل ألصحا( المصلحة المعنيين.بين الجنسين ن والتوا

__________ 

 
 
 
 
 
 
 


