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

 للسالمة األحيائية
 مؼثاال االجتساع

 6176كانؽن األول ديدسبر/ 77-4كانكؽن، السكديغ، 

 مؼ جدول األعسال 77البشد 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر -8/21

 إن مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في بروتؽكؽل قرطاجشة لمدالمة األحيائية،
واليتو وكذلغ مشتدى اإلنترنت  الذي أكسلوإدارة السخاطر  السخاطرتقييػ لالسخرص  ييؼبعسل فريق الخبراء التقش يقر -7

 1بذأن تقييػ السخاطر وإدارة السخاطر؛
 ييؼفريق الخبراء التقش عسل تيجةبؽصفو نالكائشات الحية السحؽرة بذأن تقييػ مخاطر  الطؽعي باإلرشاد يحيط عمسا -6
2سدخالت مؼ مشتدى اإلنترنت؛وبالسخرص 

 

عيؼ االعتبار كأداة طؽعية ب اإلرشادإلى أن تأخذ  الرمةاألطراف السيتسة والحكؽمات األخرى والسشعسات ذات  يدعؽ -3
يسكؼ أن تداعد أيزا في األخرى الؽطشية  والُشيج اإلرشادبأن وثائق  قرطاجشة بيشسا يقرلبروتؽكؽل  وفقاتقييػ السخاطر  لمسداعدة في

 لمبروتؽكؽل؛ وفقاتقييػ السخاطر إجراء 

 اإلرشادوثائق و/أو  اإلرشاداستخدمت  التي الرمةاألطراف السيتسة والحكؽمات األخرى والسشعسات ذات يدعؽ  -4
 البيؽلؽجية؛ الدالمةمعمؽمات تبادل مؼ خالل غرفة  وفائدتوعؼ تطبيقو تقييػ  تقاسػإلى  األخرى  طشيةالؽ  والُشيج

لبشاء القدرات ومذروعات أخرى بذأن تقييػ  عالسيتسؽيل لسذروع مرفق البيئة العالسية إلى مؽاصمة تقديػ يدعؽ  -5
 السخاطر وإدارة السخاطر؛

زيد مؼ متؽفير وأولؽياتيا مؼ أجل  احتياجاتيا( معمؽمات عؼ )أ األطراف إلى أن تقدم إلى األميؼ التشفيذييدعؽ  -6
الكائشات الحية السحؽرة، )ب( مقترحات بذأن معايير، بسا في ذلغ في السدتقبل بذأن مؽضؽعات محددة عؼ تقييػ مخاطر اإلرشاد 

في مؽاد  السمحؽظة، )ج( آراء بذأن الثغرات اإلرشاديدر اختيار السؽضؽعات لؽضع مزيد مؼ تد والتي ق، تقشيال األساس السشطقي
 ؛ةالحالي اإلرشاد
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جل تبادل الخبرات بذأن تقييػ السخاطر وتقديػ تسديد مشتدى اإلنترنت بذأن تقييػ السخاطر وإدارة السخاطر مؼ أ يقرر -7
 ألى ثغرات يتػ تحديدىا؛ لمترديومقترحات  يافي السمحؽظةالثغرات و  ةالحالي اإلرشادمؽاد آراء بذأن معمؽمات و 

رئيدي لسشاقذات  مديرإلى تعييؼ  قرطاجشةمكتب مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في بروتؽكؽل يدعؽ  -8
 التشاوب اإلقميسي؛في ذلغ ضسان و ، السقبمةت واإلبالغ عشيا لفترة ما بيؼ الدورات اإلنترن

 :األميؼ التشفيذي إلىيطمب  -9

أعاله في إعداد تقرير عؼ مشاقذات اإلنترنت  7الرئيدي لسشاقذات اإلنترنت السذار إليو في الفقرة  مداعدة السدير )أ(
 ئي؛مشتدى اإلنترنت قبل التقديػ الشيا فيشعراء الوتقديسو الستعراض 

 أعاله؛ 6راء السذار إلييا في الفقرة تجسيع اآل )ب(

  مسذؽرة العمسية والتقشية والتكشؽلؽجية؛)أ( و)ب( أعاله إلى الييئة الفرعية ل عيتيؼر الف الفقرتيؼ تقديػ نتائج )ج(

 وتقديػ تؽصية بذأناستعراض السعمؽمات السقدمة مسذؽرة العمسية والتقشية والتكشؽلؽجية الييئة الفرعية لإلى  يطمب -71
ىا األطراف ليشعر فييا مؤتسر األطراف العامل كاجتساع حددت التي والثغراتشاول االحتياجات واألولؽيات لتزي قدما السطريقة 

مخرص جديد، عمى أن يكؽن مؼ  ييؼخبراء تقش فريقإنذاء احتسال قرطاجشة في اجتساعو التاسع بسا في ذلغ لألطراف في بروتؽكؽل 
 قرطاجشة؛مؽافقة مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في بروتؽكؽل  إال بعد الجديد اإلرشادمقترحات  و يشبغي عدم تقديػالسفيؽم أن

قميسية لبشاء القدرات بذأن تقييػ اإلقميسية ودون اإلنذطة األدعػ بالسؽارد،  رىشا بتؽافراألميؼ التشفيذي،  إلى يطمب -77
 .األطراف يقدميا أحد، بشاء عمى دعؽة الكائشات الحية السحؽرةمخاطر 
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