
 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 قرطاجنةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 للسالمة األحيائية
 منثاال االجتماع

 2016كانون األول ديسمبر/ 17-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 7البند 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها -8/2

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 1،ية الشبكية لالتفاقية وبروتوكوليهاباالستراتيجإذ يرحب 

شراكة بين  إطار بين الدورتين في ماخالل فترة  نفذتالتي و األنشطة التعاونية بين نقاط االتصال في آسيا ب أيضا رحبيوإذ 
 لبروتوكول،لجمهورية كوريا والصين وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في محاولة لتعزيز االمتثال 

دد السجالت ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات التي سجلت في غرفة تبادل معلومات السالمة انخفاض ع يالحظ بقلق -1
إلى أن تسجل في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  ذات الصلةالحكومات األخرى والمنظمات  ويحث األطراف ويدعواألحيائية، 

 بناء القدرات؛مجال في ومشروعاتها والفرص المتاحة أنشطتها 
تبادل معلومات  إلى أن تسجل في غرفةالحكومات األخرى  يدعوحث األطراف و وي BS-VII/2المقرر إلى  شيري -2

بيئة الفي  عن عمدأول نقل مقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة إلدخالها بشأن النهائية  هاالسالمة األحيائية جميع قرارات
البروتوكول، مع التركيز بشكل خاص  في إطارلمخاطر على النحو المطلوب ات لمتقييبذلك من طرف االستيراد وما يتصل الخاصة ب

 بشكل كافممثلة  نظرا ألن هذه الفئة غيرتجارب ميدانية،  بغرض إجراءعلى أول نقل مقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة 
 ؛BS-V/2)أ( من المقرر 1الفقرة  مع اإلشارة إلىحاليا في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، 

تبادل معلومات السالمة غرفة و  تتضرر،أو التي يحتمل أن  ةالمتضرر الدول إبالغ باألطراف بالتزامها  ريذك   -3
يؤدي أو  ويسفر عن إطالقتحت واليتها  تكون على علم بحدث يقعاألحيائية، وعند االقتضاء، المنظمات الدولية ذات الصلة، عندما 

لتنوع البيولوجي اعلى حفظ كبيرة كون له آثار ضارة يمقصود عبر الحدود لكائن حي محور من المرجح أن  غير نقلقد يؤدي إلى 
 المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان في تلك الدول؛ استخدامهو 

السالمة لى أن تتيح جميع المعلومات المطلوبة لغرفة تبادل معلومات تقم بذلك حتى اآلن علم  التياألطراف  يحث -4
 واللوائحاألطر والتشريعات  على المعلومات ذات الصلة بما يلي: )أ(مع التركيز بشكل خاص  محدثةالسجالت وتحتفظ باألحيائية، 

الحية النهائية بشأن الكائنات  القرارات المخاطر؛ )ج( اتلسالمة األحيائية؛ )ب( ملخصات تقييمالمتعلقة باوالمبادئ التوجيهية الوطنية 
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أغذية أو أعالف أو للتجهيز؛ )د( نقاط االتصال الوطنية وجهات ك ةمباشر المراد استخدامها المحورة الموجهة الحية ة والكائنات المحور 
همية للسالمة األذات و فيها  لتاإلقليمية أو المتعددة األطراف التي دخأو االتصال الوطنية؛ )ه( االتفاقات أو الترتيبات الثنائية 

 األحيائية؛
وغير ذلك من  يةمواد التدريبالألطراف التي تكون في وضع يسمح لها بذلك إلى تقديم أموال لتمكين ترجمة ا يدعو -5

 جديدة؛المنصة الالموارد إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة بعد انتقال غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى ألمم المتحدة لألغذية والزراعة ااألجهزة الرئاسية لمنظمة  يدعو -6

 ؛تبادل معلومات السالمة األحيائيةتعزيز التعاون بين قواعد بيانات السالمة األحيائية وغرفة 
مرفق البيئة العالمية مواصلة إتاحة أموال دعما لألنشطة المتعلقة بغرفة تبادل معلومات السالمة إلى  يطلب -7

 ية؛األحيائ
 إلى األمين التنفيذي: يطلب -8

األغذية بما في ذلك تلك الخاصة بمنظمة  ،السالمة األحيائية األخرى  ومنصاتالتعاون مع قواعد بيانات  مواصلة )أ(
 ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛والزراعة لألمم المتحدة 

ة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مع مراعاة احتياجات إدخال التحسينات على البوابة المركزية لغرف مواصلة )ب(
، ها بهدف تيسير تقديم المعلومات والعمليات للتحقق من قبل نقاط االتصال المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمستخدمي

 لسالمة األحيائية في اجتماعها العاشر؛غرفة تبادل معلومات االمعنية بتوصيات اللجنة االستشارية غير الرسمية لمتابعة كذلك وك
تمكين اللجنة  بهدفلغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى منصتها الجديدة  إجراء عملية االنتقال الكامل )ج(

سيعقد وجها الذي قبل اجتماعها المنصة الجديدة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من اختبارالمعنية باالستشارية غير الرسمية 
 وضمان مواصلة توافر المعلومات لمستخدمي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية خالل عملية االنتقال 2018 عام في لوجه

 ؛تبين تفاصيل عمليات االنتقال والمتابعة إلى نقاط االتصال المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةخطة زمنية وإرسال 
نترنت، واستخدام وسائل أخرى لتبادل المعلومات، لنقاط االتصال من خالل اإل عبريم مناقشات إقليمية مواصلة تنظ )د(

 لتيسير التكامل وأوجه التآزر؛تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة 
قليمي ودون تشجيع التعاون بين نقاط االتصال المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية على المستويين اإل )ه(

 اإلقليمي؛
السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات  الموجودةالتحليل اإلحصائي للمعلومات  لتيسيرإنشاء أدوات إضافية  )و(

 بشكل أفضل؛ هاواستخدام المعلوماتتحليل من بهدف تمكين األطراف 
كن تجميع األدوات واإلرشادات والخبرات حيث يم السالمة األحيائية،ة تبادل معلومات غرفإنشاء بوابة من خالل  (ز)

 ؛لكائنات الحية المحورة واسترجاعها بسهولةالمعزول لستخدام مجال االالمكتسبة في 
تبادل معلومات السالمة آلية غرفة مشتركة بين آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، و  طرائق عمل وضع (ح)
مؤتمر و الحصول وتقاسم المنافع لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر، ت بشأن آلية غرفة تبادل المعلومااألحيائية و 

كاجتماع ل ممؤتمر األطراف العاو  ،التاسع لسالمة األحيائية في اجتماعهلألطراف في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لل ماألطراف العا
ت آلية مشتركة من جميع مكوناالعناصر الالثالث بهدف تعزيز االتساق في تنفيذ وتشغيل  ناغويا في اجتماعهألطراف في بروتوكول ل

 غرفة تبادل المعلومات المركزية لالتفاقية.
 

________ 


