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  مقدمة
 الرابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل بدعوة كريمة من حكومة ألمانيا، عقد االجتماع  - 1

وقد عقد االجتماع . 2008أيار / مايو16 إلى 12كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في بون، من 
 إلى 19 نفس المكان من التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقية الذي عقد في في فندق ماريتيم في بون، قبل االجتماع العادي

  .2008أيار / مايو30
، الجزائر: وحضرته األطراف التالية في بروتوكول قرطاجنة. دعيت جميع الدول إلى المشاركة في االجتماع  - 2

، بلغاريا، البرازيل، بوليفيا، بوتان، بليز، بلجيكا، بيالروس، بنغالديش، جزر البهاما، النمسا، أرمينيا، أنتيغوا وبربودا
الجمهورية ، كوبا، كرواتيا، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الصين، الرأس األخضر، الكاميرون، كمبوديا، ركينا فاصوبو

، السلفادور، مصر، إكوادور، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، جيبوتي، الدانمرك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، التشيكية
، اندونيسيا، الهند، هنغاريا، غينيا، اليونان، غانا، ألمانيا، غابون، فرنسا، فنلندا، فيجي، يةالجماعة األوروب، إثيوبيا، استونيا

، التفيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، كيريباتي، كينيا، األردن، اليابان، ايطاليا، ايرلندا، جمهورية إيران اإلسالمية
، هولندا، ناورو، ناميبيا، موزامبيق، المكسيك، موريشيوس، رشالجزر ما، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ليتوانيا، ليبيريا

جمهورية ، جمهورية كوريا، قطر، البرتغال، الفلبين، بيرو، باراغواي، بنما، باالو، عمان، النرويج، نيجيريا، نيوزيلندا
، سلوفينيا، سلوفاكيا، السنغال، المملكة العربية السعودية، سانت فنسنت وغرينادين، سانت لوسيا، رواندا، رومانيا، مولدوفا

، الجمهورية العربية السورية، سويسرا، السويد، سوازيلند، السودان، سري النكا، أسبانيا، جنوب أفريقيا، جزر سليمان
، لعظمي وايرلندا الشماليةاالمملكة المتحدة لبريطانيا ، أوكرانيا، أوغندا، تركيا، تونس، ترينيداد وتوباغو، توغو، تايلند
  .زمبابوي، زامبيا، اليمن، نام فيت، يالفنزو

األرجنتين، أستراليا، كنـدا، هنـدوراس،      : وحضر االجتماع أيضا الدول التالية التي ليست أطرافا في البروتوكول           -3
  .العراق، مالوي، المغرب، االتحاد الروسي، الواليات المتحدة األمريكية، وأوروغواي

 األمم المتحدة، ووحدات أمانتها، والوكاالت المتخصصة والمنظمـات ذات       كما حضر االجتماع مراقبون من هيئات       -4
مرفـق البيئـة    ،   األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة      منظمة،  هيئة الدستور الغذائي  ،  اتفاقية أرهوس : االصلة، التالية أسماؤه  

برنامج األمم  ،  رنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ب،  (UNV) األمم المتحدة    ومتطوع،  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات    ،  العالمية
مركز األمم المتحـدة    ،  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية    ،  اإلطارية بشأن تغير المناخ   اتفاقية األمم المتحدة    ،  المتحدة للبيئة 

  .البنك الدولي، وجامعة األمم المتحدة، (UNRIC) لغربية ااإلقليمي لإلعالم في أوروبا
  :جتماع ممثلون عن المنظمات التاليةوحضر اال  - 5
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  الشؤون التنظيمية:   أوال 
     افتتاح االجتماع- 1البند 

لسالمة األحيائية قرطاجنة لبروتوكول افتتح االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   - 6
، بالنيابة عن السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة في البرازيل ورئيسة )البرازيل(صاحب السعادة السفير ريموندو ماغنو 

  .2008أيار / مايو12مؤتمر األطراف، في الساعة العاشرة من صباح يوم 
سفير ريموندو ماغنو من البرازيل، بالنيابة الكل من صاحب السعادة في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، أدلى بكلمات   - 7

عن السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة في البرازيل ورئيسة مؤتمر األطراف، والسيدة أورسوال هاينن، نائبة الوزير بالوزارة 
ولر، بالنيابة عن السيد أخيم شتاينر،  ف- االتحادية لألغذية والزراعة وحماية المستهلك في ألمانيا؛ والسيدة مريام نيامير

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛ والسيد 
 والسيد وستفاليا؛ - ألكسندر شينك، وزير الدولة في وزارة البيئة والحفظ والزراعة وحماية المستهلك في والية شمال الراين

  . في ألمانيا مدير إدارة حفظ الطبيعة، في الوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النوويةتيوخن فالسبار
  نو من البرازيل، غصاحب السعادة السفير ريموندو مالتتاحية كلمة اف  1-1

  في البرازيلبالنيابة عن السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة 
  ألطرافورئيسة مؤتمر ا

ندو ماغنو، متحدثا بالنيابة عن السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة في البرازيـل ورئيـسة مـؤتمر                 وقال السفير ريم    -8
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف      رابعاألطراف، أنه من دواعي الشرف له أن يرحب بالمشاركين في االجتماع ال           
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 – في ألمانيـا   مدينة األمم المتحدة – ترتيبات ممتازة في مدينة بون الجميلة وضعيف وقال أن البلد المستض . في البروتوكول 

 كانـت أول  التيوقال أنه شخصيا يحمل أحلى الذكريات عن بون   . المشاركينترحيبها ب وأنه شخصيا يوجه إليها الشكر على       
  .1978 دبلوماسي له في سنة تكليف

 سنتين، اجتمع األطراف فـي  قليال علىه االجتماع قائال أنه منذ ما يزيد        وطرح بعض األفكار عن المهام التي تواج        -9
 مـن   18من المادة   ) أ(2، حيث اعتمدوا المقرر الحاسم بشأن المتطلبات التفصيلية للوثائق بموجب الفقرة             بالبرازيل كوريتيبا

ت القائمة بين األطراف وصياغة رؤية      وهذا المقرر مقرر حاسم للبروتوكول نظرا لقدرته على تجاوز االختالفا         . البروتوكول
 فـي مجـال   القواعد واإلجراءات   : سي آخر في البروتوكول وهو    رئيوأمام األطراف اآلن فرصة إلرساء عنصر       . مشتركة

وقد عكف المندوبون علـى بحـث     . BS-I/8، وطبقا ألحكام المقرر     27المسؤولية والجبر التعويضي المشار إليها في المادة        
 اجتماع ألصدقاء الرئيسين المتشاركين، عقـد فـي بـون فـي             فية، بما في ذلك     خير األربع األ  السنواتل  هذه المسألة خال  
وأعرب أيضا عن أملـه     . وأعرب عن سروره لرؤية التقدم الذي أحرز بشأن هذه المسألة الصعبة والدقيقة           . األسبوع السابق 

وح من التعاون في المفاوضـات، للوفـاء بالـصالحية          من السعي مرة أخرى لتحقيق نتائج إيجابية، بر        األطراف   يتمكنأن  
  .البروتوكولالمنصوص عليها في 

 بنـاء القـدرات،      ذلـك  ، بما في   العديد من الموضوعات    أمام االجتماع  فإنوبجانب المسؤولية والجبر التعويضي،       -10
 مـن  ،ضمنت مهمة موضوعات وكلها واالمتثال، وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،  

لعمـل مـع   ل يتطلع قال أنهو.  أن يحقق االجتماع تقدما متوازنا في تنفيذ البروتوكول، وبناءوعلى نحو تآزري  خالل التعاون   
األهـداف  تحقيـق   أن تسهم إنجازاته في    وتعمل على تشكل مستقبل البروتوكول،    من شأنها أن    المشاركين لصياغة مقررات    

  .فاقية، باإلضافة إلى النهوض بالتنمية المستدامةالثالثة لالت
ـ  2008أيلـول  /فشهر سـبتمبر . ، يجدر بنا أيضا أن نتذكر الماضي    مستقبلتطلع إلى ال  وأضاف أنه بينما ن     -11 يوافق س

 ة، بل أن تنفيـذ سابق فحسب خالل السنوات الخمس ال جوالبروتوكول لم ينض  . الذكرى الخامسة لدخول البروتوكول حير النفاذ     
غير أنه ما زال هناك الكثير مما يجب عمله، وحث جميع المـشاركين             . النظم الوطنية قد تطور هو اآلخر في ضوء الخبرة        

ولذلك، ينبغي لجميـع األطـراف الوفـاء        . على أن يظلوا متمسكين بالتنفيذ التعاوني الكامل للبروتوكول وللهدف الذي يمثله          
  .لكنها متباينة من أجل تحقيق هذا الهدفبالتزاماتها طبقا لمسؤولياتها المشتركة و

وختاما، ذكّر السفير ماغنو بأن النظام الداخلي لالتفاقية ينص على أن رئاسة مؤتمر األطراف تبدأ مع بدء الجلـسة                    -12
ـ  . األولى من كل اجتماع عادي لمؤتمر األطراف، وتستمر لغاية بدء االجتماع العادي التالي           ا ولهذا السبب، فإن البرازيـل م

زالت تتولى رئاسة مؤتمر األطراف ولذلك فهي تتولى أيضا رئاسة مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي                 
وبالرغم من األهميـة التـي      . ولكن أصبح العرف المعتاد أن يسير البلد المستضيف أعمال االجتماعات الدولية          . البروتوكول

 يتشرف بالتنازل عن الرئاسة أللمانيا، البلد المستضيف الكريم، ويتقدم إليـه            علقها على المداوالت الحالية، فإن وفد البرازيل      ي
وبناء عليـه، دعـا   .  الضيافة التي لمسها جميع المشاركينرارةمرة أخرى بالتهنئة على التسهيالت الممتازة المقدمة وعلى ح  

رة االتحاديـة لألغذيـة والزراعـة وحمايـة     السيدة أورسوال هاينن، وزيرة الدولة لشؤون البرلمان، ونائبة الوزير في الوزا   
  .المستهلك في ألمانيا، إلى تولى رئاسة المداوالت

  لسيدة أورسوال هاينن، نائبة الوزير بالوزارة لكلمة افتتاحية   1-2
  االتحادية لألغذية والزراعة وحماية المستهلك في ألمانيا

تحادية لألغذية والزراعة وحماية المـستهلك فـي ألمانيـا،    رحبت السيدة أورسوال هاينن، نائية الوزير بالوزارة اال   -13
لتقدم المحرز تحت رئاستها الجتماع األطراف العامل كاجتماع لألطراف         لحكومة البرازيل   وأثنت على   بالمشاركين في بون    
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 أن حفـظ التنـوع    من اتفاقية التنوع البيولـوجي، قالـت   1وباإلشارة إلى المادة    . في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية    
البيولوجي الزراعي يمثل جزءا ال يتجزأ من التنوع البيولوجي بينما يمثل الحفاظ على إمكانيته بطريقـة مـستدامة تحـديا                     

وبينما نـتج   . وقالت أن التنوع البيولوجي الزراعي، مثله مثل المكونات األخرى للتنوع البيولوجي، يتعرض للتهديد            . رئيسيا
الحيوية فرص جديدة لزيادة غالت المحاصيل وتحسين نوعية األغذية، إال أنها تنطوي أيـضا علـى                عن ظهور التكنولوجيا    

وأضافت أن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية صك حيوي للسعي إلـى تحقيـق    . أخطار محتملة على التنوع البيولوجي    
بتنفيذه هناك المسؤولية والجبر التعويضي فـي حالـة         ومن المسائل المعلقة الخاصة     . االستخدام المستدام للتكنولوجيا الحيوية   

وقد أحرز تقدم مهم في المفاوضات وأعربت عن أملهـا أن           . حدوث ضرر للتنوع البيولوجي بسبب الكائنات المحورة جينيا       
 شارك بروح التوصل إلى حل وسط    أن ت وناشدت جميع األطراف    . يتمكن االجتماع الحالي من التوصل إلى حل لهذه المشكلة        

  .المداوالت بنجاحمن نتهاء اللتسهيل ا
  ممثل المدير التنفيذي لكلمة افتتاحية   1-3

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 فولر، متحدثة بالنيابة عن السيد أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنـامج األمـم المتحـدة           -قالت السيدة مريام نيامير     -14

وشكر األمانة واألمـين التنفيـذي   .  لحكومة وشعب ألمانيا الستضافة االجتماع في بونللبيئة، أن السيد شتاينر شعر باالمتنان  
 بلدا التي صدقت على بروتوكول قرطاجنة وحث البلـدان  147 وأشاد بالبلدان البالغ عددها      .على عملهما التحضيري الممتاز   

 برنامجا عالميا لبناء القدرات لمساعدة البلـدان        ،(GEF)وقد أعلن يونيب، مع مرفق البيئة العالمية        . األخرى على القيام بذلك   
 بلد أتمت أطرها الوطنية للسالمة األحيائية،       100وقالت أن أكثر من     . (NBFs)على إعداد أطرها الوطنية للسالمة األحيائية       

اعد اليونيـب  ، س2002ومنذ سنة  .  مليون دوالر أمريكي تقريبا    50وهي معدة للتنفيذ، وأن مرفق البيئة العالمية خصص لها          
 100وتلقت أكثـر مـن   .  مليون دوالر أمريكي   20 بلدا على تنفيذ أطرها الوطنية للسالمة األحيائية، بتمويل بلغ حوالي            19

 مليون دوالر أمريكي لالستفادة بشكل كامل من غرفة تبادل معلومات الـسالمة     13دولة طرف مساندة وتمويل بلغ أكثر من        
، اعتمـد   2008نيـسان   /، جرى تجديد استراتيجية تمويل السالمة األحيائية، وفي أبريل        2006آب  /وفي أغسطس . األحيائية

 مليون دوالر أمريكي تقريبا لمساعدة      70وقدم عدد من الوكاالت أمواال بلغت في مجموعها         . برنامج جديد للسالمة األحيائية   
ى ذلك، كان هناك طلب وطني قـوي للمـساندة فـي    وعالوة عل . البلدان النامية على إعداد أطرها الوطنية للسالمة األحيائية       

وختاما، قـال أن التحـدي   . (LMOs) كشف التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة      للمساعدة على  تقنية   وثائقشكل  
يتمثل في تحويل أهداف البروتوكول إلى حقيقة، مما يتطلب جهودا منسقة وشراكات استراتيجية، وكـذلك أهـدافا واضـحة              

الحظ األهمية المتزايدة لمسألة السالمة األحيائية في عالم يواجه أزمات في الغـذاء والطاقـة               ي إذ   ووه.  التقدم المحرز  لقياس
 مواجهة  من أجل جدول أعمال السالمة األحيائية في االجتماع الحالي        التقدم في    تحقيقعرب عن أمله في     يوتغير المناخ، فإنه    

  .تحديات القرن الحادي والعشرين
  لسيد أحمد جغالف، لكلمة افتتاحية   1-4

  األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
ـ جهـود  ذلت ذكر السيد جغالف أنه منذ سريان مفعول بروتوكول قرطاجنة، اتخذت مقررات مهمة وب           -15 ة فـي  مكثف

 دولة وثـائق التـصديق علـى        17منذ االجتماع الثالث لألطراف، أودعت      ف.  التأييد للبروتوكول  تزايدمجال التنفيذ، واستمر    
رينا سـيلفا، وزيـرة البيئـة فـي     اوأشاد بالسيدة م. 147البروتوكول أو االنضمام إليه، وبذلك وصل عدد األطراف فيه إلى  

 مؤتمر األطراف للسنتين الماضيتين، على قيادتها المرموقة في توجيه الترتيبات التنظيمية لالجتماعات التي              ةالبرازيل ورئيس 
ويشكل االجتماع الحالي أكبر تجمع في إطار البروتوكول مـن  .  اجتماعا17 الدورات منذ ذلك الوقت وبلغ عددها عقدت بين 

والحظ أنه فـي    . وأعرب عن امتنانه العميق أللمانيا حكومة وشعبا على استضافة االجتماع         . حيث الحضور وعدد األطراف   
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، وقال أن االجتمـاع الحـالي مـدعو    )أ(2-18وني المتعلق بالمادة اجتماع األطراف السابق في كوريتيبا، تحقق الشرط القان  

 مـن   27 وهو الشرط الخاص بالمسؤولية والجبر التعويضي، حسبما ورد فـي المـادة              –لتحقيق التزام آخر من هذا القبيل       
د لهـذا الغـرض،     وقال أن أمام االجتماع التقرير الختامي للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية الذي عق            . البروتوكول

وقد . بما في ذلك نتائج اجتماع أصدقاء الرئيسين المتشاركين الذي انتهى من أعماله في بون في عطلة نهاية األسبوع السابق                  
 والتي تتعلق بمجال التطبيـق والـضرر وخطـة          –تحقق تقدم كبير بشأن األقسام األكثر دقة في مسودة النص قيد التفاوض             

آلنسة خيمينا نييتو والسيد رينيه لوفيبر، الرئيسين المتشاركين للفريـق العامـل، علـى قيادتهمـا              وأشاد با . التعويض األولي 
وأشاد بحكومـة كولومبيـا علـى استـضافة     . المرموقة وهنأ جميع الذين اشتركوا في اجتماع أصدقاء الرئيسين المتشاركين 

وفي . تقديم موارد من خارج الميزانية لعقد االجتماع      االجتماع األخير للفريق العامل، وبحكومة هولندا وشركاء آخرين على          
  . من البروتوكول قبل نهاية االجتماع27ختام كلمته، دعا األطراف إلى إتمام العملية المشار إليها في المادة 

  سيد ألكسندر شينك، وزير الدولة للكلمة افتتاحية   1-5
   والحفظ والزراعة وحماية المستهلك في وزارة البيئة

  تفاليا  وس-ية شمال الراينفي وال
رحب السيد ألكسندر شينك، وزير الدولة في وزارة البيئة والحفظ والزراعة وحماية المستهلك فـي واليـة شـمال         -16

 وستفاليا، التي يسرها أن تستـضيف االجتمـاع الرابـع لمـؤتمر             - وستفاليا، بالمشاركين في واليته لشمال الراين      -الراين
وقال أن الضياع العالمي للتنوع البيولوجي أخذ أبعـادا تـشكل   . اع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةاألطراف العامل كاجتم 

 طائفة  بهاالوالية  ف ، وستفاليا -وقال أن حماية التنوع البيولوجي سياسة رئيسية في شمال الراين         . تهديدا مثل أبعاد تغير المناخ    
وذكر أن السياسة البيئية المحلية تركز على عكـس ظـاهرة     .  والنباتات الحيواناتبتنوع  بالتالي،  تتمتع  واسعة من الموائل، و   

ووافقـت الحكومـة المحليـة    . ضياع التنوع البيولوجي، وأن األنشطة نفذت بالتعاون الوثيق مع قطاعي الغابات والزراعـة  
لمشاريع في مجال الحفـظ      الكثير من البرامج وا    قد عرض و. مؤخرا على سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية أنواع معينة         

وقال، أنه، إذ يالحظ أن سالمة التجارة الدوليـة فـي الكائنـات الحيـة               . في إطار معرض تم تنظيمه على هوامش المؤتمر       
تمثل موضوعا مركزيا لالجتماع وعنصرا رئيسيا لحماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، قـال       (LMOs)المحورة  

أساسية في هذا الخصوص، ألنه يمكّن القائمين باالستيراد من رفض دخول الكائنات الحية المحورة              أن البروتوكول له أهمية     
  .كإجراء تحوطي وبالتالي منع إدخال الكائنات المحورة جينيا إلى النظم اإليكولوجية المحلية

  ، مدير إدارة حفظ الطبيعة، تسيد يوخن فالسبارللكلمة افتتاحية   1-6
  ية األلمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النوويةفي الوزارة االتحاد

 خطوة مهمة في تلبية احتياجـات التجـارة مـع حفـظ التنـوع               خطا أن البروتوكول    تقال السيد يوخن فالسبار     -17
ا على جدول األعمال في العالم أجمع وأنـه مـن           متقدم تحتل موقعا    (GMOs)وقال أن الكائنات المحورة جينيا      . البيولوجي

وأعرب عن أمله أن يعالج االجتماع بنجـاح جميـع المـسائل ذات    . هم ضمان عدم وجود أي أثر سلبي نتيجة الستعمالها      الم
 المتمثـل  2010وذكر أنه من المهم أن تنجح المفاوضات ألن هدف عـام     . الصلة، وخصوصا المسؤولية والجبر التعويضي    

وقال أنه متفائل بالدفعـة اإليجابيـة ألسـبوع       . ك االقتراب في إحداث تخفيض ملموس في ضياع التنوع البيولوجي على وش         
إنشاء نظام دولـي  :  تقدم بخصوص ما يلي    لتحقيقوهناك أيضا حاجة ملحة     . السالمة األحيائية وسيساعد ذلك في المفاوضات     

ع البيولـوجي  للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛ وتنفيذ برنامجي العمل بشأن المناطق المحميـة وبـشأن التنـو         
للغابات؛ واعتماد المعايير اإليكولوجية لتحديد المناطق البحرية المعرضة للخطر؛ واعتماد استراتيجية لتعبئة الموارد الماليـة               

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى السلطات البرازيلية على العمل الذي قامـت            . والصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ     
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وأعرب أيضا عن إعجابه باألداء الممتاز لألمين التنفيذي وفريق العاملين          .  السابق لألطراف ومنذ ذلك الحين     به في االجتماع  
  .معه

  ألطراف والمراقبينلات افتتاحية كلم  1-7
يك في الجلسة العامة االفتتاحية األولى لالجتماع، أدلى بكلمات عامة ممثلو الهند، اندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المكـس         -18

بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا األعـضاء    (، النرويج، وسلوفينيا  )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي     (
كرواتيا وجمهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا        البلدان المرشحة لالنضمام، وهي     ؛ وكذلك بالنيابة عن     27البالغ عددها   

  ).تملين، وهما البوسنة والهرسك، وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانياوتركيا؛ والبلدين المرشحين المح
 وسـتفاليا ومدينـة     – عن امتنانهم لحكومة ألمانيا، ووالية شمال الراين         الذين أخذوا الكلمة  أعرب جميع المتحدثين      -19

  .حرارة االستقبالبون على 
 منظمة السالم األخضر الدوليـة، ومبـادرة البحـوث         في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، أدلى بكلمات عامة ممثلو          -20

بالنيابة عن شبكة العمـل الكنديـة بـشأن         (، ومجلس العمل بشأن التكنولوجيا الحيوية في واشنطن         (PRRI)العامة والتنظيم   
ليـة  ، والجمعيـة الدو )ألمانيا (Evangelischer Entwicklungsdienst، و Ecoropa، و EcoNexusالتكنولوجيا الحيوية، و 

، ومنظمة السالم األخضر الدولية، )ألمانيا ( Gen-ethical، وشبكة )شيلي(ألصدقاء األرض، ومؤسسة المجتمعات المستدامة 
" ال للكائنـات المحـورة جينيـا   " ، وحملة )إثيوبيا(، ومعهد التنمية المستدامة )األرجنتين (Grupo de Reflexión Ruralو 
  ).(TWN)، وشبكة العالم الثالث )اليابان(

  جتماعتنظيم اال    -  2البند 
   المكتبأعضاء  2-1

 االتفاقية مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في من أعضاء ان أي فإ، من البروتوكول29ادة لما  من3فقرة لوفقا ل  - 21
وبناء . بينها البروتوكول من األطراف في تنتخبه طرفا في البروتوكول، سوف يحل محله عضو ، في اآلن نفسه،ولكنه ليس

أيار / مايو11عليه، وافقت األطراف في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، بناء على توصية قدمها المكتب في اجتماع عقد في 
واتفق أيضا على . ين لكندا وشيلي في المكتب لفترة االجتماعبديل، وافقت على انتخاب النرويج والمكسيك كعضوين 2008

  .مقررا لالجتماع) البهاماجزر (أن يعمل السيد ديون ستيوارت 
 .بالنيابة عن السيدة أورسوال هاينن) ألمانيا(ترأس االجتماع السيد ولفغانغ كوهلر   - 22

    إقرار جدول األعمال2-2

في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، أقر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة جدول   - 23
  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1) جدول األعمال المؤقت األعمال التالي على أساس

      الشؤون التنظيمية-أوال 
  .افتتاح االجتماع  - 1
  :تنظيم االجتماع  - 2

  أعضاء المكتب؛  1- 2  
  قرار جدول األعمال؛إ  2- 2  
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  .تنظيم العمل  3- 2  

ف في اع لألطرالى االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتمإتقرير عن أوراق تفويض الممثلين   - 3
  .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
      قضايا دائمة–ثانيا 

  .لجنة االمتثالتقرير   - 4
  .تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  - 5
  . واستعمال جدول خبراء السالمة األحيائيةات أنشطة بناء القدرحالة  - 6
  .د متعلقة باآللية المالية والموارمسائل  - 7
  .التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى  - 8
  .دارة شؤون البروتوكول وشؤون الميزانيةإتقرير األمين التنفيذي عن   - 9

  القضايا الجوهرية الناشئة عن برنامج العمل المتوسط األجل وعن المقررات  –ثالثا 
  لوجيالسابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيو

  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
  )18المادة (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة   - 10
  ).16 و 15المادتان (دارة المخاطر إتقييم المخاطر و  - 11
  ).27المادة (المسؤولية والجبر التعويضي   - 12
  ).30المادة (عية الهيئات الفر  - 13
  ).33المادة  (إعداد التقاريرالرصد و  - 14
  ).35المادة (التقييم واالستعراض   - 15
   ).26 من المادة 2الفقرة ( االقتصادية –االعتبارات االجتماعية   - 16
  ).23 من المادة 1الفقرة  (العامة والمشاركةتوعية ال  - 17
  .8ة متطلبات اإلخطار بموجب المادخيارات لتنفيذ   - 18

      شؤون ختامية–رابعا 
  .شؤون أخرى  - 19
االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع انعقاد  ومكان موعد  - 20

  .لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
  .اعتماد التقرير  - 21
  .اختتام االجتماع  - 22
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    تنظيم العمل2-3

، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 2008أيار / مايو12سة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في في الجل  - 24
لألطراف في البروتوكول تنظيم عمله على أساس المقترحات الواردة في المرفق األول بجدول األعمال المؤقت المشروح 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1/Add.1).  
للنظر في البند ) النرويج(الفريق العامل األول برئاسة السيدة بيت إيكبرغ :  فريقين عاملينبناء عليه، أنشا االجتماع  - 25
المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة  (10؛ والبند )تقرير لجنة االمتثال( من جدول األعمال 4
 خيارات لتنفيذ متطلبات (18؛ والبند ))2، الفقرة 26المادة (ية  االقتصاد-االعتبارات االجتماعية (16؛ والبند ))18المادة (

 من 5للنظر في البند ) المكسيك( موراليس - ؛ والفريق العامل الثاني، برئاسة السيد اريل ألفارز)8اإلخطار بموجب المادة 
طة بناء القدرات واستعمال حالة أنش (6؛ والبند )تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية(جدول األعمال 

تقييم المخاطر وإدارة  (11؛ والبند ) المالية والموارد الماليةة متعلقة باآلليمسائل (7؛ والبند ) خبراء السالمة األحيائيةقائمة
ة الماد(الرصد وإعداد التقارير  (14؛ والبند ))30المادة (الهيئات الفرعية  (13؛ والبند ))16 و 15المادتان (المخاطر 

  )).23المادة (التوعية العامة والمشاركة  (17؛ والبند ))35المادة (التقييم واالستعراض  (15؛ والبند ))33
مشروع واعتمد الفريق العامل . 2008 أيار/مايو 15 إلى 12عقد الفريق العامل األول أربع جلسات في الفترة من   - 26

  .2008 أيار/مايو 15عقدة في نالرابعة، الم جلستهفي  )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.1(تقريره 
تقريره مشروع واعتمد الفريق العامل . 2008أيار / مايو15 إلى 12 جلسات، من ثمانعقد الفريق العامل الثاني   - 27

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.2/L.1(2008أيار / مايو15المنعقدة في ة، ثامن في جلسته ال.  
 من رئيسي ينمرحليال ينتقريرال، استمع االجتماع إلى 2008أيار / مايو15المنعقدة في في الجلسة العامة الثانية،   - 28

  .الفريقين العاملين
 إلى )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.1/Add.1 and Add.2(قُدم التقريران الختاميان للفريقين العاملين   - 29

أيار / مايو16المنعقدة في لالجتماع، عامة الثالثة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الجلسة ال
  .، وتم إدراجهما في التقرير الحالي في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة2008

  األطراف تقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلى االجتماع الرابع لمؤتمر   – 3البند 
  يةلسالمة األحيائقرطاجنة لالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

ووفقـا  .  من جـدول األعمـال  3 البند   2008أيار  / مايو 12 في   ، المنعقدة ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع    بحث  -30
وبنـاء  . هـا  عن ام تقرير قدوي االجتماع إلى   وفود تفويض ال  أوراقأن يفحص    كان على المكتب  ،   من النظام الداخلي   19للمادة  

ان قد عين السيد كارما نيدروب، نائب الرئيس من بوتان، لفحص أوراق التفويض             عليه، أبلغ الرئيس االجتماع بأن المكتب ك      
فـي  أو  وتم حث الوفود التي لم تقدم أوراق التفويض حتى اآلن على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن                   . ورفع تقرير عنها  

وفي هذا الصدد، تـم     . ظام الداخلي  من الن  18، وفقا للمادة    2008أيار  / مايو 13موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم        
  .التشديد على أن عدم االمتثال ألحكام تلك المادة قد أثارها مراجعو الحسابات كمسألة يجب معالجتها

االجتمـاع أن   ) بوتـان (، أبلغ السيد نيدروب     2008أيار  / مايو 15في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في          -31
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطـراف، فحـص المكتـب           19ووفقا للمادة   . سجلت حضورها  أطراف في البروتوكول     109

 وفدا تمتثل بالكامـل     83ووجد أن أوراق تفويض     .  طرفا متعاقدا في البروتوكول حضر االجتماع      95أوراق تفويض ممثلي    
 وفـدا   13فقط لهذه األحكـام، وأن       وفدا امتثلت جزئيا     13 تفويضوأضاف أن أوراق    .  من النظام الداخلي   18ألحكام المادة   
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وتمشيا مع العرف المتبع في الماضي، طلـب مـن الوفـود المعنيـة        . قدم أوراق التفويض  تحضر االجتماع بدون أن     تآخر  

 وفدا أن تقدم إلى األمين التنفيذي أوراق تفويضها على النحو الواجب في موعد أقصاه الـساعة العاشـرة مـن                     26وعددها  
  . حتى يتمكن المكتب من فحصها2008يار أ/ مايو15صباح يوم 

االجتمـاع أن   ) بوتـان (، أبلغ السيد نيدروب     2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -32
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، فحص       19ووفقا للمادة   .  أطراف في البروتوكول سجلت حضورها في االجتماع       110

ا تمتثل بالكامل ألحكـام المـادة   وفد 85ووجد أن أوراق تفويض .  طرفا من هذه األطراف95راق تفويض ممثلي المكتب أو 
 يحـضر   ممثال آخر  15 جزئيا فقط لهذه األحكام، وأن       لت امتث ممثلين 10وأضاف أن أوراق اعتماد     .  من النظام الداخلي   18

ا وفد 25 ا وعدده الوفود المعنية ف المتبع في الماضي، طلب من       وتمشيا مع العر  . االجتماع بدون أن يقدموا أوراق التفويض     
غضون ثالثين يوما من اختتام االجتماع، أو في موعـد           على النحو الواجب في      اقدم إلى األمين التنفيذي أوراق تفويضه     تأن  

  . حتى يتمكن المكتب من فحصها2008حزيران / يونيو16 أقصاه
 على المـشاركة    بالموافقةأوراق التفويض،   المعنية ب لجنة  الصى المكتب، بصفته    وفقا للعرف المتبع في الماضي، أو       -33

  .الكاملة لهذه الوفود في االجتماع على أساس هذا الفهم
التقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلـى       علما ب  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول         أحاط  -34

  .اجتماعه الرابع
  ايا الدائمة    القض- ثانيا 

     تقرير لجنة االمتثال-  4البند 
.  من جدول األعمال4، بحث البند 2008أيار / مايو12تناولت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في   - 35

ي وثيقة فمقدمان اجتماعيها الثالث والرابع أعمال ولدى النظر في هذا البند، كان أمام االجتماع تقريرا لجنة االمتثال عن 
، باإلضافة إلى تجميع أعدته لجنة االمتثال للمعلومات عن خبرات االتفاقات (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2)واحدة 

  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1)البيئية األخرى متعددة األطراف بخصوص حاالت عدم االمتثال المتكررة 
يا التي نظرت فيها اللجنة في اجتماعيها الثالث والرابع،  السيد فيت كوستر، رئيس لجنة االمتثال، القضاشرح  - 36

 تقريرا وطنيا تسلمتها األمانة 50وقال أن اللجنة استعرضت قضايا االمتثال العامة على أساس . حسبما جاءت في تقريرها
رته اللجنة، مما رفع عددا إضافيا من التقارير الوطنية منذ تاريخ االستعراض الذي أجاألمانة وتسلمت . في المهلة المقررة
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة، . منخفض بشكل غير مقبولمعدل  في المائة تقريبا، ولكنه مع ذلك 50معدل اإلبالغ إلى 

 من جدول 14 في إطار البند 1التوصية : مناقشتها على النحو التاليرئيس اللجنة الواردة في المرفق بتقريرها، اقترح 
 في 5؛ والتوصية 10 في إطار البند 4؛ والتوصية 4 في إطار البند 3؛ والتوصية 7 إطار البند  في2األعمال؛ والتوصية 

واقترح أيضا مناقشة .  من جدول األعمال4 في إطار البند 7؛ والتوصية 9 في إطار البند 6؛ والتوصية 15إطار البند 
المسألة التي تناولتها الوثيقة  من جدول األعمال، وهي 4مسألة عدم االمتثال المتكرر في إطار البند 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1.  
مؤتمر األطراف إلى اإلحاطة علما بتقرير لجنة االمتثال وبالتجميع الذي أعدته عن معلومات وخبرات  دعا الرئيس  - 37

  .إضافية بخصوص حاالت عدم االمتثال المتكررة
 31 حتى اآلن لفترة واحدة، من المقرر أن تنتهي في والحظ بعد ذلك أن تسعة من أعضاء اللجنة خدموا  - 38

. ، وكانوا بالتالي مؤهلين إلعادة انتخابهم لفترة أخرى، بموافقة المجموعة اإلقليمية لكل منهم2008كانون األول /ديسمبر
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انون األول ك/ ديسمبر31من المقرر أيضا أن تنتهي في كان التي ( وقال أن عضوا واحدا استقال قبل انتهاء مدة خدمته 
، مما 10 التي ينبغي شغلها بحلول نهاية السنة يبلغ مناصبوبالتالي، فإن العدد اإلجمالي لل. ولم يتم استبداله بعد) 2008

  .يتطلب مرشحين اثنين من كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية الخمس
سلم مؤتمر األطراف العامل ت، 2008يار أ/ مايو16لالجتماع، المنعقدة في ) األخيرة(في الجلسة العامة الثالثة   - 39

محل ، حسب الحالة، تحلكاجتماع لألطراف في البروتوكول، من المجموعات اإلقليمية ترشيحات لعضوية لجنة االمتثال 
وانتخب االجتماع أو أعاد انتخاب المرشحين التالية أسماؤهم بالتصفيق . 2008  سنةاألعضاء التي تنتهي فترة خدمتهم بنهاية

 السيدة ماري فوسي) 1: (المجموعة األفريقية) أ (*:2009سنة بداية  من اعتباراتمل كأعضاء في لجنة االمتثال للع
مجموعة   )ب(، وأعيد انتخاب كليهما لفترة أخرى؛ )إثيوبيا ( اغزيابرالسيد تيولد برهان جبر) 2(  و) الكاميرون (مبانتنكو

مجموعة أوروبا الوسطى ) ج(؛ )الهند(رانا . سالسيد راي ) 2(و ) صينال(السيد سون غوشون   )1: (آسيا والمحيط الهادئ
؛ )مولدوفا(يال لوزان جالسيدة أن) 2(، أعيد انتخابها لفترة أخرى، و)إستونيا(السيدة لينا إيك   )1: ((CEE)والشرقية 

السيد ليونيل ) 2(و) يلالبراز(السفير ريموندو ماغنو ) 1: ((GRULAC) الكاريبي دولمجموعة أمريكا الالتينية و  )د(
السيد  )1: ((WEOG)مجموعة أوروبا الغربية واآلخرين ) ه(و  †**وأعيد انتخابهما لمدة سنتين؛) انتيغوا وبربودا(مايكل 

  ).هولندا (ركيالسيد روبن د) 2(، الذي أعيد انتخابه لمدة سنتين، و )سويسرا(يورغ بالي 
ناشد مؤتمر األطراف ) 7، المرفق، الفقرة UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2(واستجابة لتوصية لجنة االمتثال   - 40

حث وتطبق اآلليات التي من شأنها أن تكون من أن تبالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول كل مجموعة إقليمية إلى 
ر القادرين على أفضل أنسب اآلليات الستبدال أعضاء لجنة االمتثال المستقيلين أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات أو غي

وبناء عليه، قدمت المجموعات اإلقليمية الترشيحات التالية الستبدال أعضاء لجنة االمتثال في إقليم . استكمال فترة خدمتهم
) بوركينا فاصو(أودروغو زوريتا - السيدة لونبو) 1: (المجموعة األفريقية) أ(‡***:كل منها عندما تنشأ الحاجة إلى ذلك

مجموعة ) ج(؛ )تايلند(السيد بانبوت نابوببيث : مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) ب(؛ )زمبابوي( مافا السيد أبيساي) 2( و
، والسيدة ناتاليا )كرواتيا(السيدة دوبرافكا ستابيتش ) 2(، و)بلغاريا(السيدة غاليا تونكوفسكا   )1: (أوروبا الوسطى والشرقية

مجموعة أمريكا الالتينية ) د(العضو الثالث من المجموعة في اللجنة؛ السيد سيرغي غوبار ، لتحل محل )بيالروس(مينشنكو 
مجموعة أوروبا الغربية ) ه(؛ و )كوبا(السيد رومي مونتيل ) 2(و) البرازيل(السيد بيدرو أندرادي ) 1: ( الكاريبيدولو

  .تقدير العضو الحاليترك أمرها ل - واآلخرين
وأدلى . 2008أيار / مايو12 في جلسته األولى المنعقدة في ،ول األعمال من جد4البند   الفريق العامل األولبحث  - 41

، كندا، كولومبيا، كوبا، إكوادور، الهند، اليابان، )نيابة عن المجموعة األفريقيةبال(ببيانات ممثلو بليز، البرازيل، الكاميرون 
؛ وكذلك بالنيابة عن 27ها األعضاء البالغ عددها بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودول(نيوزيلندا، النرويج، بيرو، سلوفينيا 

                                                   
 تمتدوبالتالي، . ربع سنواتكاملة تستمر أل، ينتخب األعضاء لفترة BS-I/7 من القسم الثاني في المرفق بالمقرر 4وفقا للفقرة   *

وال تتضمن . 2012كانون األول / ديسمبر31 إلى 2009كانون الثاني /فترة خدمة األعضاء الجدد أو الذين أعيد انتخابهم من أول يناير
  .2010  سنةوالتي تنتهي فترة خدمتهم بنهاية) واحد من كل مجموعة إقليمية(هذه القائمة األعضاء الخمسة الحاليين 

 من القسم الثاني من المرفق 4وفقا للفقرة (لرغم من انتخاب أو إعادة انتخاب أي عضو لفترة كاملة مدتها أربع سنوات با  **
 إلى أن إعادة انتخاب السيد مايكل ستكون لمدة سنتين (GRULAC) الكاريبي دول، أشارت مجموعة أمريكا الالتينية و)BS-I/7بالمقرر 

  .سيحل محله بعد ذلك) كوبا(نتيل وأن السيد رومي مو) 2010- 2009(
حسبما تشير إليه ( مع رقم العضو المنتخب أو المعاد انتخابه الذي يعتزم أن يحل محله العضو المرشح فيها الرقم يتطابق  ***

 ). أعاله39الفقرة 
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البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، 

  . وجنوب أفريقيا) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،وهما البوسنة والهرسك
  .عرب عنهاالم اآلراء حسبان مع األخذ في الة أنها ستعد نصا لنظر الفريق العاملئيس الرتفي ختام المناقشة، قال  -42
بشأن تقرير  قدمته الرئيسة   مشروع مقرر    الفريق العامل    بحث ،2008أيار  / مايو 14 في   ةعقدن الم ة،ه الثالث جلستفي    -43

  .لجنة االمتثال
غ إلبـال  بـشأن التزامـات ا  1 رقم ة اللجنةم إحالة توصيت، أنه، بناء على اقتراح من لجنة االمتثال    برت الرئيسة   ذكّ  -44

 التحفيز الذاتي نقلـت     بشأنمن اللجنة    5 من جدول األعمال وأن التوصية رقم        14نظر الفريق العامل الثاني في إطار البند        ل
آلراء التي أعرب عنها    وبناء عليه، نقل إلى الفريق العامل الثاني ا       .  من جدول األعمال   15هي األخرى للنظر في إطار البند       

  . الفريق العامل بشأن هاتين التوصيتين
  ممثلي األمانة إن فريـق االتـصال  طلب توضيح بخصوص آثار مشروع المقرر على الميزانية، قال أحد    ل استجابة  -45

مانـة حاليـا   وتقوم األ.  جميع مشاريع المقرراتبخصوصالمعني بالميزانية استعرض تقديرات التكاليف التي أعدتها األمانة     
 آثـار   ايهوقدمت الرئيسة شـف   . النهائيةالتكاليف  تقديرات  والتي سيتم على إثرها إتاحة       ذلك،   المترتبة على  التعديالت   خالبإد

 ). أدناه120انظر الفقرة (العامل تقديرات التكاليف لمشروع المقرر الذي ينظر فيه الفريق 

نظر في مشروع المقرر، في انتظـار       المواصلة  ب الرئيسة   منتراح  في ضوء هذا الرد، وافق الفريق العامل على اق          -46
  . النهائيةلتكاليفاإتاحة تقديرات 

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا      ( سلوفينيا   ، النرويج ، المكسيك ، اليابان ، إثيوبيا ،أدلى ببيانات ممثلو البرازيل     -47
 المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية         ؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان    27األعضاء البالغ عددها    

  .، وأوغندا) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك
ية في الديباجة تتعلـق  رة إضافاقتراح بتضمين مشروع المقرر فقعلى  الفريق العامل مؤقتا     وافقفي أثناء المناقشة،      -48

الـذي  ا في حال ظهور فقرة لها نفس المضمون في مشروع المقـرر             م، شريطة حذفه   أخرى  وفقرة إضافية  ،غبالاإلبالتزام  
  . من جدول األعمال15 و 14 الفريق العامل الثاني بخصوص الموضوع نفسه في إطار البندين سيعده

لتكاليف النهائية، وافق الفريق العامل بصفة مؤقتـة علـى مـشروع      تقديرات ا  تاحةعلى هذا األساس وفي انتظار إ       -49
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.2باعتباره يا، هالمقرر بشأن تقرير لجنة االمتثال، بصيغته المعدلة شف

 ، علـى مـشروع المقـرر      2008أيـار   / مـايو  15 الرابعـة، المنعقـدة فـي        تهوافق الفريق العامل في جلـس       -50
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.2      ــرر ــشروع المق ــة بوصــفه م ــسة العام  إلحالتــه إلــى الجل

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.2.  
راف في البروتوكول في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة فـي  ـراف العامل كاجتماع لألطنظر مؤتمر األط   -51
ـ  واعتمده باعت  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.2روع المقرر   في مش  ،2008أيار  / مايو 16 ـ اره المب . BS-IV/1رر ق

  .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي

     تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية-  5البند 
ولـدى  . 2008أيار  / مايو 12 من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة يوم          5 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -52

 مذكرة أعدها األمين التنفيذي تشتمل على تقريـر مرحلـي          ، ضمن جملة وثائق،   هذا البند، كان أمام الفريق العامل     نظره في   



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18 
Page 15 
 

 كان أمـام الفريـق العامـل   و. )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/3(بشأن التنفيذ الجاري لبرنامج العمل المتعدد السنوات        
األولـى  المنتظمـة    المقدمة في التقارير الوطنيـة       ردودل على ال   مذكرة أعدها األمين التنفيذي تشتم     ، كوثائق إعالمية  أيضا،

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/11(        لبوابة ل التدقيق األمني الخارجي  ، ومذكرة أعدها األمين التنفيذي تتعلق بتقرير
 ومذكرة  ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP-4/INF/19(المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وهيكلها األساسي         

 لمستخدمي غرفة تبادل معلومــات الـسالمة األحيائيـة          2007 الذي أجري في  مسح  النتائج   أعدها األمين التنفيذي تعكس   
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/20(         المقدمة بـشأن    للتعليقات، ومذكرة أعدها األمين التنفيذي تشتمل على تجميع 

-UNEP/CB/BS/COP(علومات في غرفة تبادل معلومات الـسالمة األحيائيـة        القيود التي تم تحديدها فيما يتعلق بإتاحة الم       
MOP/4/INF/21(.  

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/3ثـاني مـن الوثيقـة       الاألمانة إن القسم    من  لدى تقديمه لهذا البند، قال ممثل         -53
ـ ادل معلو ـر مرحلي بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات الخاص بغرفة تب         ـتقرييشتمل على    ات الـسالمة األحيائيـة     ـم

رابـع  الة من التقارير الوطنية األولى؛ ويبـين القـسم          أخوذموجزا للخبرات الم  بيانا   الثالث؛ ويقدم القسم    )BS-II/2المقرر  (
خامس عناصر مقرر بشأن تـشغيل      ال القسم   قدمة بين الدورات؛ وي   فاصلالمزيد من األنشطة المراد بحثها أثناء الفترة القادمة ال        

ويرد في المرفق بالوثيقة ملخص إلحصاءات اإلبالغ في غرفـة تبـادل معلومـات    . بادل معلومات السالمة األحيائية غرفة ت 
 في المعلومات المقدمة في المذكرات التي أعـدها األمـين           مداوالتهودعي الفريق العامل إلى النظر أثناء       . السالمة األحيائية 

  .ميةالتنفيذي وإلى اإلحاطة علما بالوثائق اإلعال
 ، المكـسيك  ، ماليزيـا  ، إندونيـسيا  ، الهند ، إكوادور ، الجمهورية الدومينيكية  ، كولومبيا ،أدلى ببيانات ممثلو البرازيل     -54

بالنيابة عن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا    ( سلوفينيا ، جمهورية مولدوفا  ، جمهورية كوريا  ، بيرو ، عمان ، النرويج ،نيوزيلندا
لك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية            ؛ وكذ 27األعضاء البالغ عددها    

بالنيابـة  (أوغندا  و ،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا    ،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك       
  .نام وزمبابوي ت في،)عن المجموعة األفريقية

  .أيضا ممثل هيئة الدستور الغذائيأدلى ببيان   -55
  .(PRRI) ومبادرة البحوث العامة والتنظيم (GIC)للصناعة تحالف العالمي ال ممثالأيضا أدلى ببيانات   -56
  . النقاط المثارة خالل المناقشات، كي ينظر فيه الفريق العاملتضمن تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا يبعد  -57
 الفريق العامل مشروع مقرر قدمـه الـرئيس بـشأن           بحث،  2008أيار  / مايو 14 في المنعقدة   ،بعةفي جلسته الرا    -58

  .تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها
 ، اليابـان  ، الهنـد  ، إثيوبيا ، السلفادور ، مصر ، إكوادور ، الجمهورية الدومينيكية  ، بنغالديش ،أدلى ببيانات ممثلو بليز     -59

؛ وكذلك بالنيابـة  27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها ( سلوفينيا ، قطر، بيرو ،نيوزيلندا ،المكسيك
عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين،              

  .أوغندا وزمبابويو ،)بلد الشريك أوكرانيا وصربيا؛ وال،وهما البوسنة والهرسك
؛ وكـذلك بالنيابـة عـن       27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (سلوفينيا  من  قال ممثل     -60

 البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين،              
 لتكـاليف ا توافر تقـديرات  إلى حين اتهتعليقحفظ  إنه يرغب في ،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا   ،وهما البوسنة والهرسك  

  .النهائية
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 المقرر بشأن تـشغيل غرفـة    مشروع على   ةمؤقتبصفة  ، وافق الفريق العامل      النهائية لتكاليفاتقديرات   تتاحريثما    -61

-UNEP/CBD/BS/COP شفهيا، باعتباره مـشروع المقـرر        بصيغته المعدلة ية وأنشطتها،   تبادل معلومات السالمة األحيائ   
MOP/4/WG.2/L.5.  

ن التنفيذي تبـين    ي، وزعت مذكرة أعدها األم    2008أيار  / مايو 14 المنعقدة يوم     للفريق العامل،   الخامسة ةجلسالفي    -62
وبناء على . )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/27(مقررات  الع  يرا مش المترتبة على اآلثار األولية من حيث التكاليف      

 آثار محتملـة  التي تنطوي على الفقرات المتعلقة باألنشطة     خصوصاذلك، واصل الفريق العامل نظره في مشروع المقرر، و        
  .لتكاليفبالنسبة ل

ألحيائية وأنشطتها، تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة االناشئة والمتعلقة باألولية التكاليف  الرئيس آثار شرح  - 63
سيقومون بجميع األنشطة المذكورة ين الزمالوحيث أن الموظفين اإلضافيين .  في مذكرة األمين التنفيذيهاجاء بيانحسبما 

  .للوهلة األولىبالضخامة التي قد تبدو  ليست، فإن آثار التكاليف  ذات الصلةالفقراتكل واحدة من في 
، UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.2/L.5 العامل على إحالة مشروع المقرر  تبادل اآلراء، وافق الفريقبعد  - 64

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.5 شفهيا، إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر بصيغته المعدلة
، نظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 2008أيار / مايو16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في في   - 65

رر ـ واعتمده باعتبـاره المقUNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.5راف في البروتوكول في مشروع المقـرر ـألطل
BS-IV/2 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

   خبراء السالمة األحيائيةقائمة   حالة أنشطة بناء القدرات واستعمال -  6البند 
ولـدى  . 2008أيار  / مايو 12 جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة يوم          من 6 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -66

حالـة  عن نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي تشتمل، ضمن أمور أخرى، على تقرير                 
ذها األمين التنفيذي لمواصـلة إعـداد       تنفيذ خطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول واإلجراءات التي اتخ            

؛ وتقرير أعده األمين التنفيذي عن الخبـرة التـشغيلية بـشأن اسـتعمال            )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4(آلية التنسيق   
. )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.1( أيضا على اقتراحات لمواصـلة تطويرهـا   األولية، والذي احتوىالمؤشرات  

 األمين التنفيذي بشأن تقرير اجتماع التنسيق الثالث للحكومـات          منكوثائق إعالمية، مذكرة    أيضا،  وكان أمام الفريق العامل     
، )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/5(والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائيـة        

المعنية بالتثقيف والتـدريب  والمنظمات ؤسسات األكاديمية  األمين التنفيذي بشأن تقرير االجتماع الدولي الثاني للم    منومذكرة  
 األمين التنفيـذي بـشأن االجتمـاع        من، ومذكرة   )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/6(في مجال السالمة األحيائية     

، )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/8(الخامس لفريق االتصال المعني ببناء القدرات في مجال الـسالمة األحيائيـة             
 األمـين التنفيـذي بـشأن األنـشطة الجـاري تنفيـذها لبنـاء القـدرات فـي مجـال الـسالمة األحيائيـة                         منومذكرة  

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/9(   ن تقرير اجتماع التنسيق الرابـع للحكومـات        ع األمين التنفيذي    من، ومذكرة
  .)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/23( والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية

 خبـراء الـسالمة   قائمـة  وهما بناء القـدرات و ،بصورة منفصلة في كل من جانبي هذا البند      اقترح الرئيس النظر    -67
  .األحيائية

  
  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18 
Page 17 
 

  بناء القدرات
  البنـد  حـول هـذا   األمـين التنفيـذي     مـذكرة   إن   البند، قـال ممثـل األمانـة         لجزء األول من هذا   لدى تقديمه ل    -68

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4)        األمانة والحكومات والمنظمات المعنيـة      نفذتهاتصف أهم أنشطة بناء القدرات التي 
مـذكرة  الـضميمة بال  وتعكـس   . غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية    األمانة وإلى    المقدمة إلى    التعليقاتوهي تستند إلى    

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.1)  تسبة من استعمال مؤشرات رصد تنفيذ خطـة عمـل بنـاء             الخبرات المك
فـي  في أثناء مداوالته ودعي االجتماع إلى النظر     . لتنفيذ الفعال للبروتوكول واقتراحات مواصلة تطويرها     من أجل ا  القدرات  

  .الوثائق اإلعالميةمين التنفيذي و األتيالمعلومات المقدمة في مذكر
بالنيابة عـن   ( سلوفينيا   ، النرويج ، نيوزيلندا ، المكسيك ، اليابان ،إيران اإلسالمية رية  جمهو ،أدلى ببيانات ممثلو كوبا     -69

؛ وكذلك بالنيابة عن البلـدان المرشـحة لالنـضمام، وهـي كرواتيـا       27الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها       
 وصـربيا؛ والبلـد     ،ين، وهما البوسنة والهرسك   وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتمل       

  .نام فنزويال وفيتو ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(أوغندا و ،سويسراو ،)الشريك أوكرانيا
  .ممثل مرفق البيئة العالميةأيضا أدلى ببيان   -70
بشأن بنـاء  قدمه الرئيس رر مشروع مق الفريق العامل  بحث،  2008أيار  / مايو 14 المنعقدة يوم    ،في جلسته الرابعة    -71

  .القدرات
 ، كيريبـاتي ، كينيـا ، اليابـان ، الهنـد ، إثيوبيا، مصر، جيبوتي ، كولومبيا ، كوبا ، بليز ،أدلى ببيانات ممثلو البرازيل     -72

لغ عددها  بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البا      ( سلوفينيا   ، الفلبين ، عمان ، النرويج ، نيوزيلندا ، المكسيك ،ماليزيا
؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلـدين                27

  . فنزويال وزمبابوي، أوغندا، تايلند، قطر،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك
وقال ممثـل سـلوفينيا   . ات، قال ممثل قطر إن بلده على استعداد لتمويل بناء القدرات لبلدان عربيةأثناء المناقش في    -73

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وهـي          27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (
 وصـربيا؛   ،بلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك     كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ وال      

  . النهائيةلتكاليفا توافر تقديرات إلى حين حفظ تعليقاته إنه يرغب في ،)والبلد الشريك أوكرانيا
  . في النص،بلده إلى اجتماع التنسيق الرابعمن ل المساهمة المالية يطلب ممثل الهند تسج  -74
  . برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالميةمثالأدلى ببيانات أيضا م  -75
بـشأن بنـاء القـدرات    مقرر  على مشروع ةمؤقتبصفة ، وافق الفريق العامل  النهائية لتكاليفاتقديرات   تتاحريثما    -76

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.2/L.6 المقرر مشروع، باعتباره ياهبصيغته المعدلة شف
، واصل الفريق العامـل نظـره فـي مـشروع المقـرر،             2008أيار  / مايو 14 في المنعقدة   ،ة الخامس تهفي جلس   -77
  . بشأنها كامل الفقرات التي لم يتم التوصل إلى اتفاقخصوصاو

 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة  تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر،           بعد  -78
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.6رر باعتباره مشروع المق
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، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -79

ـ     UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.6رر  ـلألطـراف في البروتوكول في مشروع المق      رر ـ واعتمده باعتبــاره المق
BS-IV/3 .فق بالتقرير الحاليويرد نص المقرر في المر.  

   خبراء السالمة األحيائيةقائمة
ـ  األمـين التنفيـذي   مـن  مذكرة خبراء السالمة األحيائية، قائمة في هكان أمام الفريق العامل لدى نظر      -80 ن حالـة  ع

يـق   والتوصيات الصادرة عن فر     حالة وتشغيل واستعمال المرحلة التجريبية للصندوق الطوعي       وكذلك عن  قائمةواستخدام ال 
 فريـق االتـصال     ا وتقرير )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.2( االتصال بخصوص تدابير تحسين قائمة الخبراء     

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/7 and 8(.  
 ، نيوزلنـدا  ، المكـسيك  ، اليابان ، إندونيسيا ، مقدمة مختصرة من الرئيس واألمانة، أدلى ببيانات ممثلو السلفادور         بعد  -81

؛ وكذلك بالنيابة عن البلـدان المرشـحة    27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (فينيا   سلو ،النرويج
لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين، وهمـا البوسـنة        

  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(غندا  وأو،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،والهرسك
  . للفريق العاملجلسة الحقةنظر فيه خالل لل، قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس النقاط المثارة ة المناقشبعد  -82
بـشأن  قدمه الرئيس مشروع مقرر تناول الفريق العامل بحث ، 2008أيار / مايو15 فيالمنعقدة في جلسته الثامنة،    -83

  .ء السالمة األحيائيةجدول خبرا
بالنيابة عـن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا     ( سلوفينيا ، نيوزيلندا، الهند، كولومبيا، بوليفيا،أدلى ببيانات ممثلو بليز     -84

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             27األعضاء البالغ عددها    
  . أوغندا وزمبابوي،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،ا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسكسابقا وتركي

 شـفهيا،   بـصيغته المعدلـة    تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر إلى الجلسة العامة،              بعد  -85
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.15باعتباره مشروع المقرر 

، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -86
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.15رر  ـراف في البروتوكول في مشروع المق     ـلألط رر ـ واعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/4 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

     المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد-  7البند 
ولـدى  .  من جدول األعمـال    7، البند   2008أيار  / مايو 12في  المنعقدة  ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع،      بحث  -87

ـ               ة الماليـة  النظر في هذا البند، كان أمام االجتماع مذكرة من األمين التنفيذي تعرض حالة تنفيذ اإلرشاد الموجـه إلـى اآللي
 ووثيقة إعالمية مقدمة من مجلس مرفق البيئة العالميـة         (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5)بخصوص السالمة األحيائية    

  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/12) لسالمة األحيائيةعالمية لتمويل أنشطة ااستراتيجية  بشأن
 بلـدا مـن أجـل    101 يون دوالر أمريكي خصص لـ مل50ذكر ممثل أمانة مرفق البيئة العالمية أن مبلغا وقدره    -88

األطـر الوطنيـة للـسالمة       بلدا من أجل تنفيذ      19 مليون دوالر أمريكي إلى      20إعداد األطر الوطنية للسالمة األحيائية، و       
السالمة  بلد من أجل بناء القدرات الوطنية بالعالقة إلى غرفة تبادل معلومات             100 مليون دوالر أمريكي إلى      13 و   األحيائية
  .األحيائية
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. 2008أيـار   / مـايو  13 فـي  المنعقـدة    ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      7 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -89
 من مـذكرة األمـين التنفيـذي        43  و 40  و 30 في الفقرات    حتملمقرر م لمشروع عناصر   إلى   االنتباه   الرئيسواسترعى  

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5).  
بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة     (سلوفينيا  النرويج،   ،الرئيس، أدلى ببيانات ممثلو نيوزيلندا    من   مقدمة مختصرة    بعد  -90

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وهـي كرواتيـا وجمهوريـة مقـدونيا        27ودولها األعضاء البالغ عددها     
 ،) وصربيا؛ والبلـد الـشريك أوكرانيـا   ،محتملين، وهما البوسنة والهرسكاليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين ال   

  .وجنوب أفريقيا
  . النقاط المثارة خالل المناقشاتتضمن تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا يبعد  -91
 بشأن اآللية   مشروع مقرر قدمه الرئيس    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -92

  .المالية والموارد
 تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر إلى الجلسة العامة باعتبـاره مـشروع المقـرر                   بعد  -93

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.14.  
مـل كاجتمـاع    ، نظر مؤتمر األطراف العا    2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتمـاع، المنعقدة في       في    -94
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.14روتوكول في مشروع المقـرر     ـراف في الب  ـلألط رر ـواعتمده باعتباره المق

BS-IV/5 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

     التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى-  8البند 
ولـدى  .  من جدول األعمـال    8، البند   2008أيار  / مايو 12في  المنعقدة  ماع،  ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجت    بحث  -95

النظر في هذا البند، كان أمام االجتماع مذكرة تقدم تحديثا ألنشطة التعاون بين األمانة والمنظمات واالتفاقيـات والمبـادرات                   
يئة الدستور الغـذائي واالتفاقيـة الدوليـة    األخرى فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك مبادرة الجمارك الخضراء، وه        

  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6)لوقاية النباتات 
؛ وسيتم التشاور مـع الوفـود بـشأن         8في الجلسة العامة الثانية، أبلغ الرئيس االجتماع بأنه سيعد نصا بشأن البند               -96

  .مضمون هذا النص قبل النظر فيه في الجلسة العامة
، نظر مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع        2008أيار  / مايو 16ة الثالثة لالجتمـاع، المنعقدة في      الجلسة العام في    -97

 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.10)  قدمه الرئيس في إطار هذا البنـد مقررـروتوكول في مشروع  لألطراف في الب  
  .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي. BS-IV/6رر ـواعتمده باعتباره المق

     تقرير األمين التنفيذي عن إدارة شؤون البروتوكول وشؤون الميزانية-  9البند 
.  من جـدول األعمـال     9، بحث البند    2008أيار  / مايو 12في  المنعقدة  تناولت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع،        -98

شؤون الميزانية وشؤون إدارة البروتوكـول      ولدى النظر في هذا البند، كان أمام االجتماع مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن              
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7).  

 تفاصيل إنفاق الموارد وأن خيار النمو الـصفري  عن تقرير إلى وجود  األمين التنفيذي، لدى تقديمه لهذا البند،        أشار  -99
 الـدوالر  مقابل الدوالر األمريكي    ضعفتأثيرات  بسبب   الميزانية نتيجة    خسرتها في المائة التي     17 النسبة البالغة    يعوضلن  

ـ الزاالعمل ولتغطية عبء .  المقر والرواتب بالدوالرات األمريكية  مبنى ت تكاليف إيجار  ارتفعففي كندا،   . الكندي د الناشـئ  ئ
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 األطراف في البروتوكول، تحتاج خدمات المؤتمرات إلى موظفين جديدين من فئة الخدمات العامـة، واألمانـة                 ارتفاع عدد 

  .ن كل طرف لتغطية رواتبهما لمدة سنتينم دوالرا في المتوسط 1 632بلغا وقدره تطلب م
شكر األمين التنفيذي برنامج األمم المتحدة للبيئة على تقديم األموال لراتب موظف واحد مـسؤول عـن الـشؤون                   -100

ة بالعالقـة   مكناع يعرض فيه األنشطة الم    المالية في إطار بروتوكول السالمة األحيائية، وقال أنه سيلقي بيانا في نهاية االجتم            
  .إلى التمويل المتاح

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها     (استجابة لدعوة الرئيس لإلدالء بتعليقات بشأن هذا البند، أثار ممثل سلوفينيا              -101
مهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     كرواتيا وج  البلدان المرشحة لالنضمام، وهي   ؛ وكذلك بالنيابة عن     27األعضاء البالغ عددها    

مسألة مـا إذا   أثار  ،  )سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك، وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا           
كان اإلرشاد بشأن تخصيص الموارد المالية من جانب مؤتمر األطراف يسري أيضا على االجتماع الحالي، وهـو اإلرشـاد      

  . بشأن عمليات االتفاقية8/10ي المرفق األول بالمقرر الوارد ف
باعتبارهـا  اليابـان،   و. قالت ممثلة اليابان أن وفدها يوافق على التعليقات التي قدمت بالنيابة عن االتحاد األوروبي               -102

 أن وفـودا أخـرى قـد    وقالت. من المساهمين الرئيسيين للميزانية األساسية، تعلق أهمية كبرى على اإلدارة الفعالة والكفء      
ويجـب أن تكـون     . أيدت اقتراحها الخاص باعتماد النمو الصفري بالقيمة اإلسمية في الميزانية ويجب بحثه بصورة رسمية             

وفي هذا الصدد، ترغب اليابان في رؤية تنسيق متزايد مع مرفق البيئـة             . األنشطة في إطار البروتوكول متوافقة مع الموارد      
  .(GEF)العالمية 

بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا     (، وسلوفينيا   )بالنيابة عن المجموعة األفريقية   (أدلى ببيانات ممثال نيجيريا       -103
 كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية      البلدان المرشحة لالنضمام، وهي   ؛ وكذلك بالنيابة عن     27األعضاء البالغ عددها    

  ).تملين، وهما البوسنة والهرسك، وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانياسابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المح
، رئيس فريق االتصال المعني بالميزانية، الجلسة العامة الثانية، المنعقـدة           )ناميبيا(أبلغ السيد سم توكونيو شيكونغو        -104
 أن بعد المناقشات فـي     وذكر. انة، أن فريق االتصال استعرض اقتراحات الميزانية المقدمة من األم         2008أيار  / مايو 15في  

 تبين التوزيع المحتمل لألموال من أجل مشاريع        (UNEP/CBD/BS/COPMOP/4/INF/27/Rev.1)الفريق، أعدت وثيقة    
وفي ضوء التحديات التي تواجه األمانة في تسيير عمل البروتوكـول، فمـن         . المقررات التي توصل إليها الفريقان العامالن     

وقـال أن   .  األنشطة المقترحة مرتبطة بمصادر التمويل ذات الصلة وأن يمكن استعمال االحتياطيـات            المهم أن تكون جميع   
األنشطة المتعلقة ببناء القدرات، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية والتوعية العامة هي أنـشطة حيويـة ويجـب أن                   

عليها متأخرات في اشـتراكاتها المقـررة سـوف تفـي     وأضاف أنه يجب إيجاد وسيلة للتأكد من أن األطراف التي     . تستمر
وقـال  . بالتزاماتها المالية بموجب البروتوكول وأن يمكن توجيه مزيد من الموارد من بند تكاليف دعم البرنامج للبروتوكول               
 تنطـوي   أن الفريقين العاملين يجب أن يتشاورا ويتعاونا مع فريق االتصال المعني بالميزانية بخصوص أي مقررات جديدة               

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء دراسة بواسطة وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمـم المتحـدة فـي     . على التزامات مالية  
نيويورك الستعراض إمكانية أن تعمل األمانة بالعملة المحلية للبلد المستضيف، تمشيا مع األنشطة المماثلة التـي تنفـذ فـي                    

  .الت األخرىإطار االتفاقيات والبروتوكو
 مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع        بحث،  2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -105

 المقدم من فريـق االتـصال المعنـي         UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.19لألطراف في البروتوكول مشروع المقرر      
  .بالميزانية
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، رئيس فريق االتصال المعني بالميزانية، أن       )ناميبيا(لسيد سم توكونيو شيكونغو     لدى تقديمه لمشروع المقرر، قال ا       -106
ووافق فريق االتـصال علـى      . الفريق واصل استعراض األنشطة مقابل التكاليف في مقترحات الميزانية المقدمة من األمانة           

قة، مما يؤدي بالتالي إلى خفض االشـتراكات  المتبقية أو االشتراكات من الفترات المالية السابالمتراكمة السحب من األرصدة    
 إلى العناصر التالية التي بحثها فريق االتصال        نتباهواسترعى أيضا اال  . 2010-2009المقررة على األطراف لفترة السنتين      

 تقريـرا  يعـد أن برنامج األمم المتحدة للبيئة، بوصفه مديرا للصناديق اإلستئمانية للبروتوكول،          ينبغي ل : إلدراجها في التقرير  
ـ       في الصناديق اإلستئمانية، وينشره    واإليرادات   نفاقربع سنوي عن اإل     البلـد  وة علـى الموقـع اإللكترونـي لألمانـة؛ دع

 منظمـة الطيـران المـدني الـدولي       ل ينبغيالمستضيف إلى النظر في تجديد عرضه تقديم مساحة مجانية لمكاتب األمانة؛ و           
(ICAO)    لمـذكرة   عاجـل ومة األمم المتحدة في مونتريال، ينبغي أن تضمن التنفيذ الكامل وال          ، بصفتها الوكالة الرئيسية لمنظ 

ألمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن ذلك إلى االجتمـاع          ينبغي ل ، و 2007شباط  / فبراير 22التفاهم التي وقعتها مع األمانة في       
  .الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 الوحيـد  المنـصب ة في األمانة قد تم شغلها، وأكد لالجتمـاع أن  معتمدح األمين التنفيذي أن جميع الوظائف ال     أوض  -107
  .المعتمد لفترة السنتين القادمة سيتم شغله بسرعة

، اعتمد مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع    2008أيار / مايو16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في         -108
ويرد نص المقرر   . BS-IV/7 المقرر   ا باعتباره UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.19اف في البروتوكول الوثيقة     لألطر

  .في المرفق بالتقرير الحالي

      القضايا الجوهرية- ثالثا 
  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -  10البند 

  )18المادة ( للكائنات الحية المحورة
وعنـد  . 2008أيار / مايو12 من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة في 10األول البند   الفريق العامل    بحث  -109

ن من األمين التنفيذي فيهما تجميع لـآلراء والمعلومـات المقدمـة مـن       ا الفريق العامل مذكرت   أمامالنظر في هذا البند، كان      
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/8 ( والحكومــات األخــرى والمنظمــات الدوليــة ذات الــصلة    ،األطــراف

ــذلك وثــائق  )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/9 و ــة وك المــستلمة أو المعلومــات / تجمــع اآلراء وإعالمي
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/2 and Add.1 و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/3(.  

عامل أعدت استجابة لطلبات     األمانة إن الوثائق المعروضة على الفريق ال       ة ممثل ت لهذا البند، قال   افي معرض تقديمه    -110
مـن المـادة   ) أ(2  الفقرةبشأن BS-III/10 من البروتوكول والمقرر 18 من المادة    3بشأن الفقرة    BS-III/9 المقرر   بموجب

فقـد   من جدول األعمال، 10  في إطار البند   أيضا سينظر فيهما اآلن     18من المادة   ) ج(2 و) ب(2ن الفقرتين   ألونظرا  . 18
 المتعلق بهاتين الفقرتين، الوارد في القسم الخامس من مذكرة األمين التنفيذي عن التقييم              موجز إلى التقرير ال    االنتباه استرعت

 االنتبـاه كـذلك إلـى العناصـر       تسترعىوقالت إنها   . (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14)) 35المادة  (واالستعراض  
 التـي تـشكل األسـاس       اإلطالع على التعليقات  ويمكن  . نفسهامشروع المقرر الوارد في القسم السابع من الوثيقة         ل المحتملة

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10/Add.1 الوثيقة الموجز فيتقرير لل
 من البروتوكول، أدلى ببيانات ممثلو بليز، البرازيل، كنـدا، كوبـا، الهنـد،    18 من المادة   3 موضوع الفقرة    حول  -111

؛ 27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البـالغ عـددها           (الفلبين، سلوفينيا   اليابان، ماليزيا، المكسيك، النرويج،     
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وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا وتركيـا؛ والبلـدين                  

  .تايلند وفنزويالو ،جنوب أفريقياو، )كرانيا وصربيا؛ والبلد الشريك أو،المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك
 من البروتوكول، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، كولومبيا، كوبا، نيوزيلندا،          18من المادة   ) أ(2 موضوع الفقرة    حول  -112

ـ  27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (النرويج، سلوفينيا    دان المرشـحة  ؛ وكذلك بالنيابة عن البل
لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين، وهمـا البوسـنة        

  .، وتايلند) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،والهرسك
 ، نيوزيلندا، اليابان،با من البروتوكول، أدلى ببيانات ممثلو كو      18من المادة   ) ج(2و  ) ب(2 تين موضوع الفقر  حول  -113

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشـحة       27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         ( وسلوفينيا   ،النرويج
لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين، وهمـا البوسـنة        

  .) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،والهرسك
  .(GIC) ةصناععالمي لل الالتحالفممثل عن أيضا أدلى ببيان   -114
في ختام المناقشة، قالت الرئيسة إنه مع األخذ في االعتبار اآلراء المعبر عنها، ستقوم بإعداد نصوص بشأن الفقـرة       -115

  . من البرتوكول لتعرض على نظر الفريق العامل18، من المادة ، على التوالي)ج(2 و) ب(2 تين، والفقر)أ(2، والفقرة 3
بـشأن  قدمتـه الرئيـسة      الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 14في جلسته الثالثة، المنعقدة في        -116

  .)من البرتوكول 18من المادة ) ج(2و ) ب(2الفقرتان (المحورة المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية 
مقرر بشأن المناولة والنقـل   على مشروع ال   ةمبدئيبصفة   تقديرات التكاليف النهائية، وافق الفريق العامل        ريثما تتاح   -117

 كمـشروع المقـرر   )  من البرتوكول  18من المادة   ) ج(2و  ) ب(2الفقرتان   ( المحورة والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية    
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.3.  

 مـشروع المقـرر   علـى    الفريـق العامـل      وافـق ،  2008أيـار   / مـايو  15 الرابعة، المنعقدة فـي      تهفي جلس   -118
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.3      ــرر ــشروع المق ــة بوصــفه م ــسة العام  إلحالتــه إلــى الجل

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.3.  
بشأن المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهويـة للكائنـات         ئيسة  قدمته الر  الفريق العامل بعد ذلك مشروع مقرر        بحث  -119
  ). من البرتوكول18 من المادة 3الفقرة (المحورة الحية 
ـ    أعادردا على طلب توضيح بخصوص آثار مشروع المقرر على الميزانية،             -120 ـ قـدم  ذي  ت الرئيسة التأكيد ال صدد ب

 أن فريـق االتـصال المعنـي بالميزانيـة     ومفـاده ، ) جدول األعمال من4البند ( تقرير لجنة االمتثال حولمشروع المقرر   
 التعـديالت   خـال وتقوم األمانـة حاليـا بإد     .  جميع مشاريع المقررات   شأنباستعرض تقديرات التكاليف التي أعدتها األمانة       

لمؤتمر الخاصـة بـا   يف  وأضافت الرئيسة إن تقديرات التكـال     . ة عن ذلك، والتي على إثرها ستتاح التقديرات النهائية        مترتبال
  .بالفعلعنها تم اإلبالغ قد  ) دوالر أمريكي تقريبا20 000 (المقترحاإللكتروني 

  .لتكاليف النهائيةا تقديرات ريثما تتاحفي ضوء هذا الرد، وافق الفريق العامل على النظر في مشروع المقرر،   -121
، مصر، إثيوبيا، غـابون، الهنـد، اليابـان،         كولومبيا الصين،   أدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وبربودا، بليز، البرازيل،        -122

؛ وكـذلك  27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البـالغ عـددها           (ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، عمان، سلوفينيا      
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ركيا؛ والبلـدين المرشـحين     بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وت           
  .، أوغندا وأوكرانيا) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،المحتملين، وهما البوسنة والهرسك

على مشروع المقرر بشأن المناولة والنقـل        ةمؤقتبصفة   تقديرات التكاليف النهائية، وافق الفريق العامل        ريثما تتاح   -123
يا، كمـشروع  ه، بصيغته المعدلة شـف ) من البرتوكول18 من المادة 3الفقرة (المحورة  والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية 

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.4مقرر ال
بعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على مشروع   و،  2008أيار  / مايو 15 الرابعة، المنعقدة في     تهفي جلس   -124

ــرر  ــة   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.4المق ــسة العام ــى الجل ــه إل ــرر  إلحالت ــشروع المق   كم
UNEP{/CBD/BS/COP-MOP/4/L.4 .  

بشأن المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهويـة للكائنـات         قدمته الرئيسة    الفريق العامل بعد ذلك مشروع مقرر        بحث  -125
  ). من البرتوكول18من المادة )) أ (2الفقرة (المحورة الحية 
، اليابان، كينيـا، المكـسيك،      إندونيسيا ممثلو أنتيغوا وبربودا، بليز، البرازيل، الصين، مصر، إثيوبيا،          أدلى ببيانات   -126

؛ وكـذلك بالنيابـة عـن    27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها  (نيوزيلندا، الفلبين، قطر، سلوفينيا     
ية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين،          البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهور     

  .، أوكرانيا وفنزويال) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،وهما البوسنة والهرسك
 بشأن المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية       ا مشروع مقرر منقح   فإنها ستعد قالت الرئيسة، إنه في ضوء المناقشة،         -127

  .ليعرض على نظر الفريق العامل)  من البرتوكول18من المادة ) أ (2الفقرة  ( المحورةائنات الحيةللك
بشأن قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر منقح       بحث،  2008أيار  / مايو 15 الرابعة، المنعقدة في     تهفي جلس   -128

  .هذا الموضوع
بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا      (سلوفينيا  و، نيوزيلندا،   إثيوبياأدلى ببيانات ممثلو البرازيل، الصين، مصر،         -129

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             27األعضاء البالغ عددها    
  .)لد الشريك أوكرانيا وصربيا؛ والب،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك

يا، إلحالته إلى الجلسة العامـة      ه الفريق العامل مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدلة شف        اعتمد،  اآلراءبعد تبادل     -130
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP4/L.8 بوصفه مشروع المقرر

  .والتنظيمالعامة لبحوث امبادرة أدلى ببيان ممثل   -131
، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16لثة لالجتماع، المنعقدة في     في الجلسة العامة الثا     -132

. BS-IV/8 واعتمده باعتباره المقرر     UNEP/CBD/BS/COP-MOP4/L.3لألطراف في البروتوكول في مشروع المقرر       
  .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي

طـراف فـي البروتوكـول بعـد ذلـك فـي مـشروع المقـرر                نظر مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع لأل         -133
UNEP/CBD/BS/COP-MOP4/L.4     واعتمده باعتباره المقرر BS-IV/10 .         ويرد نص المقرر فـي المرفـق بـالتقرير

  .الحالي
نظر مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي البروتوكـول بعـد ذلـك فـي مـشروع المقـرر                          -134

UNEP/CBD/BS/COP-MOP4/L.8عتمده باعتباره المقرر  واBS-IV/9 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  
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  )16 و 15المادتان (   تقييم المخاطر وإدارة المخاطر -  11البند 

ولدى . 2008أيار  / مايو 13 المنعقدة يوم    ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      11 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -135
ـ ( األمين التنفيذي بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخـاطر       منالبند، كان أمام الفريق العامل مذكرة       نظره في هذا      15ن االمادت

، كوثائق إعالمية، تقارير حلقات العمل اإلقليمية، التـي نظمتهـا           وكذلك،  )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/10() 16 و
-UNEP/CBD/BS/COP-MOP(يم المخـاطر وإدارة المخـاطر       األمانة، بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات المتعلقة بتقي       

4/INF/14, 15, 16 and 17(   وتقرير حلقة عمل أخرى، نظمتها كندا والنرويج، بشأن تقييم مخاطر التطبيقـات المـستجدة ،
-UNEP/CBD/BS/COP()  والمحاصـيل الـصيدالنية والفيروسـات      ، واألشـجار  ،األسـماك (للكائنات الحية المحـورة     

MOP/4/INF/13(                  وتجميع للوثائق التوجيهية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتاحة مـن خـالل مركـز مـوارد ،
  .)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/22(معلومات السالمة األحيائية التابع لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

المتعلـق بتقيـيم المخـاطر وإدارة        BS-II/9ة للمقـرر    الجوانب الرئيسي بر ممثل األمانة    لدى تقديمه لهذا البند، ذكّ      -136
يشتمل على تحليـل     (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/10) مذكرة األمين التنفيذي   من   الثاني وأوضح أن القسم     ،المخاطر

نات الحية  لحلقات العمل اإلقليمية بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المرتبطة بالكائ              
 بين الدورات ذات الـصلة بتقيـيم        نفذت في الفترة الفاصلة   ثالث الضوء على األنشطة األخرى التي       الالمحورة؛ ويسلط القسم    

ية بشأن تقييم المخاطر وإدارتها     الخطوط اإلرشاد رابع توافر   المخاطر الكائنات الحية المحورة؛ ويتناول القسم       مخاطر وإدارة   
 عرضـا خـامس   الت السالمة األحيائية التابع لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ ويقدم القسم            لدى مركز موارد معلوما   

ات المحددة التي قد يترتب عليهـا تـأثيرات   سم الكائنات الحية المحورة أو ال     تحدد هوية لمقررات واآلراء المتاحة التي     ل اعام
  .صحة اإلنسانعلى مع مراعاة المخاطر لك أيضا وذ ، المستدامهواستخدامالتنوع البيولوجي ضارة على حفظ 

 ،إيـران اإلسـالمية   جمهورية   ، إندونيسيا ، الهند ، السلفادور ، الصين ، الكاميرون ، كندا ،أدلى ببيانات ممثلو أستراليا     -137
ها األعـضاء البـالغ     بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودول    ( سلوفينيا   ، الفلبين ، النرويج ، نيوزيلندا ، المكسيك ، ماليزيا ،كيريباتي
؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابقا وتركيـا؛                27عددها  

 فنـزويال  ، تايلنـد ، جنوب أفريقيا،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك   
  . وزمبابوي

 وأمانة االتفاقية الدوليـة     ، وهيئة الدستور الغذائي   ،أدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة          -138
  . النباتاتلوقاية
  .(PRRI) ومبادرة البحوث العامة والتنظيم (GIC) التحالف العالمي للصناعة ممثالأيضا أدلى ببيانات   -139
  . النقاط المثارة خالل المناقشاتتضمنرئيس إنه سيعد نصا ي تبادل اآلراء، قال البعد  -140
بشأن تقييم قدمه الرئيس  مشروع مقرر    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 14 المنعقدة يوم    ،في جلسته الخامسة    -141

  .المخاطر وإدارة المخاطر
جمهوريـة   ، إندونيـسيا  ، الهند ، إثيوبيا ، مصر ،يا كولومب ، كندا ، بوليفيا البرازيل  ، بليز ،أدلى ببيانات ممثلو أستراليا     -142

بالنيابة عـن الجماعـة األوروبيـة      ( سلوفينيا   ، الفلبين ، النرويج ، نيوزيلندا ، المكسيك ، ماليزيا ، كينيا ، اليابان ،إيران اإلسالمية 
وريـة مقـدونيا   ؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وهـي كرواتيـا وجمه     27ودولها األعضاء البالغ عددها     

  ،) وصربيا؛ والبلـد الـشريك أوكرانيـا   ،اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك   
  . فنزويال وزمبابوي، أوغندا،جنوب أفريقيا
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مقرر الذي قدمه   النظر في مشروع ال   واصل الفريق العامل     ،2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،في جلسته السادسة    -143
  .الرئيس

 ، اليابـان ، إندونيسيا، الهند، إثيوبيا، مصر ، إكوادور ، الصين ، البرازيل ، بوليفيا ، بليز ،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -144
بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا       ( سلوفينيا   ، قطر ، الفلبين ، عمان ، النرويج ، نيوزيلندا ، موزامبيق ، المكسيك ،ماليزيا

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             27ألعضاء البالغ عددها    ا
  .أوغندا وفنزويال، ) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك

  .الدستور الغذائيأدلى ببيان أيضا ممثل هيئة   -145
وصـل  تصغر من أصدقاء الرئيس للم تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمه الرئيس إلنشاء فريق       بعد  -146

 ،مكونا من الخبراء فقـط   مفتوح العضوية أو     ما إذا كان الفريق المقترح بشأن تقييم المخاطر ينبغي أن يكون             حولإلى اتفاق   
  .ناء على ذلكوإعداد النص المالئم ب

 الرئيس إلنشاء فريق من أصدقاء الرئيس لمواصـلة العمـل علـى    منخر آوافق الفريق العامل أيضا على مقترح    -147
  . المقررشروعثالث من مالنص القسم 

بـشأن  قدمه الرئيس مشروع مقرر منقح  الفريق العامل بحث، 2008أيار / مايو15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -148
  .م المخاطر وإدارة المخاطر، حسبما عدله شفهيا فريق أصدقاء الرئيستقيي

بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة     ( سلوفينيا   ، نيوزيلندا ، ماليزيا ، مصر ، كولومبيا ، البرازيل ،أدلى ببيانات ممثلو بليز     -149
ـ    27ودولها األعضاء البالغ عددها      ي كرواتيـا وجمهوريـة مقـدونيا    ؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وه

 ،) وصربيا؛ والبلـد الـشريك أوكرانيـا   ،اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك   
  .أوغندا وزمبابوي

جلسة العامة   شفهيا، إلى ال   بصيغته المعدلة  تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر المنقح،            بعد  -150
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.12باعتباره مشروع المقرر 

، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -151
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.12رر  ـراف في البروتوكول في مشروع المق     ـلألط رر ـ واعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/11 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

  )27المادة (   المسؤولية والجبر التعويضي -  12البند 
ولـدى  .  من جدول األعمـال 12، البند 2008أيار / مايو12في المنعقدة ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع،   بحث  -152

ير الختامي للفريق العامل المفتوح العـضوية المخـصص للمـسؤولية والجبـر     النظر في هذا البند، كان أمام االجتماع التقر  
  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11 and Add.1)التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

نيين قدمت السيدة خيمينا نييتو، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبـراء القـانو                 -153
وقالـت  .  بروتوكول السالمة األحيائية، قدمت تقرير الفريق العامل       سياقوالتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في       

تعريف ضياع التنوع البيولوجي؛ والـصعوبات التـي   :  قام بتحليل وثائق إعالمية بشأن     ، ضمن صالحياته،  ن الفريق العامل  إ
ف الثالث؛ والضرر الذي يلحـق بحفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه المـستدام؛                تواجه إنفاذ معاهدات مسؤولية الطر    

واإلجراءات عبر الوطنية بما في ذلك عمل مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص؛ وعمل لجنـة القـانون الـدولي ذي          
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ية المحـورة؛ وخبـرة الـصكوك    الصلة؛ والضمان المالي لتغطية المسؤولية الناشئة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الح      

لحق بالمناطق الخارجة عن حدود الواليـة الوطنيـة؛ وتطبيـق أدوات       ذي ي والمحافل الدولية األخرى، فيما يتعلق بالضرر ال      
لتقييم التنوع البيولوجي وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه؛ وترتيبات التعويض اإلضافي الجماعي فـي الـصكوك الدوليـة         

  . خبراءالتي قدمهاعروض ال عدد من من الفريق العامل أيضا ستفادوقد ا. المتعلقة بالبيئةبشأن المسؤولية 
نظر الفريق العامل في قائمة إشارية لمعايير تقييم فعالية القواعد واإلجـراءات فـي مجـال المـسؤولية والجبـر                 -154

اعد واإلجراءات الدولية في مجال المـسؤولية       واعتمد أيضا مخططا لمقرر بشأن القو     . 27التعويضي المشار إليها في المادة      
والحظت أن االجتمـاع الخـامس   . تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود   الناشئ عن والجبر التعويضي عن الضرر     

 وبنـاء . للفريق العامل كلف الرئيسين المتشاركين بعقد اجتماع ألصدقاء الرئيسين المتشاركين قبل االجتماع الرابع لألطراف             
 لمواصلة التفاوض بشأن النص المرفـق  2008أيار / مايو10 إلى   7عليه، اجتمع أصدقاء الرئيسين المتشاركين في بون من         

هياكـل  تحتوي على    وأصدروا وثيقة    )، المرفق UNEP/CBD/COP-MOP/4/11(بتقرير االجتماع الخامس للفريق العامل      
وشـكرت  . )، المرفـق  UNEP/CBD/COP-MOP/4/11/Add.1(منقحة وتعديالت على األقسام الثاني والثالث والرابـع         

  . لالجتماعاتةالمساندغير ذلك من أنواع الحكومات التي قدمت مساندة مالية و
 بالنظر في المسائل العالقة ومسودة نـص  هفيكلمع تاتفق على إنشاء فريق اتصال لتسهيل العمل في إطار هذا البند،        -155
سة مشتركة من الرئيسين المتشاركين للفريـق العامـل المعنـي بالمـسؤولية والجبـر         وسيكون فريق االتصال برئا   . نهائي

، على أن يعمل على أساس نتائج اجتمـاع أصـدقاء           )هولندا(والسيد رينيه لوفيبر    ) كولومبيا(التعويضي، السيدة خيمينا نييتو     
  .)، المرفقUNEP/CBD/COP-MOP/4/11/Add.1(الرئيسين المتشاركين 

 15يد رينيه لوفيبر، الرئيس المتشارك لفريق االتصال، الجلسة العامة الثانيـة لالجتمـاع، المنعقـدة فـي                  أبلغ الس   -156
يحبذ اعتماد صـك ملـزم مـن الوجهـة          و في فريق االتصال     بدأ يظهر  في اآلراء    ا عام ا، بأن هناك توافق   2008أيار  /مايو

ن أجل معالجة الضرر الذي يلحـق بحفـظ التنـوع البيولـوجي     القانونية بشأن النهج اإلداري ليكون بمثابة آلية لالستجابة م        
وبناء على طلب فريق االتصال، قدم مؤيدو إدخال مادة بشأن المسؤولية المدنية في هذا الصك، قـدموا                 . واستخدامه المستدام 

ركان مشاريع لمقررات   واقترح الرئيسان المتشا  . وحتى اآلن ال يوجد توافق في اآلراء إلدراج هذا الحكم         .  بهذا الشأن  ااقتراح
تتعلق باعتماد صك ملزم من الوجهة القانونية بشأن النهج اإلداري وخطوط إرشادية للتعامـل مـع القواعـد واإلجـراءات                    

وقد انتهت القراءة األولى لألقسام الخـامس والـسادس والـسابع مـن     . المتعلقة بالمسؤولية المدنية، التي لم يتم مناقشتها بعد     
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11ارد في الوثيقة المرفق الثاني الو

 مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع        بحث،  2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -157
قدمه الرئيسان المتشاركان لفريق    الذي   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.18لألطراف في البروتوكول مشروع المقرر      

  .ي بالمسؤولية والجبر التعويضياالتصال المعن
لدى تقديمها لمشروع المقرر، قدمت السيدة خيمينا نييتو، الرئيس المتشارك لفريق االتـصال المعنـي بالمـسؤولية           -158

وقالـت  . والجبر التعويضي، عرضا عاما موجزا عن العمل الذي قام به فريق االتصال منذ الجلسة العامة السابقة لالجتمـاع    
) باشتراك الرئيسين المتشاركين واألصدقاء المهتمين بـاألمر      (تهما ثالثية األطراف    ا المتشاركين واصال اجتماع   أن الرئيسين 

ويحتوي مـشروع   . وصل إلى فهم مشترك، قدم بعد ذلك إلى فريق االتصال         ت من أجل ال   2008أيار  / مايو 14التي بدأت في    
الموافق عليهما في العمل المستقبلي بخصوص المـسؤولية والجبـر        المقرر أمام االجتماع على العملية، باإلضافة إلى النص         

المفاوضات الدوليـة،  في  أنه كان مفهوما أنه      معومن المنجزات الرئيسية االتفاق المؤقت على اختيار الصكوك،         . التعويضي
ة فـي  قادمتماعات الن الستضافة االجيوقالت أن هناك عرض. تم الموافقة على كل شيء    تلن يتم الموافقة على أي شيء حتى        
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 وأنها متفائلـة  ،وقالت أن ذلك إنما يدل على التزام واضح لالنتهاء من العملية        .  تعهد واحد واضح   وأنه تم تقديم  إطار العملية،   
  .بشأن العمل المستقبلي للفريق

  .فنزويالبعد تقديم مشروع المقرر، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، اليابان، ماليزيا، المكسيك، بيرو، و  -159
رحب جميع المتحدثين بنتائج مناقشات فريق االتصال وأعربوا عن تقـديرهم للعمـل الـذي قـام بـه الرئيـسان           -160

وقالت ممثلة ماليزيا أن حكومتها عرضت استـضافة اجتمـاع فريـق أصـدقاء              . المتشاركان وللمساندة المقدمة من األمانة    
وقال ممثل اليابان أن حكومته ستقدم مساندة مالية لالجتماع القـادم         . 2009الرئيسين المتشاركين المقرر عقده في أوائل سنة        

وأعادت ممثلة المكسيك التأكيد على العـرض المقـدم مـن بلـدها الستـضافة أحـد          . لفريق أصدقاء الرئيسين المتشاركين   
  .االجتماعات المستقبلية لفريق أصدقاء الرئيسين المتشاركين من أجل تسهيل مواصلة التقدم

أعربت السيدة نييتو عن امتنانها لحكومتي ماليزيا والمكسيك، على عرضـهما استـضافة االجتمـاعين القـادمين                   -161
  .ألصدقاء الرئيسين المتشاركين، وإلى حكومة اليابان، التي تعهدت بتقديم مساندة مالية

اعتبـاره المقــرر    ب UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.18بعد اإلدالء ببيانـات، اعتمد مشـروع المقـرر         -162
BS-IV/12 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

  )30المادة (   الهيئات الفرعية -  13البند 
ولدى . 2008أيار  / مايو 13 المنعقدة يوم    ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      13 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -163

 بشأن اآلليات المحتملة لتقديم المشورة العلمية والتقنيـة  مذكرة من األمين التنفيذيلعامل  نظره في هذا البند، كان أمام الفريق ا       
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12(.  

 نتائج مؤتمر األطـراف العامـل       ت استعرض مذكرة األمين التنفيذي  لدى تقديمه لهذا البند، أوضح ممثل األمانة أن           -164
لتكاليف المرتبطة بتوفير آليات تقـديم المـشورة العلميـة والتقنيـة،            ا تقديراتقدمت  كاجتماع لألطراف في البروتوكول، و    

  .محتملة اتمقررل األخير من الوثيقة على عناصر قسمويشتمل ال.  مثل هذه اآللياتإنشاءخيارات المتعلقة بعرضت الو
 ، كوبـا ، كولومبيـا ، الـصين ،)يـة متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريق   ( الكاميرون   ،أدلى ببيانات ممثلو البرازيل     -165

 سـلوفينيا   ، تـونس  ، تايلند ، قطر ، النرويج ، المكسيك ، ماليزيا ، اليابان ،إيران اإلسالمية جمهورية   ، الهند ، السلفادور ،إكوادور
؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وهـي          27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (
 وصـربيا؛   ،رواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك           ك

  . فنزويال وزمبابوي،الواليات المتحدة األمريكيةأوغندا،  ،)والبلد الشريك أوكرانيا
  .أدلى ببيان أيضا ممثل مبادرة البحوث العامة والتنظيم  -166
  . النقاط المثارة خالل المناقشاتتضمنبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا ي تبعد  -167
بـشأن  قدمـه الـرئيس     مشروع مقرر    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -168

  .ةالهيئات الفرعي
لنيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا األعـضاء البـالغ          با( سلوفينيا   ، اليابان ، البرازيل ،أدلى ببيانات ممثلو بوليفيا     -169

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابقا وتركيـا؛                27عددها  
بالنيابـة عـن    (ندا   أوغ ، النرويج ،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا    ،والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك     

  . وزمبابوي،)ةالمجموعة األفريقي
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 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة  تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر،           بعد  -170

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.17باعتباره مشروع المقرر 
، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -171
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.17رر  ـراف في البروتوكول في مشروع المق     ـلألط رر ـواعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/13 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  
  )33المادة (   الرصد وإعداد التقارير -  14البند 

ولدى . 2008أيار  / مايو 13 المنعقدة يوم    ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      14ريق العامل الثاني البند      الف بحث  -172
نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي تشتمل على تحليل للمعلومات الواردة في التقـارير                  

 ووثيقة إعالمية تشتمل علـى معلومـات   )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13(لمتها األمانة ستطنية األولى التي  الو
  .)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/11(مفصلة تدعم التحليل 

 األمانة فـي    تسلمتها تقريرا   52 تحليال للمعلومات الواردة في      انا تقدم م، ذكر ممثل األمانة أنه    تينلدى تقديمه للوثيق    -173
  .2007 سنة

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا  ( سلوفينيا  ، النرويج ، المكسيك ، ماليزيا ، كوبا ، الكاميرون أدلى ببيانات ممثلو    -174
؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             27األعضاء البالغ عددها    

  . وتايلند،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،نة والهرسكسابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوس
بـشأن  قدمـه الـرئيس     مشروع مقرر    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -175

  .الرصد وإعداد التقارير بمقتضى البروتوكول
؛ 27ابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         بالني(سلوفينيا  و ، نيوزيلندا ،أدلى ببيانات ممثلو اليابان     -176

وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا وتركيـا؛ والبلـدين                  
  .) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك

 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر،          تبادل   بعد  -177
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.13باعتباره مشروع المقرر 

، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -178
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.13رر  ـ البروتوكول في مشروع المق    راف في ـلألط رر ـ واعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/14 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

  )35المادة (   التقييم واالستعراض -  15البند 
ولدى . 2008أيار  / مايو 13قدة يوم    المنع ، من جدول األعمال في جلسته الثالثة      15 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -179

 استجابة للطلب المقدم    ين التنفيذي  األم لمهاستالتي  أو المعلومات   / لآلراء و  موجزنظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل         
أو المعلومات  / وثيقة إعالمية تجمع اآلراء و     وكذلك ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14(من األطراف في البروتوكول     

  .)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10(ة مستلالم
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لدى تقديمه لهذا البند، أوضح ممثل األمانة أن الوثائق المعروضة أمام الفريق العامل تصف الخبرة المحـدودة فـي           -180
. عن فاعليـة تنفيـذ البروتوكـول       تقييم   إجراءها في الحسبان عند     أخذ الممكنة التي ينبغي     ساليبتنفيذ البروتوكول وتبين األ   

  .مشروع مقررلسابع على عناصر اليشتمل القسم و
بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا   (  وسلوفينيا، نيوزيلندا، المكسيك، الهند، كوبا،أدلى ببيانات ممثلو كولومبيا    -181

ليوغوسـالفية  ؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا ا           27األعضاء البالغ عددها    
  .) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك

  .(PRRI) ممثل مبادرة البحوث العامة والتنظيمأيضا  أدلى ببيان  -182
  . النقاط المثارة خالل المناقشاتتضمن تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا يبعد  -183
بشأن التقييم  قدمه الرئيس   مشروع مقرر    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -184

  .واالستعراض
بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة  ( سلوفينيا ، النرويج، نيوزيلندا، اليابان، كولومبيا، البرازيل،أدلى ببيانات ممثلو بليز     -185

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام، وهـي كرواتيـا وجمهوريـة مقـدونيا        27 البالغ عددها    ودولها األعضاء 
 ،) وصربيا؛ والبلـد الـشريك أوكرانيـا   ،اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك   

  .أوغندا وزمبابوي
 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة عامل على إحالة مشروع المقرر،       تبادل اآلراء، وافق الفريق ال     بعد  -186

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.16باعتباره مشروع المقرر 
، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -187
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.16رر  ـلمقراف في البروتوكول في مشروع ا     ـلألط رر ـواعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/15 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  
  )2، الفقرة 26المادة (االقتصادية - االعتبارات االجتماعية    -  16البند 

 لـدى و. 2008 أيار/ مايو12عقدة في ن من جدول األعمال في جلسته األولى الم16 الفريق العامل األول البند  بحث  -188
  االقتصادية للكائنـات الحيـة المحـورة   - لآلراء بشأن اآلثار االجتماعيةملخص الفريق العامل   أمام في هذا البند، كان      هنظر

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/15)،   ـ         وكذلك   المـستلمة  آلراء ودراسـات الحالـة    وثيقـة إعالميـة بهـا تجميـع ل
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/1).  

ـ لب منه إعداد   تقديمه لهذا البند، أوضح ممثل األمانة أن األمين التنفيذي طُ         لدى    -189 آلراء ودراسـات الحالـة   ملخص ل
، وغيـر ذلـك مـن       ملخـص وتضمنت وثيقة العمل هـذا ال     .  االقتصادية للكائنات الحية المحورة    -بشأن اآلثار االجتماعية  

  .مشروع مقررلعناصر اقترحت طار االتفاقية والبروتوكول، والمعلومات ذات الصلة من عمليات أخرى في إ
بالنيابة ( من البروتوكول، أدلى ببيانات ممثلو الصين، كولومبيا، كوبا، مصر           26 من المادة    2 موضوع الفقرة    حول  -190

؛ وكـذلك  27 عـددها  بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البـالغ    (، النرويج، سلوفينيا    )عن المجموعة األفريقية  
بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلـدين المرشـحين                

  . وتايلند،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،المحتملين، وهما البوسنة والهرسك
  .  استأنف الفريق العامل نظره في هذا البند،2008أيار / مايو13في المنعقدة  ة،ه الثانيجلستفي   -191
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 ،اليابـان ،  ران اإلسـالمية  يإجمهورية   ،إندونيسيا ، إكوادور ، البرازيل ، بوليفيا ، بليز ،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -192

  . وجنوب إفريقيا، الفلبين،المكسيكماليزيا، 
 ،يـة حيائبروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة األ      من أجل    (GIC)  للصناعة  العالمي التحالفممثلو  أيضا  أدلى ببيانات     -193

  . (TWN)  وشبكة العالم الثالث(PRRI) والتنظيمالعامة لبحوث اومبادرة 
 اآلراء  لحـسبان مـع األخـذ فـي ا      ،  نظر الفريق العامل  ل يعرض   ا نص ستعدأنها  في ختام المناقشة، قالت الرئيسة        -194

  . عنهابعرمال
بـشأن  قدمتـه الرئيـسة    الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2008أيار  / مايو 15ة في    الرابعة، المنعقد  تهفي جلس   -195

  .  االقتصادية-االعتبارات االجتماعية
 ،ندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلنـدا، النـرويج      ا،  إثيوبياأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا، البرازيل، الصين، مصر،          -196

؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنـضمام،        27وبية ودولها األعضاء البالغ عددها      بالنيابة عن الجماعة األور   (سلوفينيا  
 ،وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهمـا البوسـنة والهرسـك                

  . ، وأوغندا)وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا
يا، بوصـفه  ه االقتصادية، بصيغته المعدلة شـف    - بشأن االعتبارات االجتماعية   المقررمشروع   الفريق العامل    اعتمد  -197

  . UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.9مشروع المقرر 
  .أدلى ببيان ممثل شبكة العالم الثالث  -198
مـل كاجتمـاع    ، نظر مؤتمر األطـراف العا     2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -199
اره المقـرر   ـ، واعتمده باعتب  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.9روع المقرر   ـروتوكول في مش  ـراف في الب  ـلألط

BS-IV/16 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

  ))23من المادة ) أ(1الفقرة (   التوعية العامة والمشاركة -  17البند 
ولدى . 2008أيار  / مايو 13 المنعقدة يوم    ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      17 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -200

نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل تقرير مؤقت أعده األمين التنفيذي بشأن المبادرات التي اتخذتها الحكومات، بمـا                    
لمشاركة العامة في األطـر الوطنيـة للـسالمة         في ذلك الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من إعداد مكونات التوعية وا          

أعـدها األمـين التنفيـذي      التي  جديدة للبروتوكول   اتصال  ستراتيجية  ا؛ و )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/16(األحيائية  
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10(.  

ـ ت الللتشجيع على الاالتصستراتيجية التنفيذ الفعال إل األمانة على أهمية ت لهذا البند، شددالدى تقديمه   -201 ـ ةوعي ة  العام
  .التقرير المؤقت الذي أعده األمين التنفيذي االنتباه إلى مشروع المقرر الوارد في ت واسترعوالمشاركة،

بليز، كولومبيا، كوبا، إكوادور، الهند، جمهورية إيران اإلسالمية، كيريباتي، ماليزيا، النـرويج،  أدلى ببيانات ممثلو     -202
؛ وكذلك بالنيابة عـن البلـدان المرشـحة         27بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء البالغ عددها         (قطر، سلوفينيا   

لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشـحين المحتملـين، وهمـا البوسـنة        
  .)بالنيابة عن المجموعة األفريقية (وزمبابوي  وفنزويال،،) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،والهرسك

  .أدلى ببيان أيضا ممثل مبادرة البحوث العامة والتنظيم  -203
  .ة المناقشأثناء النقاط المثارة يتضمن تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا بعد  -204
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بـشأن  قدمـه الـرئيس     مشروع مقرر   ل   الفريق العام  بحث،  2008أيار  / مايو 15 المنعقدة يوم    ،ةثامنفي جلسته ال    -205
  ).23من المادة ) أ(1الفقرة (التوعية العامة والمشاركة 

 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة  تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر،           بعد  -206
  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.11باعتباره مشروع المقرر 

، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16عامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في      الجلسة ال في    -207
ـ    UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.11رر  ـراف في البروتوكول في مشروع المق     ـلألط رر ـ واعتمده باعتبـاره المق

BS-IV/17 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  

  8فيذ متطلبات اإلخطار بموجب المادة خيارات لتن    -  18البند 
 لـدى و. 2008أيار / مايو 13ته الثانية المنعقدة في     جلس من جدول األعمال في      18 الفريق العامل األول البند      بحث  -208
 المعلومات عن التنفيـذ الـوطني والخبـرات         لخص الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي ت       كان أمام  في هذا البند،     هنظر
-UNEP/CBD/BS/COP) التقـارير الوطنيـة المنتظمـة األولـى     مـا ورد فـي    سبة بشأن هذه المسألة على نحـو        المكت

MOP/4/17).  
، التـي ظـل بموجبهـا البنـد قيـد           BS-II/8 من المقرر    1الفقرة  ب ذكّر أحد ممثلي األمانة      ،هذا البند ل هلدى تقديم   -209

ذكرة المقدمة من األمين التنفيذي أعـدت بهـدف المـساعدة علـى             االستعراض إلى حين انعقاد هذا االجتماع، وقال إن الم        
واسترعى االنتباه أيضا إلى خيارات عناصر مشروع المقرر بشأن الموضوع، حسبما ورد في             . مواصلة النظر في هذا البند    

  .القسم الثالث من المذكرة
 موريـشيوس  ، ماليزيـا ، اليابـان ، كينيا،با كو، الصين،لدى النظر في هذه الخيارات، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل         -210

بالنيابة عـن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا     ( سلوفينيا  ، الفلبين ، بيرو ، النرويج ، المكسيك ،)بالنيابة عن المجموعة اإلفريقية   (
سـالفية  ؛ وكذلك بالنيابة عن البلدان المرشحة لالنضمام، وهي كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغو           27األعضاء البالغ عددها    

  .، وتايلند) وصربيا؛ والبلد الشريك أوكرانيا،سابقا وتركيا؛ والبلدين المرشحين المحتملين، وهما البوسنة والهرسك
  .  وشبكة العالم الثالث، المبادرة العامة للبحوث والتنظيم ممثال أيضاأدلى ببيانات  -211
 اآلراء لحـسبان مـع األخـذ فـي ا   ، ظر الفريق العامل  نل يعرض   اد نص ستعدأنها  في ختام المناقشة، قالت الرئيسة        -212

  . عنهابعرمال
بـشأن  قدمتـه الرئيـسة    الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2008أيار  / مايو 15 الرابعة، المنعقدة في     تهفي جلس   -213

  .لميزانيةبالنسبة لر ال تترتب عليه آثار قرم إلى أن مشروع الة الرئيستوأشار. متطلبات اإلخطار
  بوصــفه مــشروع المقــررخطــارمقــرر بــشأن متطلبــات اإلالافــق الفريــق العامــل علــى مــشروع و  -214

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/WG.1/L.7.  
، نظر مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع         2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -215
اره المقـرر   ـب، واعتمده باعت  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.7روع المقرر   ـروتوكول في مش  ـراف في الب  ـلألط

BS-IV/19 .ويرد نص المقرر في المرفق بالتقرير الحالي.  
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      شؤون ختامية–رابعا 
     شؤون أخرى-  19البند 

  .شؤون أخرىأي لم تكن هناك   -216

  العامل طرافموعد ومكان انعقاد االجتماع الخامس لمؤتمر األ  -  20البند 
   في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكاجتماع لألطراف

في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، قررت األطراف في البروتوكول عقد اجتماعها الخامس بالتالزم مع االجتمـاع                  -217
فـي  مـؤتمر األطـراف     العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وسيحدد موعد ومكان انعقاد هذا االجتماع              

  . القادمه التاسعماعاجت
     اعتماد التقرير-  21البند 

على أسـاس مـشروع   ، 2008أيار / مايو16التقرير الحالي في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       اعتمد  -218
ــذي   ــر ال ــدهالتقري ــررأع ــل األول   (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.1)  المق ــق العام ــري الفري  وتقري

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.1/Add.1) والفريق العامل الثاني (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/L.1/Add.2).  
     اختتام االجتماع-  22البند 

ـ ، ذكّر الرئيس بالكوارث الطبيعيـة ال      2008أيار  / مايو 16في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -219 ة مروع
فـي  ودعا إلى الوقوف دقيقة صـمت    .  لجميع الضحايا   مواساته قت مؤخرا في الصين وميانمار، وأعرب عن عمي       وقعالتي  
  . األشخاص الذين فقدوا أرواحهمذكرى
وشكر أيضا المجتمع الدولي على     . بعد الوقوف دقيقة صمت، شكر ممثل الصين الرئيس والمشاركين على تعازيهم            -220

 واثق من إمكانية التغلب على الكارثة بفـضل هـذه           وقال أنه .  على التضامن الدولي   ت دليال كانالمساعدة التي قدمها، والتي     
  .المساعدة وبفضل جهود اإلنقاذ التي تبذل محليا

وشكر ألمانيا، البلـد    . هم في اجتماع كان مثمرا وتاريخيا     ت لمهم الباهرهنأ األمين التنفيذي المشاركين على إنجازهم         -221
ذلك رئيسي فريقي االتصال المعنيـين بالمـسؤولية والجبـر          المستضيف، ورئيس االجتماع، ورئيسي الفريقين العاملين، وك      

 إلى تنفيذ المقررات المعتمدة والتغلب على التحديات        ، كما فعلت دوما   ،وقال أن األمانة ستسعى جاهدة    . التعويضي وبالميزانية 
  .التي ينطوي عليها ذلك

أعرب عن امتنان بلده لألمانـة، وخـصوصا        أشاد ممثل اليابان بالبلد المستضيف على رئاسته الناجحة لالجتماع و           -222
 جميع المـشاركين وقـال أن اليابـان    واياوأثنى أيضا على حسن ن .  الهائل في تنظيم االجتماع    نشاطهااألمين التنفيذي، على    

ن وقال أنه واثق من أ    . دوماستبذل قصارى جهدها من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة، الذي ينتظر أن تزداد أهميته               
وقال أنه يتطلع إلى تأييد العـرض       . العالقة المخلصة بين األطراف ستمكنها من التغلب على التحديات الكثيرة التي تنتظرها           

المقدم من اليابان الستضافة االجتماع القادم لمؤتمر األطراف العامل كاجتمـاع لألطـراف فـي البروتوكـول وبالترحيـب        
  .بالمشاركين في مدينة ناغويا

لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع       االجتماع الرابع  تبادل الشكر المعتاد، أعلن الرئيس بعد ذلك اختتام       بعد    -223
 أيار/يو ما 16يوم الجمعة    من مساء    8:30في بروتوكول السالمة األحيائية في الساعة       ألطراف  البيولوجي العامل كاجتماع ل   

2008.  
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  المرفق
  ع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالمقررات المعتمدة في االجتماع الراب

  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
  المحتويات

 الصفحة

BS-IV/1  34........................................................................... تقرير لجنة االمتثال  
BS-IV/2  35........................................ معلومات السالمة األحيائية تشغيل وأنشطة غرفة تبادل  
BS-IV/3  37...................................................................................بناء القدرات  
BS-IV/4  45..................................................................براء السالمة األحيائيةقائمة خ  
BS-IV/5  65.........................................................................اآللية المالية والموارد  
BS-IV/6  67...........................................التعاون مع المنظمات واالتفاقيات المبادرات األخرى  

BS-IV/7  الميزانية البرنامجية لتكاليف خدمات األمانة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  
  68..............2010-2009 لفترة السنتين وبرنامج عمل السالمة األحيائية في إطار البروتوكول

BS-IV/8  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة:  
  80............................................................18من المادة ) ج(و) ب(2الفقرتان 

BS-IV/9  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة:  
  81......................................................................18من المادة ) أ(2الفقرة 

BS-IV/10  ل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورةالمناولة والنق:  
  82.........................................................................18 من المادة 3الفقرة 

BS-IV/11  83...........................................................................تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

BS-IV/12   87...................في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالمسؤولية والجبر التعويضي  
BS-IV/13  106...............................................................................الهيئات الفرعية  
BS-IV/14   107....................................................بموجب البروتوكولالرصد وإعداد التقارير  
BS-IV/15  108...........................................................................التقييم واالستعراض  
BS-IV/16   109.....................................)2، الفقرة 26المادة ( االقتصادية –االعتبارات االجتماعية  
BS-IV/17  110.............................................................التوعية العامة والتثقيف والمشاركة  
BS-IV/18   111...................................................................)8المادة (متطلبات اإلخطار  
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BS-IV/1    تقرير لجنة االمتثال  

  اف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إن مؤتمر األطر
  ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2(بتقرير لجنة االمتثال، بما في ذلك التوصيات الصادرة عنها إذ يحيط علماً 
ألطـراف   بالمعلومات التي جمعتها لجنة االمتثال بشأن تجارب االتفاقـات البيئيـة متعـددة ا              أيضا وإذ يحيط علماً  

  ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1(األخرى في معالجة حاالت عدم االمتثال المتكرر 
السـتبدال   فيما بين أعضاء كل فريق إقليمي خالل الفترة الفاصلة بين الدورات بالحاجة إلى تحسين التنسيق   وإذ يقر 

  ،فترة خدمتهمستكمال سريع ألعضاء لجنة االمتثال الذين استقالوا أو أصبحوا غير قادرين على ا
   أيضاً بغياب أية تقارير متعلقة باالمتثال للجنة االمتثال حتى اآلن،وإذ يقر

ة عبـر الحـدود     مشروع مالئمة لمعالجة التحركات غير ال     داخلية كل طرف بالتزامه باعتماد تدابير       ريذكّ  -1
 حدوث مثل هذه التحركات؛للكائنات الحية المحورة وإبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ب

 : وتطبيق آلياتبحث كل مجموعة إقليمية إلى يدعو  -2

لضمان أن يكون المرشحون في لجنة االمتثال مستعدين وقـادرين علـى حـضور اجتماعـات اللجنـة          )أ(
 والمشاركة فيها مشاركة كاملة؛

ين اسـتقالوا خـالل الفتـرة        أعضاء لجنة االمتثال الـذ     استبدال على   ة قادر ا بشكل أفضل وجعله   اتكييفهل  )ب(
لجنة االمتثـال   النظام الداخلي ل   من   10 للمادةهم وفقاً   فترو خدمت  أو أصبحوا غير قادرين على استكمال        اتالفاصلة بين الدور  

 ؛واضطالعهم بهذا األمر بشكل سريع

 حـين لـى  إالمتكـررة  حاالت عدم االمتثال القتضاء، اعتماد التدابير بشأن   أو، حسب ا   بحث تأجيل   يقرر  -3
 الوقت الذي قد تبرر فيه التجربة القيام بوضع أو اعتماد مثل هذه التدابير؛ 

 من النظام الداخلي بخصوص     18 المادةلتسهيل االتفاق بشأن    األطراف على تجديد الجهود المبذولة      يحث    -4
 اجتماعات لجنة االمتثال؛

ذا رأت ذلك كافياً وفي حدود الميزانية التي         لجنة االمتثال على أن تجتمع أقل من مرتين في السنة إ           يشجع  -5
 االجتماعات التي يـنص   بغض النظر عن وتيرة انعقاد    اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،         

  ؛BS-I/7المقرربمرفق العليها القسم الثاني من 
 قبل االجتمـاع الخـامس لمـؤتمر     أقصاه ستة أشهرموعد لألمين التنفيذي في  تزويداألطراف إلى   يدعو    -6

وجهات نظرها بشأن الكيفية التي يمكن بها تحسين الدور الداعم للجنة           ب ،األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول     
 االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع       إلىاألمين التنفيذي تجميع وجهات النظر وإتاحتها         إلى يطلباالمتثال، و 

  .راف في البروتوكوللألط
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BS-IV/2     تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
لـسالمة   بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات لتشغيل غرفة تبادل معلومـات ا              إذ يحيط علما  

  ،(BCH)األحيائية 
، والمعلومات المتعلقة بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، الواردة       2008-2007 نتائج مسح الفترة     وإذ يالحظ 

في التقارير الوطنية األولى والتعليقات الواردة بشأن القيود التي حددتها بعض األطراف على إتاحة المعلومات فـي غرفـة                   
  المة األحيائية،تبادل معلومات الس

 بالتحسينات المدخلة على البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التي جعلت الوصول              وإذ يرحب 
  إليها أكثر سهولة؛

 الفجوات في بعض الفئات المهمة للمعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة، وخـصوصا        وإذ يالحظ 
  ق عن علم وتقييم المخاطر،في فئتي االتفاق المسب

 على أهمية تسهيل الوصول إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية مـن جانـب جميـع األطـراف     وإذ يشدد 
وباإلضافة إلى ذلك الحاجة بأن تجعل األطراف نتائج قراراتها متاحة للجمهور من خالل غرفة تبـادل معلومـات الـسالمة            

  األحيائية، ضمن وسائل أخرى،
 على الحاجة إلى كفالة استدامة أنشطة بناء القدرات من أجل تمكين البلدان الناميـة مـن اسـتعمال                  يشدد أيضا وإذ  

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشكل فعال،
بناء القدرات مـن أجـل      : " بإنجازات مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية بعنوان          وإذ يعترف 

   بقرب إنتهاؤه،ويحيط علما" كة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التابعة لبروتوكول قرطاجنةالمشار
جميع األطراف بالتزاماتها بأن تزود، ويدعو جميع الحكومات األخرى إلى تزويد، غرفـة تبـادل               يذكّر    -1

 عبر الحـدود للكائنـات   المقصودةرات بشأن التحركات األولى معلومات السالمة األحيائية بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالمقر 
  الحية المحورة من أجل إدخالها عن عمد في البيئة وتقييمات المخاطر المرتبطة بمثل هذه المقررات؛

 جميع األطراف على تزويد، ويدعو جميع الحكومات األخرى إلى تزويد غرفة تبـادل معلومـات                يحث  -2
ومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمقررات بخصوص إطالق أو استيراد الكائنـات            السالمة األحيائية بالمعل  

  الحية المحورة وتقييمات المخاطر المنفذة قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ؛
األطراف، والحكومات األخرى ومستخدمي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية إلى االستمرار           يدعو    -3

جعل المعلومات والموارد المتعلقة بالسالمة األحيائية متاحة من خالل مركـز مـوارد معلومـات الـسالمة األحيائيـة                   في  
(BIRC)؛  

إلى األمين التنفيذي، القيام بما يلي، بغية تسهيل الوصول إلى غرفـة تبـادل معلومـات الـسالمة            يطلب    -4
  :األحيائية

  ؛)مثل خيارات الفرز المختلفة(ليل نتائج البحث تحسين األدوات اإللكترونية المتاحة لتح  )أ(
  إضافة وصالت إلكترونية إلى التقارير الوطنية على الصفحات القطرية؛  )ب(
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القيام بأنشطة إضافية، مثل استحداث أدوات إلكترونية على الخط من أجل عمليات التحليـل اإلحـصائي                  )ج(

  والعروض البيانية للبيانات؛
نفيذي أن يحسن هيكل النماذج العامة ويبسط إجراءات التسجيل، وذلك مثال باستعمال             إلى األمين الت   يطلب  -5

  بيانات فوقية باإلضافة إلى المدخالت بالنصوص الحرة؛
 إلى األمين التنفيذي أن ينفذ إجراء للتحقق من صحة المعلومات في البوابة المركزية لغرفـة                يطلب أيضا   -6

  يضع بموجبه إطارا زمنيا لتأكيد أو تحديث المعلومات من جانب األطراف؛تبادل معلومات السالمة األحيائية، 
 إلى األمين التنفيذي أن يواصل مساعدة الوصالت الوطنية التابعة لغرفـة تبـادل معلومـات              يطلب كذلك   -7

  ”Hermes” تينالسالمة األحيائية المرتبطة بالبوابة المركزية والتي تتفاعل معها، وذلك من خالل صيـانة وتحسين الطـريق              
  ؛”BCH Ajax Plug-in و

إلى األمين التنفيذي أن يتخذ الترتيبات إلجراء دراسة عن المستخدمين الحاليين والمحتملين لغرفـة              يطلب    -8
  :تبادل معلومات السالمة األحيائية من أجل ما يلي

ومات السالمة األحيائية أنها    تقييم المعلومات التي يرى المستخدمون الحاليون والمحتملون لغرفة تبادل معل           )أ(
  مفيدة؛

تحديد أولوية برنامج العمل بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من أجل تركيز جهود األمانـة                  )ب(
  على جعل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أداة مفيدة؛

إقليمية لتعزيز القدرات علـى   بالعرض المقدم من جمهورية كوريا لتنظيم ورعاية حلقة عمل دون           يرحب    -9
 األمانة ومشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع           ويدعواستعمال غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،       

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية إلى تسهيل هذا المبادرة؛
ين أن يقدموا الموارد المالية الالزمـة لمـساندة األنـشطة            األطراف، والحكومات األخرى والمانح    يناشد  -10

   أعاله؛8 و 7 و 4المشار إليها في الفقرات 
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع لبرنـامج        مشروع مرفق البيئة العالمية على تمديد       يحث  -11

المي، بغية كفالة استدامة الوصالت الوطنية لغرفة تبادل        األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بشكله الحالي كمشروع ع         
معلومات السالمة األحيائية وتقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات، مع إيـالء اهتمـام خـاص إلـى أصـحاب المـصلحة           

أخـرى  ، وعلى تقديم تمويل إضافي لهذه األنشطة مـن مـوارد            )مثل إدارات الجمارك ومفتشي الصحة النباتية     (المستهدفين  
  .، ومع مراعاة الطبيعة العالمية للمشروع(RAF)بخالف إطار تخصيص الموارد 
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BS-IV/3    بناء القدرات  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
  وكول، بشأن بناء القدرات في إطار البروتBS-III/3  وBS-II/3  وBS-I/5 ه بمقرراترإذ يذكّ

   على أهمية بناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول،وإذ يعيد التأكيد
، وال سيما أقل البلدان نمـوا       البلدان النامية األطراف من    بالتحديات واالحتياجات التي أعربت عنها       وإذ يحيط علما  

  طنية األولى، االنتقالي في تقاريرها الو واألطراف ذات االقتصادوالدول الجزرية الصغيرة النامية،
بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول، الـذي         بشأن  عمل  الحالة تنفيذ خطة    عن  تقرير  ال ب يرحب  -1

  ؛)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4(أعده األمين التنفيذي 
ـ  ة المالي مساندة والمانحين والمنظمات المعنية على تقديم ال      ، والحكومات األخرى  ، األطراف يحث  -2  ة والتقني

ن بينهـا، والبلـدان ذات      لبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية م           الجديدة واإلضافية إلى ا   
   احتياجاتها من بناء القدرات؛لمعالجة االقتصاد االنتقالي

ر تخـصيص    إطـا  بخالف من مصادر أخرى     ة إضافي ة مالي مساندةم  يقدت مرفق البيئة العالمية على      يحث  -3
ـ                  (RAF) الموارد ن  ألنشطة بناء القدرات في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة م

  ؛بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
 األمانة وغرفـة تبـادل معلومـات        تزويد والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى       ، األطراف يدعو  -4

االجتماعـات العاديـة لمـؤتمر      مـن   على األقل   قبل ستة أشهر    معلومات عن أنشطة بناء القدرات لديها       بمة األحيائية   السال
بنـاء  بـشأن   عن تنفيذ خطة العمل     أكثر شموال   إبالغ  ف في البروتوكول، من أجل تسهيل       األطراف العامل كاجتماع لألطرا   

  رات؛ الخبرات المتعلقة بأنشطة بناء القدبادلالقدرات وت
 والحكومـات األخـرى    ،لإلبالغ كي تستعمله األطراف   إلكترونيا   إلى األمين التنفيذي أن يعد شكال        يطلب  -5

   أعاله؛4والمنظمات المعنية لتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 
لقـدرات  بالعرض المقدم من برنامج األمم المتحدة للبيئة إلجراء استعراض الخبراء ألنشطة بناء ا            يرحب    -6

 بغية تقييم فعالية النهوج المختلفة لبنـاء  ،ة، بالتعاون مع المرفق ووكاالته واألمين التنفيذي   يفي إطار تمويل مرفق البيئة العالم     
 مساندة والمانحين والمنظمات المعنية إلى أن تقدم        ، والحكومات األخرى  ،القدرات وتحديد الدروس المستفادة ويدعو األطراف     

 أنشطة مرفق البيئة العالمية وأن يقدم االستعراض إلى غرفة تبـادل            بخالفطاق االستعراض ليشمل أنشطة      لتوسيع ن  ةإضافي
  ؛معلومات السالمة األحيائية

  التثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية  
ألساسـية  الحاجة إلى برامج تثقيف وتدريب طويلة األجل في مجال السالمة األحيائية إلعـداد الخبـرة ا            إذ يدرك   و

  الالزمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول،
   العدد المحدود من البرامج األكاديمية القائمة المتعلقة بالسالمة األحيائية،وإذ يالحظ
 بتقرير االجتماع الدولي الثاني للمعاهد األكاديمية والمنظمات المعنية بالتثقيف والتـدريب فـي مجـال                وإذ يرحب 
  ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/6( في كوااللمبور 2007نيسان / أبريلد فيعقنالسالمة األحيائية الم
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لتمويـل  ) اليونيدو( إلى حكومتي سويسرا والدانمرك ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية           وإذ يعرب عن تقديره   

  االجتماع المذكور أعاله وإلى حكومة ماليزيا الستضافة هذا االجتماع،
 األخرى إلى أن تستكمل وتعيد إلى األمانة مصفوفة تقييم االحتياجـات مـن               األطراف والحكومات  يدعو  -7

والمنظمـات المعنيـة بـالتثقيف     التدريب في مجال السالمة األحيائية التي أعدها االجتماع الدولي الثاني للمعاهد األكاديميـة      
  والتدريب في مجال السالمة األحيائية والتي قام األمين التنفيذي بتوزيعها؛

 السلطات الوطنية المختصة، وال سيما نقاط االتصال الوطنية في البروتوكول إلى أن تتعـاون مـع                 دعوي  -8
أو توسيع نطاق البرامج األكاديمية فـي مجـال الـسالمة           /المعاهد األكاديمية والمنظمات المعنية األخرى في عملية إعداد و        

  األحيائية؛
 العالميـة والوكـاالت الثنائيـة        ومرفق البيئة  ،ت األخرى  والحكوما ،البلدان المتقدمة األطراف من    يدعو  -9

 لتمكين الجامعات والمعاهد المعنية مـن إعـداد   مساندة من أشكال ال ذلك وغير ة المالي مساندةمتعددة األطراف إلى أن تقدم ال     و
من األطـراف مـن   طلبة لة لأو توسيع نطاق البرامج األكاديمية القائمة في مجال السالمة األحيائية وأن تقدم المنح الدراسي             /و

  ؛ن بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية م
 المواد األكاديميـة ومـواد التـدريب        بادل األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ت       يدعو  -10

  بادل معلومات السالمة األحيائية؛ من خالل غرفة تقائمةال
 بالعرض المقدم من حكومة اليابان لتنظـيم واستـضافة االجتمـاع الثالـث للمعاهـد األكاديميـة           يرحب  -11

  والمنظمات األخرى المعنية بالتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية؛
األطـراف والحكومـات األخـرى فـي      للمعلومات التي تقدمها موجز إلى األمين التنفيذي أن يعد    يطلب  -12

 من خالل غرفة تبـادل   موجز هذا التقرير ال   تيح أعاله وأن ي   7مصفوفة تقييم االحتياجات من التدريب المشار إليها في الفقرة          
  معلومات السالمة األحيائية؛

عنيـة بـالتثقيف    المذات الصلة   التعاون مع المعاهد األكاديمية     في  إلى األمين التنفيذي أن يبدأ       أيضا يطلب  -13
  والتدريب في مجال السالمة األحيائية؛

  آلية التنسيق
   بالتقدم المحرز في تنفيذ آلية التنسيق والتدابير التي اتخذت لمواصلة تحسين تنفيذها،إذ يحيط علماو

قدرات  بتقريري اجتماعي التنسيق الثالث والرابع للحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء ال              وإذ يرحب 
  في مجال السالمة األحيائية،

 لحكومتي زامبيا والهند الستضافة اجتماعي التنسيق الثالث والرابع، علـى التـوالي، وإلـى            عن تقديره وإذ يعرب   
، لتقـديم   (ICGEB)البيولوجيـة    المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا       وكذاك إلى ،   والهند  ألمانيا والنرويج  حكومات

  ، النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي من مشاركة البلدانتي مكنت الةلمالي امساندةال
متعـددة  ة والوكـاالت المانحـة الثنائيـة و     األمين التنفيذي أن يواصل تشجيع المنظمات المعني       يطلب إلى   -14

   آلية التنسيق والمشاركة الفعالة فيها؛مساندةاألطراف على 
 رفعنفيذي أن يواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين تنفيذ آلية التنسيق وأن ي             إلى األمين الت   يطلب أيضا   -15

  تقريرا إلى االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛
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  المؤشرات
  ،BS-I/5 همقرر من 29-26 بالفقرات رإذ يذكّو

  لقدرات، أهمية رصد وتقييم الجهود المتعلقة ببناء اوإذ يدرك
 أن األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية لم تقدم معلومات تتعلق بخبراتها فـي اسـتعمال                وإذ يالحظ 

  ،BS-I/5 من المقرر 28المجموعة األولية من المؤشرات حسبما طُلب ذلك في الفقرة 
عمـل  الد وتقييم تنفيذ خطة     مزيد من الخبرة قبل مواصلة العمل إلعداد مؤشرات جديدة لرص          إلى   الحاجة وإذ يدرك 

  بناء القدرات،بشأن 
بنـاء  بـشأن   المجموعة المنقحة من المؤشرات المرفقة بهذا المقرر لرصد خطة العمـل المحدثـة          يعتمد  -16

  ؛ن أجل التنفيذ الفعال للبروتوكولالقدرات م
على قبل ستة أشهر    ،   األمين التنفيذي  تزويد والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى       ، األطراف يدعو  -17

ن خبراتها المتعلقة باستعمال المجموعة المنقحة مـن المؤشـرات   عنمعلومات بانعقاد االجتماع السادس لألطراف،     من  األقل  
  والدروس المستفادة منها؛

 والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تأخذ في الحسبان، عند اختيـار أو          ،األطراف يدعو أيضا   -18
المؤشرات لرصد مبادراتها المتعلقة ببناء القدرات، الخبرات والدروس المستفادة من العمليات ذات الصلة، بما فيهـا         استعمال  

  ؛)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.1(العمليات المشار إليها في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي 
ع المعلومـات   يتقييمات جرد أو تجم   إجراء   والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى       ، األطراف يدعو  -19

الواردة في إطار عمليات التقييم ذات الصلة لوضع خطوط األساس والنقاط المرجعية لـديها الخاصـة ببنـاء القـدرات وأن      
  ترسل هذه المعلومات إلى األمين التنفيذي؛

فادة من استعمال المجموعة    ن الخبرات والدروس المست   عا  موجز إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا        يطلب  -20
 وذلك للنظـر    ، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية    ، األطراف التعليقات المستلمة من  المنقحة من المؤشرات استنادا إلى      

  .اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولتماع السادس لمؤتمر األطراف في فيه في االج

  المرفق
  لمنقحة من المؤشرات لرصد تنفيذ خطة عمل بناء القدراتالمجموعة ا

  من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول
إن الهدف من مجموعة المؤشرات الواردة أدناه هو استعمالها لمتابعة مجمل التقدم في تنفيذ خطة العمل، شامالً   - 1

ويمكن تعديل هذه المؤشرات حسبما يكون . ة لمختلف مشاريع بناء القدرات وغيرها من األنشطة التراكميمساهمةمجمل ال
  .  على أساس فردياألمر مالئما لتقييم مشاريع بناء القدرات

، "مؤشرات التغيير"، و"حالةمؤشرات ال"، و"مؤشرات الوجود: " فئات رئيسية من المؤشرات، وهيأربعيمكن تحديد   - 2
وتشتمل ). ال/أي نعم( ما إذا كانت القدرات موجودة أم ال وتبين الفئة األولى". مؤشرات التقدم المحرز نحو نقطة نهاية"و

) مثل عدد األشخاص والنسبة المئوية من األشخاص(المستويات الفعلية لبارامتر معين، إما كميا / على القيمالحالةمؤشرات 
ما االختالف في مستوى بارامتر معين إ" مؤشرات التغيير"وتظهر ). مرتفع/متوسط/مثل منخفض(أو نوعيا 
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وتقاس مؤشرات التغيير بالمقارنة بنقطة بداية من حيث الوقت أو من حيث ما يحرز من . سلبيا/بالنقصان أو إيجابيا/بالزيادة

ياً في حاالت نوع، وقد يكون )تغيير عدد الموظفين: مثل(وفي بعض الحاالت، قد يكون القياس كمياً . تقدم نحو نقطة نهاية
  .ويمكن أن تبين المؤشرات أيضاً االتجاهات العامة أو نمط التغير). الرضاالتغير في مستوى : مثل(أخرى 

ن العالمي والوطني أو عمالها لرصد القدرات على الصعيدي الجدول أدناه على المؤشرات التي يمكن استويشتمل  - 3
الة أو مستوى بناء ويمكن استعمال األعمدة األخيرة لإلشارة إلى ح). 2  و1ترد في العمودين (على مستوى المشروع 

؛ )صفر(صفر أو غير موجودة : ويمكن تقييم المؤشرات على أساس خمسة مستويات، وهي. القدرات للمؤشر ذي الصلة
؛ مرتفعة )3(؛ مرتفعة أو موجودة في معظم الحاالت )2(؛ متوسطة أو موجودة جزئيا)1(منخفضة أو موجودة إلى حد ما 

في حالة عدم توافر البيانات أو حينما تكون المعلومات غير كافية " ال يوجد"لمعنون ويستخدم العامود ا). 4(جدا أو كاملة 
  :وإيجازا، يمكن استعمال معايير التصنيف التالية. لتحديد مستوى القدرات الموجودة

  أو ال توجد معلومات كافية إلجراء التقييم  يوجد ال
  %)0(صفر أو غير موجودة   0
  %)50< (منخفضة أو موجودة إلى حد ما  1
  %)75-51(متوسطة أو موجودة جزئيا   2
  %)100- 76(مرتفعة أو موجودة في معظم الحاالت   3
  %)100 (كاملبالموجودة   4

مؤشرات على الصعيد 
استنادا إلى (العالمي 

 )عناصر خطة العمل

 مستوى أو حالة القدرات مؤشرات على الصعيد الوطني أو على مستوى المشروع

 ال  
ӨүǄǉ 0 1 2 3 4 

 تحسين القدرات  -  ألف
 المؤسسية 

       

سياسات، قوانين، : مثل(وجود أطر للسالمة األحيائية   )أ( - 1
 )لوائح

      

مستوى من التنسيق بين أطر السالمة األحيائية الوطنية   )ب(
ات وبين غيرها من األطر والبرامج الوطنية للسياس

 العامة

      

مستوى اتساق األطر الوطنية للسالمة األحيائية مع   )ج(
 البرتوكول

      

 وجود أطر   )1(
تشريعية وأطر سياسات 

 فعالة

مستوى رضا أصحاب المصلحة عن األطر الوطنية   )د(
 للسالمة األحيائية

      

وجود أطر إدارية  ) 2(
 مناسبة

وجود آليات مؤسسية محددة بوضوح إلدارة شؤون   )أ (- 2
 تعيين السلطات الوطنية ك في ذلالسالمة األحيائية، بما

  المختصة وتحديد المسؤوليات فيما بين الوكاالت
الوطنية  في المؤسسات العاملينة نوعيعدد وفي ر تغيال  )ب(

   السالمة األحيائيةتتعامل معالتي 
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مؤشرات على الصعيد 
استنادا إلى (العالمي 

 )عناصر خطة العمل

 مستوى أو حالة القدرات مؤشرات على الصعيد الوطني أو على مستوى المشروع

 ال  
ӨүǄǉ 0 1 2 3 4 

ولها والقرارات االنسبة المئوية من اإلخطارات التي تم تن  )ج(  
ة التي حددها  الزمنيطرالتي صدرت في بحر األ

 البرتوكول
وجود أنظمة إلدارة سجالت السالمة األحيائية والحفاظ   )د(

 "الذاكرة المؤسسية "على 
مثل لجان توجيهية (وجود آليات للتنسيق بين المؤسسات   )ه(

  ر في مستوى نشاط تلك اآللياتتغيالو) أو إنترانت

      

 بنيةتحسين ال ) 3(
األساسية التقنية 

 نيةبوالعلمية وال
  األساسية لالتصاالت 

ر في كمية ومصداقية المعدات المكتبية والمرافق تغيال  )أ( - 3
 السالمة تتعامل معالمستخدمة في المؤسسات التي 

 األحيائية 
المتاحة للعمل ) المختبراتمثل (عدد وتنوع المرافق   )ب(

 البحثي في مجال السالمة األحيائية 
  ألساسية لالتصاالت تغير مستوى مصداقية الهياكل ا  )ج(

      

تعزيز التمويل  ) 4(
  وإدارة الموارد 

مقدار التمويل الذي ورد أو قدم ألنشطة السالمة   )أ(   - 4
  األحيائية 

النسبة المئوية للتمويل الوارد من المخصصات في   )ب(
 الميزانية الوطنية لشؤون السالمة األحيائية 

ة األحيائية معدل استخدام الموارد المخصصة للسالم  )ج(
لألنشطة المقصودة فعالً وبطريقة فعالة من حيث 

  التكاليف 

      

 تعزيز آليات  )5(
  المتابعة والرصد والتقييم 

 واإلبالغوجود آليات وطنية لرصد تنفيذ البروتوكول   )أ( - 5
  عنه 

      

 تحسين تنمية  - باء 
القدرات البشرية 

  والتدريب 

مجاالت الن المدربين في مختلف عدد الخبراء الوطنيي  )أ(  - 6
  ذات الصلة بالسالمة األحيائية 

في إجراء أو  االستعانة بالخبراء المحليين وتيرة  )ب(
ألخرى المتصلة تقييمات المخاطر واألنشطة ااستعراض 

 بتنفيذ البروتوكول
 بخبرة الخبراء المسجلين في قائمة وتيرة االستعانة  )ج(

  إلى ذلكاء، عندما تحتاج البلدان الخبر

      

قدرات التحسين   -جيم 
تقييم المخاطر على 

وغير ذلك من الخبرات 
  العلمية والتقنية 

مقدار البحث في شؤون السالمة األحيائية والنسبة   )أ( - 7
   المخاطر التي تجري محلياييماتالمئوية لتق

تقييمات  إجراءبالخبرة المحلية في  وتيرة االستعانة  )ب(
  راضهاالمخاطر أو استع
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مؤشرات على الصعيد 

استنادا إلى (العالمي 
 )عناصر خطة العمل

 مستوى أو حالة القدرات مؤشرات على الصعيد الوطني أو على مستوى المشروع

 ال  
ӨүǄǉ 0 1 2 3 4 

 تحسين القدرات  -دال 
  على إدارة المخاطر 

 إلدارة مخاطر الكائنات الحية استراتيجياتوجود   )أ( - 8
  معروفةالمخاطر الالمحورة ذات 

 وتدابير إدارة الفعلي الستراتيجياتتنفيذ المعدل   )ب(
المخاطر، الموضوعة لمنع تلك المخاطر أو التخفيف من 

  حدتها 

      

حسين وعي  ت -هاء 
الجمهور ومشاركته 
وتثقيفه فيما يتعلق 

بالسالمة األحيائية على 
  مستوياتالجميع 

   بالبروتوكولالوعي العاممستوى في تغير ال  )أ( - 9
عدد ونطاق وتنوع التدابير المتخذة لرفع في ير تغال  )ب(

 مستوى الوعي بالسالمة األحيائية والبروتوكول
في صنع وي الصلة ذمعدل إشراك أصحاب المصلحة   )ج(

القرار وفي وضع وتنفيذ األطر الوطنية للسالمة 
 األحيائية

وتيرة حصول الجمهور على معلومات في غير تال  )د(
السالمة األحيائية، بما في ذلك من خالل غرفة تبادل 

  معلومات السالمة األحيائية 

      

 تحسين تبادل  –واو 
المعلومات وإدارة 

البيانات، بما في ذلك 
لمشاركة الكاملة في ا

غرفة تبادل معلومات 
  السالمة األحيائية

مستوى تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة في تغير ال  )أ(  - 10
  .بالسالمة األحيائية

مدى تزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية   )ب(
 بالمعلومات التي يقتضيها البروتوكول

  نات وتبادل المعلومات وجود أنظمة وطنية إلدارة البيا  )ج(
 أساسية وطنية مناسبة وقدرات للحصول على بنيةوجود   )د(

 سالمة األحيائيةمعلومات الالمعلومات من غرفة تبادل 
درجة استجابة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية   )ه(

  الحتياجات مختلف أصحاب المصلحة إلى المعلومات
ة تبادل ا أصحاب المصلحة عن غرفمستوى رض  )و(

بما في ذلك سهولة (سالمة األحيائية المعلومات 
الحصول على المعلومات منها وسهولة استخدامها 

  )ومحتواها
منظمات عدد والتوزيع اإلقليمي للحكومات والفي التغير ال  )ز(

لسالمة األحيائية امعلومات التي تستخدم غرفة تبادل 
  وتحصل على معلومات منها

المنظمات لتوزيع اإلقليمي للحكومات والعدد وافي تغير ال  )ح(
 األحيائية السالمةمعلومات التي تزود غرفة تبادل 

  بالمعلومات
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مؤشرات على الصعيد 
استنادا إلى (العالمي 

 )عناصر خطة العمل

 مستوى أو حالة القدرات مؤشرات على الصعيد الوطني أو على مستوى المشروع

 ال  
ӨүǄǉ 0 1 2 3 4 

 زيادة التعاون –زاي 
العلمي والتقني 

والمؤسسي على 
المستويات دون 

اإلقليمية واإلقليمية 
  والدولية 

وجود آليات مختلفة للتعاون اإلقليمي والدولي في مجال   )أ( - 11
  المة األحيائيةالس

متعددة عدد مبادرات التعاون الثنائية وفي تغير ال  )ب(
 األطراف الجارية في مجال السالمة األحيائية

 مبادرات التعاونمستوى المشاركة في آليات وفي تغير ال  )ج(
 اإلقليمية والدولية

وجود مشاركة، ومستوى هذه المشاركة، في اآلليات   )د(
 دون اإلقليمية/ة اإلقليميةومراكز االمتياز االستشاري

 وقواعد بيانات إقليمية ودون إلكترونيةوجود مواقع   )ه(
 إقليمية 

وجود آليات للتنسيق وتحقيق االنسجام على المستويين   )و(
اإلقليمي ودون اإلقليمي بين األطر التنظيمية للسالمة 

 األحيائية
وجود مشاركة، ومستوى هذه المشاركة، في آليات   )ز(

الجنوب في قضايا بلدان بين فيما لتعاون لتعزيز ا
  السالمة األحيائية

في كمية ومدى توافر اإلرشادات التقنية الدولية تغير ال  )ح(
  لتنفيذ البروتوكول

   النهوج المشتركةللتشجيع علىوجود آليات   )ط(

      

 تحسين الحصول  –حاء 
على التكنولوجيا 

  معارف ونقلهما الو

  ينية لنقل التكنولوجياوجود أطر تمك  )أ( - 12
  عدد ما ينقل من تكنولوجيات ذات صلة في تغير ال  )ب(

      

 تحديدتحسين   –طاء 
ت هوية شحنات الكائنا

الحية المحورة حسبما 
  البروتوكول  يقتضي

 هوية شحنات الكائنات الحية تحديدوجود تدابير وطنية ل  )أ( - 13
  المحورة

 هوية تحديدعصرية ل الألساليبتغير مستوى استخدام ا  )ب(
 الكائنات الحية المحورة

 الهوية لكفالة تحديد وتدابير نظم فعالية مستوىفي تغير ال  )ج(
   ونقل وتعبئة الكائنات الحية المحورة بصورة آمنةمناولة

      

 االعتبارات –ياء 
االقتصادية - االجتماعية

 بفعالية في تعالجالتي 
عملية صنع القرار 
الحية المتعلق بالكائنات 

  المحورة

االقتصادية عن طريق - مدى إنفاذ االعتبارات االجتماعية  )أ( - 14
  القوانين واللوائح المحلية

االقتصادية في -مدى مراعاة االعتبارات االجتماعية  )ب(
  عملية صنع القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة

وجود منهجية وأطر لتعريف وتقييم االعتبارات   )ج(
  االقتصادية- االجتماعية

 عتباراتمستوى الخبرات المحلية المتعلقة باال  )د(
  االقتصادية- االجتماعية
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مؤشرات على الصعيد 

استنادا إلى (العالمي 
 )عناصر خطة العمل

 مستوى أو حالة القدرات مؤشرات على الصعيد الوطني أو على مستوى المشروع

 ال  
ӨүǄǉ 0 1 2 3 4 

 استيفاء –كاف 
وثيق تالمتطلبات من ال
 2- 18بموجب المادة 
  من البروتوكول

مستوى إعداد نظم التوثيق الوطنية المتعلقة في تغير ال  )أ( - 15
  بالكائنات الحية المحورة

في الوثائق الهوية تحديد بمتطلبات مستوى االلتزام   )ب(
  شحنات الكائنات الحية المحورةل ةحباصمال

مستوى قدرة موظفي الجمارك على إنفاذ متطلبات   )ج(
  التوثيق المتعلقة بالكائنات الحية المحورة

      

 المعلومات معالجة –الم 
السرية بفعالية وبصورة 

  مالئمة

  السرية المعلومات معالجةوجود آليات ل  )أ( - 16
 على معالجةمستوى تدريب السلطات الوطنية المختصة   )ب(

  المعلومات السرية

      

 الحركة معالجة –ميم 
العابرة للحدود غير 

أو غير /ة وتعمدالم
المشروعة للكائنات 
  الحية المحور بفعالية

وجود نظم وطنية إلدارة البيانات للحصول بسهولة على   )أ( - 17
المحورة الموافق عليها في الوقت قوائم الكائنات الحية 

  المناسب
  لحذر في النظم الوطنية لمراقبة الحدودامستوى   )ب(

      

 زيادة البحوث –نون 
العلمية في مجال 
السالمة األحيائية 

المتعلقة بالكائنات الحية 
  المحورة

عدد مبادرات البحوث الوطنية المتعلقة في تغير ال  )أ( - 18
  بالسالمة األحيائية

عدد العلماء الوطنيين المشاركين في البحوث المتعلقة   )ب(
  بالسالمة األحيائية

عدد البحوث المتعلقة بالسالمة األحيائية المنشورة في   )ج(
  نظراءمجلدات يستعرضها ال

مستوى تمويل البحوث العلمية المتعلقة في تغير ال  )د(
  بالسالمة األحيائية

سالمة األحيائية النسبة المئوية للبحوث المتعلقة بال  )ه(
  الممولة من خالل مخصصات من الميزانية الوطنية

      

 المخاطر مراعاة –سين 
على صحة اإلنسان 

 بفعالية في صنع القرار
المتعلق بالكائنات الحية 

   المحورة

مدى إنفاذ تقييم آثار الكائنات الحية المحورة على صحة   )أ( - 19
  لمحليةاللوائح ا وأاإلنسان عن طريق القوانين 

مدى مراعاة اآلثار على صحة اإلنسان في عملية صنع   )ب(
  القرار المتعلق بالكائنات الحية المحورة
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BS-IV/4    قائمة خبراء السالمة األحيائية  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
   بشأن قائمة خبراء السالمة األحيائية،BS-III/4 و BS-II/4، و BS-I/4بمقرراته إذ يذكّر 

 بالتقرير عن حالة واستخدام قائمة الخبراء والمرحلة التجريبية من الصندوق اإلسـتئماني الطـوعي     وإذ يحيط علما  
  ،(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.2)لقائمة الخبراء 

   الحاجة إلى مواصلة تعزيز قائمة الخبراء،وإذ يدرك
   على حق األطراف والحكومات في ترشيح خبرائها في القائمة،ؤكد مجدداوإذ ي

 السالمة األحيائية، الواردة فـي  خبراء في قائمة لترشيحهمخبراء الوالشروط الدنيا الخاصة ب المعايير   يعتمد  -1
  ؛ بالمقرر الحاليالمرفق األول

نموذج الترشـيح للقائمـة     كذلك  األحيائية، و  المبادئ التوجيهية الخاصة بقائمة خبراء السالمة        أيضا يعتمد  -2
  ، على التوالي؛ بالمقرر الحاليالواردين في المرفقين الثاني والثالث

 من األطراف والحكومات األخرى تقديم ترشيحات جديدة وفقا للمعايير والشروط الـدنيا الجديـدة،               يطلب  -3
  باستعمال نموذج الترشيح المنقح؛ 

ي أن يحذف جميع السجالت الموجودة حاليا في القائمة في غضون ثالثة أشـهر              إلى األمين التنفيذ  يطلب    -4
  الخبراء المرشحين أو المعاد ترشيحهم من األطراف والحكومات؛ب القائمة يعيد ملءوأن 

طراف والحكومات األخرى على التأكد من أن مرشحيها يستوفون المعـايير والـشروط الـدنيا               األيحث    -5
 والخبرة المهنية في المجاالت التي يرشحون لها والتحقق من استيفاء ودقـة المعلومـات               كفاءةات ال ويتمتعون بأعلى مستوي  

  المقدمة على نماذج الترشيح قبل تقديمها إلى األمانة؛ 
 لألمانة بمراجعة جميع نماذج الترشيح للتحقق من اكتمالها وإعادة أي من نماذج الترشـيح غيـر                 يصرح  -6

  في بالمعايير والشروط الدنيا، إعادتها إلى الحكومات المرشحة؛ أو التي ال ت/الكاملة و
 االحتفاظ بأسماء خبراء السالمة األحيائية على القائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ آخـر تحـديث                  يقرر  -7

  لمعلوماتهم، وبعد ذلك يتم حذفهم من القائمة إال إذا أعيد ترشيحم؛
من األطراف والحكومات األخرى مواصلة تحديث المعلومات عن خبراء السالمة األحيائية الـذين             يطلب    -8

رشحتهم في القائمة، وإجراء استعراض عام أو إلزام خبراء السالمة األحيائية بإجراء استعراض عام وتحـديث معلوماتهـا                  
  مرة كل سنتين؛

يقـدم إلـى جميـع    " قائمة خبراء السالمة األحيائيـة    ل" إلى األمين التنفيذي إعداد ونشر دليل مبسط         يطلب  -9
 والحكومات األخرى والمنظمات المعنية لزيادة توعيتها بطبيعة القائمة ودورها وإجراءاتها التشغيلية، بما في ذلـك      ،األطراف

  زمة لتعزيز نوعيتها؛الشروط الدنيا الجديدة الخاصة بخبراء السالمة األحيائية الذين سيتم ترشيحهم في القائمة والتدابير الال
   إلى األمين التنفيذي أن يعد وثيقة للنظر فيها في اجتماعه السادس من أجل تقييم أداء القائمة؛يطلب  -10
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خبـراء غرفـة تبـادل معلومـات الـسالمة      " إلى األمين التنفيذي توسيع قائمة الخبراء لتشمل فئة   يطلب  -11

 األطراف إلى ترشيح خبراء إلى قائمـة الخبـراء ممـن    ويدعوة األحيائية، وذلك في غرفة تبادل معلومات السالم " األحيائية
 استوفوا أو تجاوزوا توقعات بلدانهم؛

 الصندوق الطوعي الخاص بقائمة خبراء السالمة األحيائية

   تفعيل المرحلة التجريبية من الصندوق الطوعي الخاص بقائمة خبراء السالمة األحيائية؛يقرر  -12
ف من البلدان المتقدمة والمانحين اآلخرين إلى تقديم مساهمات إلـى الـصندوق الطـوعي،                األطرا يدعو  -13

  . األطراف بأن القائمة ال يمكن تشغيلها بدون أموالويذكّر

  المرفق األول
  المعايير والشروط الدنيا لمختلف فئات خبراء السالمة األحيائية 

   في القائمةترشيحلل
 والتقني يالعلمفي المجالين الخبراء     -أوال 

  :فيما يلي المؤهالت األكاديمية والمهنية الدنيا
  شهادة عليا وخمس سنوات من الخبرة؛ •
  :خبرة مهنية مثبتة، وتشمل ما يلي •

o  ؛المعترف بها دوليا، بما في ذلك المقاالت في النشرات النظراءالمنشورات التي استعرضها 

o  ؛نظراءستعرضها اللم يالمنشورات والتقارير التي 

o ة؛تقني والمنتديات العلمية والعملحلقات اللعروض المقدمة في المؤتمرات وا 

o خبراء أو الهيئات االستشارية؛ال، وأفرقة ذات الصلةة تقنيالمشاركة في اللجان العلمية وال 

o الخبرة المرتبطة بالمشاريع؛ 

  القانونفي مجال الخبراء     -ثانيا
  :نيافيما يلي المؤهالت األكاديمية والمهنية الد

  شهادة في القانون وخمس سنوات من الخبرة المهنية؛ •
  ::، وتشمل ما يليذات الصلةخبرة مهنية في مجاالت الخبرة  •

o  ؛السالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة بشأن لقة عممتمعرفة 

o ؛السالمة األحيائيةقضايا إلمام ب 

o  ؛) والزراعة وغيرها، والبيئة، الدوليةمثل التجارة(بروتوكول الالمرتبطة ب )القطاعات(القطاع اإلطالع على 

o أو ،مثل المشاركة في تطوير السياسات (ذات الصلةأو الدولية في مجاالت الخبرة /الخبرة الوطنية و 
 ؛)التشريعات أو اللوائح التنظيمية
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o البروتوكول؛في إطارأو استعراض التشريعات الوطنية المرتبطة بالقضايا /الخبرة في مجال صياغة و  

o لتطورات المستجدة في القانون الدولي؛فهم ا 

o فهم الحقوق والواجبات الدولية األخرى. 

 الخبراء في مجال التنظيم والسياسات    -ثالثا 

  :فيما يلي المؤهالت األكاديمية والمهنية الدنيا
 ؛ المهنيةوخمس سنوات من الخبرةأو ما يعادلها شهادة عليا  •

  :، وتشمل ما يليذات الصلةخبرة مهنية في مجاالت الخبرة  •
o  ؛للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة بالمعرفة العميقة 

o ؛السالمة األحيائيةقضايا اإللمام ب 

o  ؛)مثل التجارة الدولية والبيئة والزراعة وغيرها (بروتوكولالالمرتبطة ب )القطاعات(القطاع اإلطالع على 

o مثل المشاركة في تطوير السياسات أو ( ذات الصلةأو الدولية في مجاالت الخبرة /الخبرة الوطنية و
 ؛)التشريعات أو اللوائح التنظيمية

o الخبرة في صياغة السياسات؛ 

o  القضايا المتعلقة بالبروتوكول بشأنالخبرة بحكم العمل في هيئة تنظيمية أو هيئات. 

 األحيائيةالخبراء في مجال تطوير وتنفيذ نظم السالمة     -رابعا 

  :اديمية والمهنية الدنيافيما يلي المؤهالت األك
 ؛ المهنية في أنظمة السالمة األحيائيةوخمس سنوات من الخبرةأو ما يعادلها شهادة عليا  •

  :خبرة مهنية تشمل ما يلي •
o والهيئات االستشارية ، والمفاوضاتعمل،حلقات المثل (األحيائية أو تسهيل أنشطة السالمة /المشاركة في و 

 ؛)لى المستويات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية واللجان التوجيهية ع،ةتقنيوال

o  ؛األحيائيةلسالمة لالخبرة واإللمام ببروتوكول قرطاجنة 

o ؛المشاركة والعامةتوعية ال 

o  األحيائيةتطوير وتنفيذ مبادرات السالمة. 
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  المرفق الثاني

  األحيائيةالمبادئ التوجيهية لقائمة خبراء السالمة 
  القائمة   شروط التكليف الخاصة ب -ألف 

، مـساندة  في إسداء المشورة واألشكال األخرى من ال       األحيائيةقائمة خبراء السالمة    ب شروط التكليف الخاصة  تتمثل    -1
 نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة        البلدان  وال سيما أقل   ،، إلى األطراف من البلدان النامية      وعند الطلب  حسب االقتضاء 

 المـوارد البـشرية     تنميـة  و ، واتخاذ قرارات مستنيرة   ،تقييم للمخاطر إلجراء  ،  يذات االقتصاد االنتقال  واألطراف  ينها،  من ب 
 ذلك، ينبغـي  وعالوة على.  الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركات فيما يتصل ب،الوطنية والنهوض بالتعزيز المؤسسي  

 مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع        مستقبالها  التي يكلفها ب   األخرى   مهاميع ال  جم األحيائيةأن تؤدي قائمة خبراء السالمة      
  . بناء القدراتخصوصا في مجاللألطراف في البروتوكول، 

  البلـدان  وال سيما أقل، أداة لبناء القدرات ومساعدة األطراف من البلدان الناميةاألحيائيةتشكل قائمة خبراء السالمة      -2
  .افيةو، إلى أن يتم بناء قدرات يذات االقتصاد االنتقالواألطراف من بينها، لصغيرة النامية نموا والدول الجزرية ا

  دارة شؤون القائمة    إ-باء 
  :  ما يليمهاموتشمل هذه ال. البروتوكول إدارة شؤون القائمة/تتولى أمانة االتفاقية  -3

  ؛الضرورة الترشيح، حسب نموذج وضع ومراجعة  )أ(
   بيانات إلكترونية مناسبة، تيسر الوصول إلى القائمة؛ قاعدةإنشاء  )ب(
 هـا عيظ نسخة إلكترونية من القائمة على قرص مدمج، يجري تحديثها مرة كل سنة على األقل؛ وتوز               حف  )ج(
  ؛عند الطلب
 تغطية جميع مجـاالت     بشأن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول       المشورة   تقديم  )د(
  ؛، وبشأن التوازن اإلقليمي والتوازن بين الجنسين في القائمةمتاحة من خالل القائمةالخبرة ال

  ؛المناسبينخبراء ال على تبين عند الطلب، ،مساعدة األطراف  )ه(
ما يطلبه مـؤتمر األطـراف      ية أو حسب  توجيه المبادئ ال  األخرى التي تنص عليها هذه    دارية  المهام اإل أداء    )و(

  ؛ أخرىمقررات البروتوكول، في كاجتماع لألطراف فيفي االتفاقية العامل 
  .خبراءال توافر التحقق من على ،عند الطلبمساعدة األطراف،   )ز(

  الوصول إلى القائمة    -جيم 
 أو  اإلنترنـت باسـتخدام   (الوصول إلى القائمة من خالل غرفة تبادل معلومات الـسالمة األحيائيـة             تأمين   ينبغي  -4

قرص مدمج لتوزيعهـا علـى       من القائمة على    بإصدار نسخة  ، مرة كل سنتين،   وستقوم األمانة ). ونيةبالوسائل غير االلكتر  
ت لمساعدة األطـراف علـى      االنترنعلى  بحث  ال استعمال مختلف مجاالت     لكيفية، إلى جانب وصف     عند الطلب  األطراف،

  .ترة الفاصلة بين كل إصدارينالفتم تحديثها في يويمكن لكل طرف أن يطلب أي نسخة .  الخبرة المطلوبةبينت
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  خبراءالالعضوية في قائمة     -دال 
  ترشيح األعضاء   -  1

. )BS-IV/4 بـالمقرر   ة فـي المرفـق األول     مبينال( الدنيا   شروط الحكومات أعضاء القائمة وفقا للمعايير وال      ترشح  -5
 ةالخبـر ات المهنية و  الصفأعلى  بهم  متعا وت  الدني شروطالحكومات مسؤولة عن ضمان استيفاء المرشحين للمعايير وال       تكون  و

ـ دقـة المعلومـات ال  التحقق من الحكومات مسؤولة أيضا عن     تكون  و. في المجاالت التي ترشحهم لها     ة فـي نمـوذج   مقدم
، بمن  مروينبغي أن تتشاور الحكومات مع أصحاب المصلحة المعنيين وتسعى للحصول على األفراد المهتمين باأل             . الترشيح

 ،ث والمؤسـسات األكاديميـة، وقطـاع الـصناعة    واد من الحكومات الوطنية ودون الوطنية، ومن مؤسسات البح      فيهم األفر 
منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان      مثل ( والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية      ،والمجتمع المدني 

تقديم ترشـيحات متوازنـة وذات      غرض  ، ل )ر ذلك ي وغ ،يةلبحوث الزراعية الدول  ل ة االستشاري جماعةالمراكز  االقتصادي، و 
  .نوعية رفيعة

النشطين الذين لديهم معرفة وخبرة متراكمة، وال ينتمون فـي          المتقاعدين  خبراء  ال في   النظرشجع الحكومات على    تُ  -6
  .حتملينمالوقت الحاضر إلى أي مؤسسة، باعتبارهم مرشحين 

ـ  مواطنيها في الخارجى، بمن فيهم ح خبراء من بلدان أخر    ترشأن  للحكومات    -7 شروط ، ممن يستوفون للمعـايير وال
  .الدنيا

  آلية الترشيح   -  2
النمـوذج  ويـشجع تقـديم   .  لجميع الترشـيحات BS-IV/4الثالث بالمقرر المرفق الوارد ب نموذج الترشيح    يستعمل  -8

 وأنها تلبي   ومات المقدمة في جميع نماذج الترشيح      المعل اكتمال ودقة  الحكومات القائمة بالترشيح     تضمنوينبغي أن   . إلكترونيا
 وال سـيما    ، بإسهامات من الحكومات   ،ترشيحالنموذج  دوري ل وسيقوم األمين التنفيذي باستعراض     . المعايير والشروط الدنيا  

  . على نموذج الترشيحما يلزم من تعديالت الفئات العريضة، ويدخل تحت المحددة ت الخبرةمجاالاستعراض 
رشـيحاتها لخبـراء     الحكومات إلدخال أحدث المعلومات على ت      تسعى،  خبراءال قائمة   الجودة في  آللية مراقبة    وفقا  -9

 القائمة لمدة تصل إلـى أربـع   علىالخبراء ويظل . تقوم باستعراض عام وتحديث سجالت مرشحيها مرة كل سنتين القائمة و 
 إرسـال وينبغـي  . خبرائها وفقا للمعايير والـشروط الـدنيا      ويجوز للحكومات بعد انقضاء هذه المدة إعادة ترشيح         . سنوات

  . من القائمةاخبراء تلقائيال أسماء في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، ترفع و، إلى نقاط االتصال الوطنية المعنيةإشعاري تذكير
  التمثيل المتوازن   -  3

 أن  نبغـي وي. ازن إقليمي في القائمـة     تو وعليها أن تشجع على تحقيق    شجع جميع الحكومات على ترشيح خبراء       تٌ  -10
 الناميـة   نموا والدول الجزري الصغيرة     البلدان  البلدان النامية، وال سيما أقل     تستعمل الحكومات مراكز االمتياز اإلقليمية في     

تعلقة بالقائمة  وستتأكد األمانة من أن قاعدة البيانات الم      . خبراءال، كمصادر لترشيح    ، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي    من بينها 
  . األعضاءعند البحث في قائمةأولية " أداة فرز"القائمة بوصفه تسمح بوضع تقسيم إقليمي ألعضاء 

  .شجع الحكومات على تحقيق التوازن بين الجنسين في ترشيحاتهاتُ  -11
نظـر  لالجـنس   أسـاس   تكوينها على   لقائمة و التكوين القطاعي واإلقليمي ل   على األمين التنفيذي أن يعد تقريرا عن          -12

  .ةه العادياتمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماع
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  خبراء الالمعلومات المطلوبة عن    -  4

 BS-IV/4األول بالمقرر   ة في المرفق    بينالمعلومات المطلوبة عن كل مرشح في المعايير والشروط الدنيا ال         تعرف    -13
  . اسم المرشح في القائمةقيدكل نموذج قبل بيانات من استيفاء أن تتأكد  األمانة وعلى. يحمحددة في نموذج الترشالو

  المؤسسات   -  5
السالمة األحيائية مـن    مجال  الخبرة في   ب التي تتمتع ة والمؤسسات المستقلة    قائمإن إشراك خبراء من المؤسسات ال       -14

 فـي نمـوذج     اإلشـارة خبـراء   ال يطلب من ولذا،  . تخصصاتلا متعددة من المعارف    عريضةشأنه أن يسمح بتوفير قاعدة      
  . الترشيح ما إذا كانوا أعضاء في أي مؤسسة

  مدى الخبرة الالزمة   - هاء 
نمـوذج  وفي  األول   في المرفق    المحددةة ألعضاء القائمة في المعايير والشروط الدنيا        مطلوب مجاالت الخبرة ال   تبين  -15

  .BS-IV/4ر ثالث بالمقرالترشيح في المرفق ال
  للمهامخبراء الاختيار     -واو 

  االختيار من الطرف الطالب   -  1
  .الطالب الطرف إلى ة معينمهمةخبراء لال اختيار يعود  -16

  مساعدة من األمانة    -  2
اء خبرالتحديد ما يطلبه هذا الطرف من مساعدة في خبير، ب أن تقدم إلى الطرف الذي يسعى لالستعانة األمانة على  - 17

خبراء الوينبغي أن تقوم األمانة، كلما أمكن، بإرفاق قائمة ب.  في القائمةالخبرة المبينة) مجاالت(مجال الواردة أسماؤهم في 
  .ينالجنسوالمساواة بين  ي اإلقليمتوازن البما يعكسن محتمليال

  االتصال األوليبتسهيل  األمانة قيام    -  3
 علىأي خبير مع لحصول على مساعدة الذي يسعى للطرف لتصال األولي االأن تسهل، عند الطلب، ألمانة ل  - 18

تجميع وحفظ إبالغ األمانة بهذا االتصال ونتيجته، بغية  الطرف فعلىوعند اتصال أحد األطراف بالخبير مباشرة، . القائمة
  .عمليات القائمةعن كاملة سجالت 

  ين في القائمةقيد التزامات األفراد الم  -زاي 
   الترشيحنماذج كاملة ودقيقة فيمعلومات تسجيل  لتأكد منا    -  1

  .في نموذج الترشيح الخاص بهم تسجيل معلومات كاملة ودقيقة ضمانعن ن خبراء مسؤوليال يكون  - 19
  لى الجمهور إ نماذج الترشيح منالموافقة على نشر معلومات     -  2

 من خاللج الترشيح متاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحتها  المعلومات الواردة في نموذفي العادة أن تكونينبغي   - 20
فشاء عدم اإلأن يطلب في القائمة مقيد عضو ل ه يجوز أنغير. غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بعد إتمام الترشيح

  . اختار ذلكإذا) اإللكترونيالفاكس وعنوان البريد  رقم وأعنوان ال و،الهاتفرقم (عن معلومات االتصال المباشر 
  المشورة/قبول أو رفض طلب للمساعدة    -  3

  .يرفضوهأو  مقترح عليهم تكليفأي أن يقبلوا القائمة في  لألعضاء  - 21
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   في حال وجود تضارب حقيقي أو منظور في المصالحالعمل رفض -  4
 من القيام بأي مهمة وقبل. حلا في المص حقيقي أو منظور تضاربتنطوي على أي مهمة الخبراءينبغي أن يرفض   - 22

 األمانة، سيكون على كل عضو في القائمة ملء إقرار ترشيحات مصغرة لدى اسم الخبير في قائمة تسجيلخالل القائمة أو 
 أي مصالح أو ترتيبات شخصية أو مؤسسية أو مهنية أخرى قد ينجم عنها وجودإلى فيه  تضارب المصالح، يشير عن

  .أن يتصور أنها قد تسبب تضاربا للمصالحعاقل لشخص تضارب في المصالح أو يمكن 
وإذا . من الخبيرأخرى معلومات يطلب ألمانة أو الطرف المعني أن ل يجوزإذا كان هذا اإلقرار يثير شواغل،   - 23

ظلت الشواغل المشروعة قائمة، فيوصى بضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء أي أحكام تتعلق بوجود تضارب، مع الحفاظ 
  .عملية القائمةفي مصداقية ال قدر من على أكبر

  العمل بصفة شخصية   -  5
 ا أو صناعياحكوميسواء كان  انتماء آخر النظر عن أي غضعمل بصفته الشخصية المحضة، بأن ي كل خبير على  - 24

  .ا أو أكاديمياأو تنظيمي
  إثبات أسمى المعايير المهنية   -  6

بصورة موضوعية ومحايدة وذلك  ، لجميع المعايير المهنية المعمول بها بمهمة أن يتمثلمكلفيتوقع من كل خبير   - 25
وينبغي أن تسري هذه المعايير على أي مناقشات تساعد .  من السلوك المهني لدى قيامه بمهامهوأن يظهر درجة عالية

  .ت المناسبيوقت في الأداء واجباتهمخبراء ال منتوقع يو. الطرف على اختيار الخبير
  همة في تدريب العاملين المحليين عند اإلمكانالمسا   -  7

للعاملين المحليين  في التدريب الميداني ، كجزء من مهمتهم،، أن يساهمواحسب الحالة، خبراءاليمكن أن يطلب من   - 26
  .همبناء قدراتو

  السرية والشفافية   -  8
إفشاء  ما في القائمة ويضطلعون بمهنالمقيديخبراء ال يجوز لل،  المعنيلبالطا الطرف ما لم يرخص لهم بذلك  - 27

وينبغي أن تكون السرية على النحو المقرر في االتفاق . سرية حصلوا عليها من خالل أداء واجباتهم أو نتيجة لذلكمعلومات 
  .المبرم بين الطرف المعني والخبير

المة األحيائية، مع احترام  المشورة الخطية النهائية للخبير من خالل غرفة تبادل معلومات السإتاحةينبغي   - 28
  .المعلومات السرية

   توقعات واضحةبيان   -  9
  .ات الطرف وفهم الخبير لهاصالحي وضوح توقعات وعن ضمانيكون الطرف والخبير مسؤولين   - 29

  تقديم تقرير   -  10
 صعوباتة والققلنتائج المح، وتشمل تقييما عاما للعملية، واانتهاء المهمةينبغي أن يعد الخبير تقارير موجزة بعد   - 30

  .مراعاتها في المهام القادمة االقتراحات التي يمكن ، باإلضافة إلىالتي صادفها
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   أعضاء القائمةبدفع أتعا     –حاء 

   العام الصالحمهام   - 1
المبادئ المتعلقـة بتـضارب المـصالح،       نفس  وتسري  .  العام الصالحخدمة  مهمة على أساس    ب يقومألي خبير أن      -31

  . هذه العامالصالحمهام  على ‘زاي‘والعمل بصفة شخصية، وااللتزامات األخرى الواردة في القسم 
  عارةاإل  - 2

وينبغي توخي . هم األصليةمهام من إعارتهممهاما على أساس بإليها المنتمين خبراء ال بقيام منظمة أن تسمح ألي  - 32
وال تلزم أي حكومة أو مؤسسة بسداد تكاليف مستحقة على . باتأي ترتيب من هذه الترتيعن  الكامل واإلفصاحة يالشفاف

  . خبير تم ترشيحه
  طلبلاقد مع الطرف  المحددة بعالمدفوعات  -  3

في اتفاقات تعاقدية بين الطرف ما مهمة أو النفقات المرتبطة ب/اب و الترتيبات القانونية لألتعالنص علىينبغي   - 33
  .والخبير المعني

  المسؤولية    -طاء 
  .مسؤوال عن القرارات التي يتخذها استنادا للمشورة المقدمةلب الطا الطرف يكون  - 34

  حرشمال الطرف مسؤولية   -  1
الناشئة عن نتائج ال مسؤولة عن السلوك الشخصي للخبير الذي رشحته أو إسهاماته أو ةحرشمالال تكون الحكومات   - 35
  .بعملهله أو المرتبطة عم

   األمانةمسؤولية   -  2
  . االستعانة بخبير من القائمة أو مشورتهينشأ عن  قانونيإجراء أو خاضعة ألي ،ال تكون األمانة مسؤولة  - 36

  خبراءالة مسؤولي   -  3
مساعدة ال الطرف الذي يسعي للحصول على بين في العقد المطبق، والقانون الخبير النص على مسؤوليةينبغي   - 37
  .الخبيرو

  التقارير    -ياء 
 األطراف وسائر الحكومات التي تستعين بخبراء من القائمة أن تزود األمانة بتقييم للمشورة أو أي شكل لب منيط  - 38

 غرفة تبادل معلومات من خالل هذه التقييمات إتاحةوينبغي . خبراء والنتائج المحرزةال من ة المقدممساندةالأشكال آخر من 
  .لخبيرل لذاتيةالسيرة ا جزءا من تشكلالسالمة األحيائية وأن 

كل اجتماع عادي من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، ل تعدعلى األمانة أن   - 39
القائمة  القائمة وكذلك تقسيمفي خبراء العية عن عدد ائمعلومات وقالتقارير ويجب أن تتضمن .  عن عمليات القائمةاتقرير

من معلومات عن االتصاالت المباشرة أيضا ويجب أن تتضمن هذه التقارير . تخصصاتعلى أساس المناطق والجنس وال
خبراء الذين تعاقد معهم ال أسماءاألمانة ونتائجها، بما في ذلك من خالل مت ت األطراف ونتائجها أو االتصاالت التي جانب
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ويجب أن . معدة كتابيا منتجات افرومدى تو ، ونتائج العمل المنجزهووصفالتكليف موضوع ، ومذكرة عن  طالبكل طرف
  . تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفةمن خالل  هذه التقارير تتاح

  ة الدوريالمراجعة     - كاف 
 من 35 مرة كل خمس سنوات وفقا للمادة ة الدوريوتتم المراجعات. ة مستقلة دوريلمراجعاتيخضع تشغيل القائمة   - 40

 في عضوية القائمة ةمالئمال اتتوازنال وتنظر إلى، قنطاعريضة ال ة الدوريراجعاتتكون هذه المويجب . البروتوكول
 وضرورة وجود خدمات استشارية إضافية ،القائمةفي إطار مهام الة جودوإنجازاتها وإخفاقاتها، ومراقبة وأوجه استعمالها 
لنتائج في ضوء ا على هذا النظام الداخليأو  الصالحيات على تنقيحات وأي توصيات أخرى ممكنة إلدخال في إدارة القائمة

  .ةحققالم
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  المرفق الثالث

  األحيائية الترشيح لقائمة خبراء السالمة نموذج
  (*)األقسام التي تحمل عالمة النجمة/ المجاالتملءيلزم 

  *) كلمة150(    لمحة موجزة –أوال 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 *ساسيةالمعلومات الشخصية األ    - يا ثان

  األحرف األولىذكر االسم الكامل بدال من اختصارات أو يرجى ذكر

  السيدة :اللقب

 البروفسور 

  السيد

 . الدكتور

 :_______غير ذلك 

 

  :االسم

  المنظمة/ العملصاحب

  : الوظيفةلقب

  :عنوان السكن

   :الهاتف

   :الفاكس

   :البريد اإللكتروني

   : الموقع على الشبكة

  :ومكان الوالدةسنة 

   أنثى       ذكر  :الجنس

  :الجنسية

  :الجنسية الثانية
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 *تفاصيل الوظيفة الحالية    - ثالثا 
  ):ةالسن(تاريخ مباشرة العمل 

 أكاديمية  :نوعية المنظمة
  حكومية

  منظمة حكومية دولية

   قطاع الصناعة
   منظمة غير حكومية 
 _______: غير ذلك 

   الوحدة/الشعبة/اسم المنظمة واإلدارة

    المشرفاسم

  :المجاالت الرئيسية للمسؤولية
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى (

الخبرة التي يتم ) مجاالت(صلة مجال 
 )ترشيحكم من أجلها

 

يرجى تحديد الواجبات المرتبطة بالسالمة 
يرجى تقديم وصف وجيز عن  (األحيائية
المهام المنجزة واإلشارة إلى متوسط /الواجبات

 ) في كل واحدة منهانسبة الوقت المستغرق

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

 *الوظيفيالتاريخ    -رابعا 

  : فيهاعملتهم التي قاليمأهم البلدان واأل

 يرجى تقديم تفاصيل عن الوظيفة السابقة مع اإلشارة أوال إلى أحدث وظيفة 

 1صاحب العمل السابق رقم 

اسم وعنوان وتفاصيل االتصال بصاحب 
 :ةالمنظم/العمل

 

  :اسم ولقب المشرف

  :عنوان الوظيفة

  :الفترة الزمنية المستغرقة
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  :المجاالت الرئيسية للمسؤولية
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى صلة (

 )خبرتكم) مجاالت(عملكم بمجال 

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

 2 مصاحب العمل السابق رق

اسم وعنوان وتفاصيل االتصال بصاحب 
 :ظمةالمن/العمل

 

  :اسم ولقب المشرف

  :عنوان الوظيفة

  :الفترة الزمنية المستغرقة

  :المجاالت الرئيسية للمسؤولية
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى صلة (

 )خبرتكم) مجاالت(عملكم بمجال 

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

 3صاحب العمل السابق رقم 

اسم وعنوان وتفاصيل االتصال بصاحب 
 :منظمةال/العمل

 

  :اسم ولقب المشرف

  : الوظيفةعنوان

  :الفترة الزمنية المستغرقة

  :المجاالت الرئيسية للمسؤولية
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى صلة (

 ) الرئيسيعملكم بمجال خبرتكم

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

  الخبرات األخرى ذات الصلة بالعمل
 )الخبرة في مجال االستشارة(
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  :مل االستشارةوصف ع
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى (

 ) الرئيسيكمتصلة عملكم بمجال خبر

 

  :المسؤوليات
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى (

 )خبرتكم) مجاالت(صلة عملكم بمجال 

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

  الخبرات األخرى ذات الصلة بالعمل
  )الخبرة في مجال العمل التطوعي(

  :جزوصف العمل المن
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى (

 ) الرئيسيصلة عملكم بمجال خبرتكم

 

  :المسؤوليات
يرجى تقديم وصف وجيز عن مدى (

 ) الرئيسيصلة عملكم بمجال خبرتكم

 

  :أهم اإلنجازات ذات الصلة

 
  التعليم    -خامسا 
 *الرسمي التعليم

الشهادة األولية أو أوسمة التفوق 
  * األكاديمي والموضوع

 حياءمثال بكالوريوس علوم في األ(
 ):ةلدقيقا

 

 :اسم المؤسسة األكاديمية
 

 ):اعتبارا من(التواريخ 
 

 :المشرف األكاديمي
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الشهادة الثانية أو أوسمة التفوق األكاديمي 
في  مثال بكالوريوس علوم(* والموضوع

 :)األحياء الدقيقة

 

  :اسم المؤسسة األكاديمية

  ):مناعتبارا (التواريخ 

  :المشرف األكاديمي

  
الشهادة الثالثة أو أوسمة التفوق األكاديمي 

مثال بكالوريوس علوم في (* والموضوع
 :)األحياء الدقيقة

 

  :اسم المؤسسة األكاديمية

  ):اعتبارا من(التواريخ 

  :المشرف األكاديمي
 

  األخرى المهنية المؤهالت
 )عليها تحصل التي شهاداتوال بالموضوع علقتت أخرى متخصصة تدريبية دورات 3 اذكر(

  

  

  

  

  
   

 *مجاالت الخبرة    - سادسا 
  المجال الواسع للخبرة

 يرجى تحديد المجال الرئيسي لخبرتكم 

 :التقنيةالخبرة العلمية و  - 1
  الزراعيةالنباتية علوم النبات والغابات والعلوم 

 والعلوم الزراعيةحيوان وعلم الحياء المائيةعلم الحيوان وتربية األ  
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 علوم الجراثيم 

  صحة اإلنسانعلوم 

  والبيئةاإليكولوجياعلوم  

 علوم االقتصاد االجتماعي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 الخبرة القانونية  - 2

 الخبرة في السياسات والتنظيم  - 3

 مة األحيائيةالخبرة في تطوير وتنفيذ نظم السال  - 4

 )يرجى اختيار مجال واحد فقط من مجاالت الخبرة المذكورة أعاله(
 

  المجال المحدد للخبرة
 ):في إطار المجال الواسع لخبرتكمحد أقصى كلخبرة ثالثة مجاالت أو تخصصات معينة ليرجى تحديد (

ƦƵǐ -      ƏƵǚ ҒǊƺƶƞƵǚ ҒǊƾƬҚƵǚǃ  
  
 اقتصاديات الزراعة •

 لزراعيالتنوع البيولوجي ا •

 النظم اإليكولوجية الزراعية •

 علم الزراعة •

 تربية الحيوان •

 صحة الحيوان •

 تغذية الحيوان •

 الكيمياء البيولوجي •

 التنوع البيولوجي •

 أخالقيات البيولوجيا •

 المعلومات البيولوجية •

 يةحيوالتكنولوجيا ال •

 االتصال •

 االحتواء •

 تحليل التكاليف والمنافع •

 حماية المحاصيل •

 د البياناتتصميم وإدارة قواع •

 اإليكولوجيا •

 علم الوراثة اإليكولوجية •

 علم السموم اإليكولوجية •

 علم الحشرات •

 اقتصاديات البيئة •

 التثقيف في مجال البيئة •

  البيئيتقييم األثر •

 رصد البيئة •

 علم األوبئة •

 التقييم •

 التطور •

 اإليكولوجيا التطورية •

 التوسع •

 النظم اإليكولوجية الحرجية •

 ه العذبةالنظم اإليكولوجية للميا •

 دراسات قضايا الجنسين •

 اإليكولوجية الجينية •

 التدفق الجيني •

 الهندسة الوراثية •

 علم الوراثة •

 علم الجينوميات •

 السالمة الصحية •

 علم الدم •

 صحة اإلنسان •

 تغذية اإلنسان •

 تربية الحيوانات •

 تحليل نظم المعلومات •

 رثتحليل األ •

 علم المناعة •

 الغزو البيولوجي •

 إدارة المعارف •

 رة الحياةتحليل دو •

 كشف الكائنات الحية المحورة  •

 وثائق الكائنات الحية المحورة •

 الكائنات الحية المحورةهوية تحديد  •

  البحريةةنظم اإليكولوجيال •

 علم األحياء الدقيقة •

 البيولوجيا الجزيئية •

 طرياتفعلم ال •

 علم األمراض •

 مكافحة اآلفات •

 الفيسيولوجيا •

 تربية النباتات •
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 الصحة النباتية •

 راثة في المجال السكانيعلم الو •

 علم البروتينات الوراثية •

 تقييم المخاطر •

 إدارة المخاطر •

 المخاطرعن غ بالاإل •

 البحوث في مجال المخاطر •

 النظم اإليكولوجية للتربة •

 علم التربة •

 تقييم اآلثار االجتماعية •

 اإلحصاء •

 التنمية المستدامة •

 الرقابة •

 تصنيفالعلم  •

 التدريس •

 تقييم التكنولوجيا •

 آلثار التجاريةتقييم ا •

 التتبع •

 سمومعلم ال •

 علم الفيروسات •

 التعلم باستخدام الموقع الشبكي •

 تصميم الموقع الشبكي •

 )يرجى تحديدها(مجاالت أخرى  •

  
 سمات الكائنات

الجفاف  (الالحياتيمقاومة اإلرهاق  •
 )والحرارة والبرودة وغيرها

 مقاومة المضادات الحيوية •

مقاومة (ي حياتمقاومة اإلرهاق ال •
 ) كتيريا والفطر والديدان الخيطيةالب

 تحمل مبيدات األعشابالقدرة على  •

مثل نوعية (السمات الصناعية  •
 )المنتجات

 مقاومة الحشرات •

 الجينيات القياسية •

 السمات التغذوية •

 )الغلةمثل تغير النمو، و(سمات األداء  •

 السمات الصيدالنية •

 مقاومة الفيروسات •

 )يرجى تحديدها(مجاالت أخرى  •

 
 القانونية الخبرة    - باء

 
 ية الوطنيةحيائالنظم القانونية للسالمة األ • صحة الحيوانقضايا  •

 النظم القانونية البيئية الوطنية • العدالة البيئية •

 تحليل التشريعات الوطنية • حقوق المزارعين •

 قضايا الصحة النباتية • سالمة األغذية واألعالف •

 حقوق مربي النباتات • صحة اإلنسان •

 ية النباتيةوراثالموارد ال • لشعوب األصليةقضايا ا •

 ، والعالمات التجارية،براءات االختراع(الملكية الفكرية  •
 )والمعلومات السرية

 القانون الدولي بشأن البيئة •

  الدوليةمعاييرلمعاهدات والا •

 صياغة واستعراض التشريعات •

 المسؤولية والجبر التعويضي •

 قضايا المجتمعات المحلية/حقوق •

 ية النباتوقا •

 حماية أنواع النباتات •

 الصحة العامة •

 التجارة واألعمال •

  التجاريةاالتفاقات •

 )يرجى تحديدها(مجاالت أخرى  •
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  والتنظيم السياسات مجال في الخبرة    – جيم
 تخطارامناولة اإل/إدارة • مراقبة الحدود/الجمارك •

  الحجر الصحي/اية النباتوق • إدارة قواعد البيانات •

 السياسات/ البرامجإعداد • خطيط في حاالت الطوارئالت •

 تحليل السياسات • االدعاء/االمتثال/اإلنفاذ •

 المشاركة الجماهيرية • نظم تنظيم األغذية واألعالف •

 المبادئ التوجيهية/وضع اللوائح التنظيمية • تفتيش االختبار الميداني/تنظيم •

 ظيمياإلشراف على االمتثال التن • االستيراد/مراقبة التصدير •

 تدقيق تقييم المخاطر • حفظ الخصائص الوراثية •

  المشورة بشأن تقييم المخاطرتقديم • إدارة وتدقيق نوعية المختبرات •

  المخاطرإدارة المشورة بشأن تقديم • )التشخيص/االختبار(خدمات المختبرات  •

 )يرجى تحديدها(مجاالت أخرى  •  الكائنات الحية المحورةرصد/تفتيش/تدقيقنظم  •

    وتحليلهاالكائنات الحية المحورةعن  كشفال •
   الرصد الميداني للكائنات الحية المحورة •

  
 األحيائيةالخبرة في تطوير وتنفيذ نظم السالمة     –دال 

 
 اإلجراءات اإلدارية واإلنفاذ •

 التنمية الزراعية والريفية •

 سياسات التنوع البيولوجي  •

 ة السالمة األحيائي تبادل معلوماتغرفةعمليات  •

 األحيائيةتشريع وتنظيم السالمة  •

 حيائيةسياسات السالمة األ •

 يةحيوسياسات التكنولوجيا ال •

  التعايشتدابير/قواعد •

 إدارة البيانات وتقاسم المعلومات •

  بشأن الكائنات الحية المحورةصنع القرار •

  وتوثيقها الكائنات الحية المحورةهويةتحديد  •

المحورة الحية تصدير الكائنات /مراقبة استيراد •
 تها عبر الحدوداحركتو

 رصد الكائنات الحية المحورة فيما يخص اآلثار على البيئة •

 في مجال الكائنات الحية المحورةوالتطوير البحث  •

  الكائنات الحية المحورةتتبعنظام  •

 األحيائية والتنمية والسالمة ،الحد من الفقر •

 إدارة المشاريع •

 التوعية العامة والمشاركة •

 التصاالت العامةا/المعلومات •

 وإدارة المخاطرالمخاطر تقييم  •

االجتماعية المتعلقة بالكائنات - االعتبارات االقتصادية  •
 الحية المحورة

 األحيائيةالتنمية المستدامة والسالمة  •

 )ايرجى تحديده(مجاالت أخرى  •
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  *المنشورات    - سابعا 

 
  ثالث منشورات أهم اذكر 

 خصوصا( بالموضوع مرتبطة
رات المرتبطة بالمجال المنشو

 ):الرئيسي لخبرتكم

1 –  
2 –  
3 - 

يرجى (اذكر المنشورات األخرى 
ذكر إشارات كاملة إلى جميع 

المقاالت والكتب وفصول الكتب 
وورقات المؤتمرات والمنشورات 

؛ نظراءاألخرى التي استعرضها ال
ويجوز إرسال ملف إذا كانت القائمة 

 ):طويلة

1 - 

2 - 

3 - 
 
 

 
  المكافآت والعضوية في الرابطات المهنية    -ثامنا 

 
مهنية /مكافآت علميةثالث اذكر أهم 

 :حصلتم عليها
 
 

اذكر الجمعيات أو المنظمات المهنية 
مثال (ذات الصلة التي تنتمون إليها، 

عضو أو رئيس الجمعية الدولية 
للبحث في مجال السالمة 

 :)2001 منذ عام (ISBR)األحيائية

 

 أو أفرقة خبراء التقنية، اذكر اللجان
السالمة األحيائية أو الهيئات 

ارية ذات الصلة التي عملتم االستش
 للمسؤوليات وصف بإيجازبها 

 : المحددة التي اضطلعتم بها

 

  * اإللمام باللغات–تاسعا 
 

    :سيةالرو        :اإلنجليزية          :العربية :اللغة األصلية

    :األسبانية       :  الفرنسية         : الصينية

 __________:لغات أخرى

  عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق      : العربية )التحدث(اللغات األخرى 

   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق    :  الصينية
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   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق    :اإلنجليزية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق    : الفرنسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق     :الروسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   : األسبانية

   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق______________: أخرىلغات
  عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق      :العربية :القراءة

   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   :  الصينية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   :اإلنجليزية
   عادي/جيد/ممتاز/نطبقال ي   : الفرنسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق     :الروسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   : األسبانية

 عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق_________:لغات أخرى

  عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق      :العربية :الكتابة

   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   :  الصينية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   :اإلنجليزية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   : الفرنسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق     :الروسية
   عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   : األسبانية

 عادي/جيد/ممتاز/ال ينطبق   _________:لغات أخرى

 *األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم     –عاشرا 
 :ن يمكن الرجوع إليهم مهنياييرجى تحديد االسم وتفاصيل االتصال بأشخاص رئيسي

  :1 رقم شخصال

  :2 رقم الشخص

  :3 رقم الشخص
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  بالموضوعأي معلومات أخرى ذات صلة   - الحادي عشر 
 .تتعلق بدورك كخبيرأخرى  معلومات يرجى تحديد أي

 

 

 
 

 *تأكيد وموافقة    -الثاني عشر 
أؤكد بموجب هذا أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأوافق على إدراجها في قائمة خبراء السالمة األحيائية بموجب بروتوكول 

  .وال أمانع البتّـة في نشر هذه المعلومات على الجمهور. جيقرطاجنة للسالمة األحيائية واتفاقية التنوع البيولو
 

 _____________________:  التاريخ  __________________________________________: التوقيع

 *التأكيد من جانب الحكومة القائمة بالترشيح   - الثالث عشر 
  الوطنيةالتصاليستوفى هذا القسم من قبل إحدى نقاط ا

  :الحكومة

  :اسم ممثل الحكومة

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالتابعة ل الوطنية تصالنقطة اال   :نوع نقطة التنسيق

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالتابعة ل الوطنية تصالنقطة اال  

 تفاقية التنوع البيولوجيالة تابع الوطنية التصالنقطة اال  

  :التاريخ

  :التوقيع
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BS-IV/5    اآللية المالية والموارد  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
  ،BS-III/5  وBS-II/5 بمقرريه رإذ يذكّ

 التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة باآللية الماليـة والمـوارد           بوثيقة ما قبل الدورات التي أعدها األمين       وإذ يحيط علما  
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5(،  

 أن مجلس مرفق البيئة العالمية قد كلف مكتب التقييم التابع للمرفق بإجراء استعراض مـستقل لمنتـصف       وإذ يدرك 
  ،2008رين الثاني تش/المدة إلطار تخصيص الموارد كي ينظر فيه في اجتماعه الذي سيعقد في نوفمبر

فريق االستعراض التابع لمرفق البيئـة العالميـة لـم           الذي أعده  ألن إطار تخصيص الموارد      وإذ يعرب عن أسفه   
  يتشاور مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

  العالمية، على الحاجة إلى ضمان استدامة أنشطة بناء القدرات التي يمولها مرفق البيئة وإذ يشدد
 للبلـدان   ويعرب عن تقديره   لمرفق البيئة العالمية     اإلستئمانيلصندوق  التزود الرابعة ل   بنجاح فترة    يرحب  -1
  ؛اإلستئماني إلى الصندوق مساهماتالتي قدمت 
 الجديدة لمرفق البيئة العالمية الخاصة بتمويل األنشطة فـي مجـال الـسالمة              باالستراتيجية يرحب أيضا   -2
 المجـال البـؤري للتنـوع البيولـوجي والبـرامج           استراتيجية التي اعتمدت كجزء من      )GEF/C.30/8/Rev.1(األحيائية  

 المرفق في مجـال  اي يقدمهت المساندةووثيقة البرنامج الخاصة بال) 2010-2007(لمرفق لفترة التزود الرابعة ل    االستراتيجية
  السالمة األحيائية؛

 رشـادات  مرفق البيئة العالمية لتبسيط إجراءات دورة المشاريع وتقديم اإل         بالتدابير التي اتخذها  يحيط علما     -3
  ؛(RAF) بشأن إجراءات تنفيذ إطار تخصيص الموارد

بمناسبة فترة التـزود     المتعدد السنوات لمرفق البيئة العالمية       إرشاده مؤتمر األطراف، عند اعتماد      يوصي  -4
  :تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبمساندة لق  التالي فيما يتعبدمج اإلرشادلمرفق، الخامسة ل

ثار إطار تخـصيص المـوارد علـى تنفيـذ         آ مكتب التقييم التابع لمرفق البيئة العالمية أن يقيم          من يطلب  )أ(
 تنفيـذ   علـى ربما أثـرت  المحتملة للموارد التي من القيودحد أدنى تقلل إلى يمكن أن البروتوكول، وأن يقترح التدابير التي  

  البروتوكول، بما في ذلك التدابير التي تسهل النظر في المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعدها بلدان المنطقة؛
 مرفق البيئة العالمية على إتاحة الموارد المالية بغية تمكين األطراف المؤهلة من إعـداد تقاريرهـا                 يحث  )ب(

  ؛الوطنية
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع لبرنـامج        مشروععلى تمديد    مرفق البيئة العالمية     يحث  )ج(

األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بشكله الحالي كمشروع عالمي، بغية كفالة استدامة الوصالت الوطنية لغرفة تبادل                 
ـ      الء اهتمـام خـاص إلـى أصـحاب المـصلحة      معلومات السالمة األحيائية وتقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات، مع إي

، وعلى تقديم تمويل إضافي لهذه األنشطة مـن مـوارد أخـرى             )مثل إدارات الجمارك ومفتشي الصحة النباتية     (المستهدفين  
  ؛، ومع مراعاة الطبيعة العالمية للمشروع(RAF)بخالف إطار تخصيص الموارد 
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ـ  ة المالي المساندةت البلدان النامية، إلى أن يقدم        مرفق البيئة العالمية، بناء على طلب حكوما       يدعو  )د(  ا وغيره

أو توسيع نطاق البرامج األكاديمية القائمـة فـي مجـال           / لتمكين الجامعات والمعاهد المعنية من إعداد و       مساندةمن أشكال ال  
البلدان نموا والـدول الجزريـة   البلدان النامية، وال سيما أقل     األطراف من    لطلبة من السالمة األحيائية وتقديم المنح الدراسية      

  ؛يت االقتصاد االنتقالالصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذا
، وال سـيما أقـل      هاوأن يساند   األطراف من البلدان النامية    فق البيئة العالمية أن يتعاون مع      مر من يطلب  )ه(

، في جهودها لبناء القـدرات فـي   قتصاد االنتقالي ن بينها، واألطراف ذات اال    البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية م      
 وتدريب موظفي السلطة التنظيميـة      ختبرات مرافق الم  إنشاءمجال أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها، بما في ذلك           

  والعلمية المحلية؛
برنـامج الخـاص     مرفق البيئة العالمية أن ينظر في االحتياجات ذات األولوية التالية لتمويل ال            منيطلب    )و(

يركـز   أن يستخدم نهج     ،، وحيثما يكون األمر مالئما    )2014-2010(لمرفق  خالل فترة التزود الخامسة ل    بالسالمة األحيائية   
  : األجل لبناء قدرات مستدامة للموارد البشرية وتشجيعها وتعزيزهاة طويلمساندة وأن يقدم على مسائل بعينها،

  ية إلجراءات اإلخطار؛تنفيذ النظم القانونية واإلدار  )1(
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )2(
  كشف الكائنات الحية المحورة؛  ذلك، بما فياإلنفاذنفيذ تدابير ت  )3(
  .دابير المسؤولية والجبر التعويضيتنفيذ ت  )4(
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BS-IV/6    التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى  

 ،سالمة األحيائية قرطاجنة لل ع لألطراف في بروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماإن 

 في المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي بشأن الحالة والخبرات المكتسبة إلى يومنا هذا فيما يخص تعزيز                 نظرالبعد  
  ؛)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6(التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى 

تقيمها األمانة مع جهات من ضمنها منظمة الجمـارك العالميـة، وأمانـات سـائر     التي   بالشراكة يرحب  -1
الجهود المبذولة لبنـاء القـدرات بموجـب        تعزيز   أوجه التآزر و   التشجيع على إقامة   غيةاالتفاقات البيئية متعددة األطراف، ب    

  ؛البرتوكول على نحو فعال من حيث التكاليف
) و(توافق، بوجه خاص، مـع الفقـرة   درة الجمارك الخضراء التي ت بمشاركة األمانة في مبا   يرحب أيضا     -2
  األمانة على المساهمة في تنظيم اجتماعات الشراكة في إطار الموارد المتاحة؛شجعوي  BS-II/6من المقرر 

بجهود األمين التنفيذي المتواصلة لتعزيز التعاون مع المنظمات األخرى، ال سيما مع منظمة التجارة              يشيد    -3
 األمين التنفيذي مضاعفة الجهود لكسب مركز المراقب في اللجان التابعة لمنظمـة التجـارة العالميـة                 إلى ويطلبعالمية،  ال

 ؛(TBT) نية للتجارةتق والحواجز ال(SPS) الصحة النباتيةتدابير  والصحيةتدابير الالمعنية ب

 تعلـق ، ال سيما فيما ي    الغذائيدستور  ال هيئةاألمين التنفيذي المبذولة لتعزيز التعاون مع        بجهوديشيد أيضا     -4
  فرقة العمل الحكومية الدولية التابعة لها المخصصة لألغذية المستمدة من التكنولوجيا البيولوجية؛أعمالب

 : األمين التنفيذي القيام بما يليإلىيطلب   -5

وفقـا للحـاالت،    BS-II/6مقرر مواصلة اتخاذ الترتيبات التعاونية مع جميع المنظمات المشار إليها في ال          )أ(
 وتعزيز هذه الترتيبات وتكثيفها؛ 

ذات الصلة التي يمكن أن تـساهم، مـن الناحيـة           األخرى  ات  عمليمواصلة بحث إمكانيات المنظمات وال      )ب(
  المالية أو بطريقة أخرى، في تفعيل تنفيذ البروتوكول، وبوجه خاص فيما يتعلق ببناء القدرات في البلدان النامية؛

 في  سالمة األحيائية  قرطاجنة لل   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول        تقرير إلى  رفع  )ج(
  .اجتماعه الخامس بشأن تنفيذ هذا المقرر
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BS-IV/7 الميزانية البرنامجية لتكاليف خدمات األمانة لبروتوكول  

  قرطاجنة للسالمة األحيائية وبرنامج عمل السالمة األحيائية
  2010-2009 إطار البروتوكول لفترة السنتين في

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 في المائة سنويا، من 2 دوالر أمريكي، التي ستزيد بنسبة 1 040 400 بالمساهمة السنوية بمقدار يرحب  - 1

 في المائة سنويا لتعويض اشتراكات من 16.5 األمانة، والتي خصص منها كندا البلد المستضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل
  ؛2010- 2009األطراف في البروتوكول لفترة السنتين 

 2  880  900   و2009 دوالر أمريكي لسنة 2 611 800 بمبلغ (BG) ميزانية برنامجية أساسية يعتمد  - 2
   أدناه؛1، وذلك لألغراض المبينة في الجدول 2010دوالر أمريكي لسنة 

) المرحلة( دوالر أمريكي من األرصدة المتبقية أو من االشتراكات 740 000 سحب مبلغ وقدره يعتمد  - 3
، وذلك 2006-2005 دوالرا أمريكيا في نهاية فترة السنتين 1 497 777من الفترات المالية السابقة التي وصلت إلى 

  ؛2010- 2009 لتغطية جزء من الميزانية البرنامجية األساسية للسنتين
لألمين التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من الموارد يصرح   - 4

  النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة المتبقية، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛
 اإلسراع في شغل جميع الوظائف ويطلب أدناه، 2 مالك وظائف األمانة المبين في الجدوليعتمد   - 5

  الشاغرة؛
 على تشارك تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول يوافق  - 6

  ؛2010- 2009 لفترة السنتين 15:85على أساس نسبة 
 كما هو محدد 2010 و 2009وكول للسنتين  جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات في إطار البروتيعتمد  - 7
   أدناه؛5في الجدول 
 في المائة من إنفاق الميزانية البرنامجية األساسية 5 تحديد احتياطي رأس المال العامل عند مستوى يقرر  - 8

(BG)بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج؛ ،  
موجهة للميزانية البرنامجية األساسية  جميع األطراف في البروتوكول إلى مالحظة أن االشتراكات اليدعو  - 9

(BG)كانون الثاني من كل سنة وضعت لها هذه االشتراكات في الميزانية، وأن تدفعها بسرعة، / تستحق الدفع في أول يناير
 1 بحلول 5 األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينة في الجدول ويحث
 بالنسبة للسنة 2009تشرين األول / أكتوبر1، وبحلول 2009 بالنسبة للسنة التقويمية 2008ل من سنة تشرين األو/أكتوبر

آب من السنة التي تسبق / أغسطس1 إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها بحلول يطلب، وفي هذه الصدد، 2010التقويمية 
  السنة التي تستحق االشتراكات فيها؛

) BGالصندوق اإلستئماني (ية ساسطراف لم تسدد اشتراكاتها في الميزانية األأن عددا من األبقلق يالحظ   - 10
   والسنوات السابقة؛2007لسنة 
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لسنة ) BGالصندوق اإلستئماني ( األطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها إلى الميزانية األساسية يحث  - 11
ألمين التنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام معلومات عن  والسنوات السابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى ا2007

  ؛)BI و BH و BG(حالة االشتراكات في الصناديق اإلستئمانية للبروتوكول 
 وما بعدها، لن تصبح 2005كانون الثاني / يناير1، أنه بالنسبة لالشتراكات الواجبة الدفع من يقرر  - 12

ن أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب البروتوكول؛ وينطبق ذلك فقط في حالة األطراف التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة سنتي
  األطراف التي ليست من البلدان األقل نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

 لألمين التنفيذي بأن يعقد ترتيبات مع أي طرف تأخر في سداد اشتراكاته لمدة سنتين أو أكثر يصرح  - 13
لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست " جدول زمني للمدفوعات"لى لالتفاق بصورة مشتركة ع

سنوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد استحقاقها، وأن يرفع 
لى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب وإ

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
 أعاله، ويحترم تماما أحكام هذه 13 أن الطرف الذي عقد ترتيبات متفق عليها وفقا للفقرة يقرر  - 14

   أعاله؛12الترتيبات، لن يخضع ألحكام الفقرة 
  :ر البروتوكول التي تمول من بتقديرات تمويل األنشطة في إطايحيط علما  - 15

 للمساهمات الطوعية اإلضافية لمساندة األنشطة المعتمدة (BH)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص   )أ(
  ؛)3انظر المتطلبات من الموارد في الجدول (، حسبما حددها األمين التنفيذي 2010- 2009لفترة السنتين 

لتسهيل مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل  (BI)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص   )ب(
، حسبما 2010-2009البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لفترة السنتين 

  ؛)4انظر المتطلبات من الموارد في الجدول (حددها األمين التنفيذي 
  ات لهذين الصندوقين؛ األطراف على تقديم مساهمويحث

 قبل ستة أشهر BIإلى األمانة أن تذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني يطلب   - 16
على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، الذي سينظر في الحاجة المالية ويحث 

  ذلك، أن تكفل دفع هذه المساهمات قبل االجتماع بثالثة أشهر على األقل؛األطراف التي هي في وضع يسمح لها ب
 جميع الدول التي ليست أطرافا في البروتوكول، باإلضافة إلى المنظمات الحكومية، والحكومية يدعو  - 17

لتمكين ) BI و BH(الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى إلى المساهمة في الصندوقين اإلستئمانيين للبروتوكول 
األمانة من تنفيذ األنشطة المعتمدة في التوقيت المناسب، وخصوصا أولويات وأنشطة بناء القدرات التي حددتها البلدان 
النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي بصدد تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتشغيل 

  ومات السالمة األحيائية؛الفعال لغرفة تبادل معل
 على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة في أنشطة البروتوكول من جانب األطراف من البلدان يعيد التأكيد  - 18

 ويصرحالنامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، 
فاق مع المكتب، وبهدف تحسين شرعية مقررات البروتوكول، بأن يسحب من الوفورات أو الفائض في لألمين التنفيذي باالت

 دوالر أمريكي لتغطية التكاليف المتكبدة في تسهيل المشاركة في 150 000 بحد أقصى قدره BGالصندوق اإلستئماني 
وال سيما أقل البلدان  من البلدان النامية،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من جانب األطراف 
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نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، إذا لم تكن هناك أموال كافية متوافرة في 

   قبل انعقاد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بثالثة أشهر؛BIالصندوق اإلستئماني 
كانون / يناير1للبروتوكول لمدة سنتين، تبدأ من ) BI و BH و BG(تمديد الصناديق اإلستئمانية  يقرر  - 19

  ؛2011كانون األول / ديسمبر31 وتنتهي في 2010الثاني 
 إلى األمين التنفيذي أن يعد ميزانية برنامجية لخدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية يطلب  - 20

 ويقدمها إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 2012-2011تين للبروتوكول لفترة السن
  :البروتوكول، وأن يقدم ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي

  يقوم األمين التنفيذي بتقدير معدل النمو الالزم للميزانية البرنامجية؛  )أ(
 2010- 2009من مستوى فترة السنتين ) BGالصندوق اإلستئماني (ة زيادة الميزانية البرنامجية األساسي  )ب(

   في المائة بالقيمة اإلسمية؛10بنسبة 
 2010-2009للسنتين ) BGالصندوق اإلستئماني (اإلبقاء على مستوى الميزانية البرنامجية األساسية   )ج(

  بالقيمة اإلسمية؛
 اإليرادات والميزانية، واألرصدة المتبقية وحالة  إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن أداءيطلب  - 21

 باإلضافة إلى أي تعديالت على ميزانية البروتوكول لفترة 19الفائض والمبالغ المرحلة، بما في ذلك حالة تنفيذ الفقرة 
  وأن يقدم إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وإلى نقاط االتصال2010- 2009السنتين 

الوطنية التابعة للسالمة األحيائية، جميع المعلومات المالية المتعلقة بميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي في نفس توقيت تقديمها 
  إلى األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 إلى 2012- 2011 إلى األمين التنفيذي، لدى تقديمه للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين يطلب  - 22
االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، أن يستخدم آلية المنهجية والتقصي 

   أعاله؛6الستعراض النسبة المحددة في الفقرة 
 الصادر عن مؤتمر 8/10 على أهمية تطبيق اإلجراء المبين في المرفق األول بالمقرر يعيد التأكيد  - 23

تحديد األولويات إلرشاد عملية تخصيص الموارد المالية من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف على 
لألطراف في البروتوكول، ولكنه يوافق على أن التقرير الذي يقدم في منتصف االجتماع للجلسة العامة لمؤتمر األطراف 

  النظر األولي في الفريقين العاملين لمسودة المقررات؛العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ينبغي أن يكون متاحا بعد 
 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى توصيات وحدة التفتيش المشتركة المتضمنة في وثيقة الجمعية يطلب  - 24

قية ، ضمن جملة أمور، وخبرة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والعمل المنجز من جانب أمانة اتفاA/45/130العامة 
، أن يستكشف مزايا ومساوئ استعمال عملة البلد 23، الفقرة RC 1/17، والمقرر RC 3/7روتردام، استجابة للمقرر 

المستضيف أو الدوالر األمريكي كعملة لحساب البروتوكول وميزانيته، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف العامل 
س وأن يقدم اقتراحات إلى ذلك االجتماع، إذا كان ذلك مالئما، التخاذ كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الخام

  قرار في هذا الشأن؛
 قرار المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لتمويل وظيفة مسؤول إدارة صندوق مع التقدير يالحظ  - 25

إلى األمين التنفيذي أن يتفاوض مع المدير  ويطلب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية من خالل تكاليف دعم البرنامج 
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 من هذا المصدر، وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى 2010- 2009التنفيذي لتقديم مساندة إضافية للبروتوكول في فترة السنتين 
  االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

ر التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن يرفع تقريرا إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  المدييدعو  - 26
 لمساندة (PSC)العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، عن استعمال تكاليف دعم البرنامج 

  تشغيل األمانة؛
األمانة مثل التعويضات عن الكربون بالنسبة لسفر  بجهود األمين التنفيذي لتخضير أنشطة يرحب  - 27

  .الموظفين وسفر المشاركين الذين يتم تمويل مشاركتهم إلى اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي
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  يةساسالميزانية األ فيمن الموارد بروتوكول السالمة األحيائية متطلبات    1 الجدول

  2010- 2009لفترة السنتين ) BGالصندوق اإلستئماني (

 وثالث وظـائف مـن      ،P-5 الدرجة وهي وظيفة واحدة من       في المائة من الوظائف تمولها أساسا االتفاقية،       15ا نسبته   شمل م ت  *
  .من فئة الخدمات العامةوظائف  وثالث P-3 الدرجةمن وظائف  ست و،P-4 الدرجة

  المصروفات
2009  

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

2010  
بآالف (

الدوالرات 
 )األمريكية

2009-
2010  

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

 128.8 3 587.3 1 541.5 1  *تكاليف الموظفين  ألف

 110.0 60.0 50.0  السالمة األحيائيةاجتماعات مكتب   باء

 في ماع لألطراف العامل كاجت مؤتمر األطرافاجتماع  جيم
 (COP-MOP)البروتوكول 

0.0 400.0 400.0 

 50.0 25.0 25.0  العقود من الباطن/المستشارون  دال 

 120.0 60.0 60.0   رسميةمهامالسفر في   هاء

 70.0 35.0 35.0  المعني ببناء القدراتاجتماعات فريق االتصال   واو

 غرفة تبادل معلوماتاجتماعات اللجنة االستشارية ل  زاي
  لسالمة األحيائية ا

40.0 40.0 80.0  

 95.0 47.5 47.5  )في السنة ةمر(اجتماعات لجنة االمتثال   حاء

 90.0 0.0 90.0   تقييم المخاطر –الفريق المخصص من الخبراء التقنيين   طاء

 40.0 20.0 20.0   اإلضافيعملال/المساعدات المؤقتة  ياء

 502.8 254.6 248.1  ة العاميةمصروفات التشغيلال  كاف

ترجمة الموقع اإللكتروني لغرفة تبادل معلومات السالمة   الم
  األحيائية

20.0 20.0 40.0 

اجتماع أصدقاء الرئيسين المتشاركين للمسؤولية والجبر   ميم
  التعويضي

100.0 0.0 100.0 

 2 277.1 2 549.5 4 826.6 (I) الفرعي المجموع 
II  627.5 331.4 296.0  %13م دعم البرنامج رس  

III 38.6  38.6  **احتياطي رأس المال العامل 

  I + II + III(  2 611.8 2 880.9  492.75(اإلجمالي مجموع ال  

 353.7 178.6 175.1  ناقصا االشتراكات من البلد المستضيف  

 I + II + III(  2 436.7 2 702.3 5 139.0 (المجموع  

 740.0  270.0 470.0  ناقصا الوفورات من السنوات السابقة  
  399.0 4  432.3 2 966.7 1  )تشارك فيه األطرافتالمبلغ (المجموع الصافي   
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  في الميزانية األساسية لسالمة األحيائيةا الموظفين لبروتوكول  منمتطلباتال  2ول الجد
  2010- 2009لفترة السنتين ) BGستئماني إلالصندوق ا(

  
 2009 2010 

    الفئة التخصصية ألف

P-5 1  1 

P-4 3 3 

P-3 2 2 

P-2 1 1 

 7 7 مجموع الفئة التخصصية 

 4 4  العامةمجموع فئة الخدمات باء

 11 11 ) باء+ألف (المجموع 
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 (BH)المتطلبات من الموارد من الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص    3الجدول 

  للمساهمات الطوعية اإلضافية لمساندة األنشطة المعتمدة لبروتوكول قرطاجنة
  2010-2009لفترة السنتين 

  

  

  2010- 2009  الوصف  
 

I الف الدوالرات بآ( العمل حلقات/االجتماعات
 )األمريكية

  210.0  لمسؤولية والجبر التعويضياجتماع ألصدقاء الرئيسين المشتركين ل

 120.0 المشاركة في مبادرة الجمارك الخضراء

اجتماعات التنسيق للحكومات والمنظمات المشتركة في بناء القدرات في مجال السالمة 
 األحيائية

160.0 

 90.0 لمخصص لتقييم المخاطرفريق الخبراء التقنيين ا

   المستشارون

 10.0  دراسة عن المستخدمين الحاليين والمحتملين لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 20.0  تقييم فاعلية النهوج المختلفة المستخدمة لبناء القدرات والدروس المستفادة

 15.0 إعداد ملخص عن األساليب المختلفة لتقييم المخاطر

  األنشطة

 25.0 )35المادة (التقييم واالستعراض 

 20.0 )مطبوعات(تنظيم مؤتمر إلكتروني مباشر بشأن ممارسات المناولة والتعبئة والنقل 

 100.0  الصناديق اإلستئمانية الطوعية لقائمة الخبراء

 584.2 رةإعداد وحدات تدريبية بشأن تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحو

 10.0  نشر استعراضات علمية عن تقييم المخاطر في السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي

 14.0  مطبوعات/ مواد إعالمية–التوعية العامة والمشاركة 

ترجمة الموقع اإللكتروني للبروتوكول إلى اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية 
  واألسبانية

50.0 

 107.0 رجمة التقارير عن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر بخمس لغات من لغات األمم المتحدةت

أنشطة االتصال لالحتفال بالذكرى الخامسة للبروتوكول وتنظيم المعارض أثناء السنة الدولية 
 للتنوع البيولوجي واألحداث األخرى

50.0 

 I( 1 585.2(المجموع الفرعي 

II 206.1  ) في المائة13(امج رسوم دعم البرن 

 I + II( 1 791.3(مجموع التكاليف 
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  لتسهيل (BI)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص   4الجدول 
  2010-2009مشاركة األطراف في البروتوكول للسنتين 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  

  

  
 

  الوصف
 

 
2009 

 
2010 

I  االجتماعات 
  

عامل كاجتماع لألطراف في اجتماعات مؤتمر األطراف ال
  البروتوكول

 600.0 

 0.0 600.0 (I)المجموع الفرعي 

II  78.0 0.0 ) في المائة13(رسوم دعم البرنامج 

 0.0 678.0 (II + I) مجموع التكاليف
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  االشتراكات في الصندوق اإلستئماني لبروتوكول قرطاجنة   5الجدول 

  2010-2009للسالمة األحيائية لفترة السنتين 
  

 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  )دوالر أمريكي(

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 لدان نموااقل الب
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  )دوالر أمريكي(

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  )دوالر أمريكي(
 374 207 0.009 0.006 167 0.009 0.006  ألبانيا

 5,299 2,930 0.120 0.085 2,369 0.120 0.085 زائرجال
 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002 أرمينيا
 55,296 30,575 1.257 0.887 24,722 1.257 0.887 النمسا

 312 172 0.007 0.005 139 0.007 0.005  ذربيجانأ
 997 552 0.023 0.016 446 0.023 0.016 جزر البهاما

 440 243 0.010 0.010 197 0.010 0.010 بنغالديش
 561 310 0.013 0.009 251 0.013 0.009 بربادوس
 1,247 689 0.028 0.020 557 0.028 0.020 بيالروس

 68,700 37,986 1.562 1.102 30,714 1.562 1.102 بلجيكا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 بليز
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  بنن

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 بوتان
 374 207 0.009 0.006 167 0.009 0.006 ليفيابو

 873 483 0.020 0.014 390 0.020 0.014 بوتسوانا
 54,611 30,196 1.241 0.876 24,415 1.241 0.876 البرازيل
 1,247 689 0.028 0.020 557 0.028 0.020 بلغاريا

 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002 بوركينا فاصو
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 كمبوديا

 561 310 0.013 0.009 251 0.013 0.009 الكاميرون
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  الرأس األخضر

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  تشاد
 166,263 91,931 3.780 2.667 74,332 3.780 2.667  الصين

 6,546 3,619 0.149 0.105 2,926 0.149 0.105 كولومبيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  الكونغو

 1,995 1,103 0.045 0.032 892 0.045 0.032  كوستاريكا
 3,117 1,723 0.071 0.050 1,394 0.071 0.050 كرواتيا

 3,366 1,861 0.077 0.054 1,505 0.077 0.054 كوبا
 2,743 1,517 0.062 0.044 1,226 0.062 0.044 قبرص

 17,518 9,686 0.398 0.281 7,832 0.398 0.281  التشيكيةالجمهورية
جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية
0.003 0.004 84 0.003 0.004 103 187 

 46,070 25,473 1.047 0.739 20,597 1.047 0.739  الدانمرك
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 جيبوتي
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 دومينيكا

الجمهورية 
  الدومينيكية

0.024 0.034 669 0.024 0.034 827 1,496 

 1,309 724 0.030 0.021 585 0.030 0.021 إكوادور
 5,486 3,033 0.125 0.088 2,453 0.125 0.088 مصر

 1,247 689 0.028 0.020 557 0.028 0.020 السلفادور
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  اريتريا
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  )دوالر أمريكي(

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 لدان نموااقل الب
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  )دوالر أمريكي(

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  )دوالر أمريكي(
 997 552 0.023 0.016 446 0.023 0.016 إستونيا
 187 103 0.004 0.003 84 0.004 0.003 إثيوبيا

 109,974 60,808 2.500 2.500 49,167 2.500 2.500 الجماعة األوروبية
 187 103 0.004 0.003 84 0.004 0.003 فيجي
 35,160 19,441 0.799 0.564 15,719 0.799 0.564 فنلندا
 392,810 217,195 8.930 6.301 175,615 8.930 6.301 فرنسا
 499 276 0.011 0.008 223 0.011 0.008  غابون
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 غامبيا
 534,698 295,648 12.155 8.577 239,049 12.155 8.577 ألمانيا
 249 138 0.006 0.004 111 0.006 0.004 غانا

 37,155 20,544 0.845 0.596 16,611 0.845 0.596 اليونان
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 غرينادا

 1,995 1,103 0.045 0.032 892 0.045 0.032 غواتيماال
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  غينيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  غيانا

 15,211 8,411 0.346 0.244 6,801 0.346 0.244 هنغاريا
 28,053 15,511 0.638 0.450 12,542 0.638 0.450 الهند

 10,037 5,550 0.228 0.161 4,487 0.228 0.161 اندونيسيا
 جمهورية إيران

 اإلسالمية
0.180 0.255 5,017 0.180 0.255 6,205 11,221 

 27,742 15,339 0.631 0.445 12,403 0.631 0.445 ايرلندا
 316,629 175,073 7.198 5.079 141,557 7.198 5.079 إيطاليا
 967,772 535,106 22.000 16.624 432,666 22.000 16.624 اليابان
 748 414 0.017 0.012 334 0.017 0.012 األردن

 623 345 0.014 0.010 279 0.014 0.010 كينيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 كيريباتي

جمهورية كوريا 
 الديمقراطية

0.007 0.010 195 0.007 0.010 241 436 

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  قيرغيزستان
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
0.001 0.001 28 0.001 0.001 34 62 

 1,122 620 0.026 0.018 502 0.026 0.018 التفيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ليسوتو
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ليبيريا

 3,865 2,137 0.088 0.062 1,728 0.088 0.062  ليبيا
 1,933 1,069 0.044 0.031 864 0.044 0.031 ليتوانيا

 5,299 2,930 0.120 0.085 2,369 0.120 0.085 لكسمبورج
 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002 مدغشقر
 11,845 6,549 0.269 0.190 5,295 0.269 0.190 ماليزيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ملديف
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  مالي

 1,060 586 0.024 0.017 474 0.024 0.017 مالطة
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 جزر مارشال

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  موريتانيا
 686 379 0.016 0.011 307 0.016 0.011 موريشيوس



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18 
Page 78 

 

 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  )دوالر أمريكي(

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 لدان نموااقل الب
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  )دوالر أمريكي(

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  )دوالر أمريكي(
 140,703 77,799 3.199 2.257 62,905 3.199 2.257 المكسيك
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 منغوليا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 الجبل األسود
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 موزامبيق

 312 172 0.007 0.005 139 0.007 0.005  ميانمار
 374 207 0.009 0.006 167 0.009 0.006  ناميبيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ناورو
 116,764 64,562 2.654 1.873 52,202 2.654 1.873  هولندا

 15,959 8,824 0.363 0.256 7,135 0.363 0.256  نيوزيلندا
 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002 نيكاراغوا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  النيجر
 2,992 1,655 0.068 0.048 1,338 0.068 0.048 نيجيريا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 نيو
 48,751 26,955 1.108 0.782 21,795 1.108 0.782 النرويج
 4,551 2,516 0.103 0.073 2,035 0.103 0.073 عمان
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 باالو
 1,434 793 0.033 0.023 641 0.033 0.023 بنما

 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002  بابوا غينيا الجديدة
 312 172 0.007 0.005 139 0.007 0.005 باراغواي

 4,863 2,689 0.111 0.078 2,174 0.111 0.078 بيرو
 4,863 2,689 0.111 0.078 2,174 0.111 0.078  الفلبين
 31,233 17,269 0.710 0.501 13,963 0.710 0.501 بولندا

 32,854 18,166 0.747 0.527 14,688 0.747 0.527 البرتغال
 5,299 2,930 0.120 0.085 2,369 0.120 0.085 قطر

 135,467 74,903 3.080 2.173 60,564 3.080 2.173 جمهورية كوريا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 جمهورية مولدوفا

 4,364 2,413 0.099 0.070 1,951 0.099 0.070  رومانيا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 رواندا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت 

  وغرينادين
0.001 0.001 28 0.001 0.001 34 62 

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ساموا
المملكة العربية 

 السعودية
0.748 1.060 20,847 0.748 1.060 25,783 46,631 

 249 138 0.006 0.004 111 0.006 0.004 السنغال
 1,309 724 0.030 0.021 585 0.030 0.021  صربيا
 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002  سيشيل

 3,927 2,172 0.089 0.063 1,756 0.089 0.063 سلوفاكيا
 5,985 3,309 0.136 0.096 2,676 0.136 0.096 سلوفينيا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 ر سليمانجز
 18,079 9,996 0.411 0.290 8,083 0.411 0.290 جنوب أفريقيا 

 185,028 102,307 4.206 2.968 82,721 4.206 2.968 أسبانيا
 997 552 0.023 0.016 446 0.023 0.016 سري النكا
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  سانت لوسيا

 440 243 0.010 0.010 197 0.010 0.010  السودان
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  )دوالر أمريكي(

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 لدان نموااقل الب
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  )دوالر أمريكي(

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  )دوالر أمريكي(
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  سورينام
 125 69 0.003 0.002 56 0.003 0.002  سوازيلند

 66,767 36,917 1.518 1.071 29,850 1.518 1.071 السويد
 75,807 41,915 1.723 1.216 33,891 1.723 1.216  سويسرا
 997 552 0.023 0.016 446 0.023 0.016 سوريا

 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 طاجيكستان
جمهورية مقدونيا 

  اليوغوسالفية السابقة
0.005 0.007 139 0.005 0.007 172 312 

 11,595 6,411 0.264 0.186 5,184 0.264 0.186  تايلند
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 توغو
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001 تونغا

 1,683 931 0.038 0.027 753 0.038 0.027 ترينيداد وتوباغو 
 1,933 1,069 0.044 0.031 864 0.044 0.031  تونس
 23,752 13,133 0.540 0.381 10,619 0.540 0.381  تركيا
 187 103 0.004 0.003 84 0.004 0.003 أوغندا

 2,805 1,551 0.064 0.045 1,254 0.064 0.045 أوكرانيا 
المملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

6.642 9.413 185,119 6.642 9.413 228,949 414,068 

جمهورية تنزانيا 
 المتحدة 

0.006 0.009 167 0.006 0.009 207 374 

 12,468 6,894 0.283 0.200 5,574 0.283 0.200 فنزويال
 1,496 827 0.034 0.024 669 0.034 0.024 فيت نام

 436 241 0.010 0.007 195 0.010 0.007  اليمن
 62 34 0.001 0.001 28 0.001 0.001  زامبيا

 499 276 0.011 0.008 223 0.011 0.008 زيمبابوي

 4,398,963 2,432,301 100.000 72.405 1,966,662 100.000 72.405 المجموع
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BS-IV/8  المحورة للكائنات الحية ةالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوي:  

  18من المادة ) ج(و ) ب(2الفقرتان 

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
  ،BS-III/8 بمقرره إذ يذكّر

 الحكومات األخرى والمنظمات المعنية على مواصلة تنفيذ المتطلبـات          ويشجعمن األطراف،   يطلب    - 1
 والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتمـاع           18من المادة   ) ج(2و  ) ب(2 الفقرتان   بموجب

  لألطراف في البروتوكول؛
 استعراض هذه المسألة في اجتماعه السادس في ضوء استعراض الخبرة استنادا إلـى تحليـل                يقرر  - 2

  .التقارير الوطنية الثانية
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BS-IV/9  الحية المحورةللكائنات التعبئة وتحديد الهويةالمناولة والنقل و :  
  18من المادة ) أ(2الفقرة 

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
   من ذلك المقرر،11، وخصوصا الفقرة BS-III/10 بمقرره إذ يذكّر

يذ متطلبات الوثائق بموجـب البروتوكـول، وال سـيما           أهمية وسائل أخذ العينات والكشف في تنف       وإذ يالحظ 
  ،BS-III/10المقرر 

 بالمبادرات الوطنية والدولية مثل المؤتمر العالمي بشأن تحليل الكائنات المحورة جينيا، الذي سيعقد              وإذ يرحب 
يق النهـوج أو    ، باعتباره أداة محتملة للتعاون في نشر وتنـس        2008حزيران  / يونيو 27 إلى   24في كومو، إيطاليا من     

  الوسائل في مجال أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها،
 باإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية بشأن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية الوارد فـي المقـرر                وإذ يذكّر 

ذلك، ضـمن جملـة أمـور،    المتعلقة بتنمية القدرات التقنية والمالية والبشرية، بما في ) ز(12، وخصوصا الفقرة    8/18
  المختبرات المتعلقة بالسالمة األحيائية والمعدات ذات الصلة بها،

الكائنات الحية المحورة، وخصوصا تلك الكائنات التـي        كشف   بأهمية المواد المرجعية لغرض      وإذ يحيط علما  
  تطرح في األسواق،

 تحديـد الهويـة ومتطلبـات الوثـائق،      التوصيات بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ متطلبات     وإذ يالحظ أيضا  
الصادرة عن االجتماعين الثالث والرابع للتنسيق بين الحكومات والمنظمات التي تنفذ أو تمول أنشطة بناء القدرات فـي                  

-UNEP/CBD/BS/COP(و  ) 37 إلـى    35، الفقرات من    UNEP/CBD/BS/CM-CB/3/3(مجال السالمة األحيائية    
MOP/4/INF/23(   وتوصية لجنة االمتثال بخصوص الحاجة إلى تبـادل الخبـرة           )، على التوالي  39و   38، الفقرتان ،

  وبناء القدرات في إعداد واستعمال أساليب ألخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها،
 بالعمل المهم الذي تنفذه حاليا المنظمات الدولية ذات الصلة مثل هيئة الدسـتور الغـذائي                يحيط علما   - 1
طراف على المشاركة في المعلومات وتبادلها مع هذه الهيئات وغيرها من           األويشجع   الدولية لتوحيد المقاييس    والمنظمة  

الهيئات الدولية القائمة بوضع المقاييس ذات الصلة، واستعمال المعايير أو الوسائل التي تنشرها عن أخذ عينات الكائنات                 
  الحية المحورة وكشفها، حسب الحالة؛

والمنظمات الدولية ذات الـصلة أن تكفـل إتاحـة           الحكومات األخرى    ويشجعاألطراف،  من  يطلب    - 2
المعلومات المتعلقة بالقواعد والمعايير بشأن أساليب أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وأساليب كشفها، بما فـي ذلـك                  

  حيائية؛الخبرة في مجال هذه األساليب، إتاحتها من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األ
 باإلضـافة إلـى     ذات الـصلة  ومات األخرى، والمنظمات الدولية     الحكويشجع   من األطراف،    يطلب  - 3

مرفق البيئة العالمية، أن تتعاون مع، وتساند األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والـدول الجزريـة                    
نتقالي، في جهودها لبناء القدرات في مجال أخذ عينات الكائنـات   الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد اال       

  الحية المحورة وكشفها، بما في ذلك إنشاء مرافق المختبرات وتدريب موظفي السلطة التنظيمية والعلمية المحلية؛
  .أهمية اعتماد المختبرات التي تشترك في أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها علىيشدد   - 4
حائزي المواد المرجعية على تسهيل حصول الوكاالت التي قد تحتـاج إلـى هـذه المـواد،                 شجع  ي  - 5

  .حصولها عليها لغرض كشف الكائنات الحية المحورة
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BS-IV/10  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة:  

 18 من المادة 3الفقرة 

  طراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل
 من البروتوكول بشأن النظر في الحاجة إلى وضع معايير تتعلق بممارسـات             18 من المادة    3 بالفقرة   رإذ يذكّ 

لحدود للكائنات الحية المحورة ووضع منهجيات تتعلـق        ا عبر اتحركتهوية والمناولة والتعبئة والنقل المتعلقة بال     التحديد  
  ،بذلك

  ،BS-III/9 أيضا بالمقرر رإذ يذكّو
 أن يواصل اكتساب الخبرات في تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة بالمناولـة والنقـل والتعبئـة                يقرر  - 1

   في هذا الصدد؛ذات الصلة إلى األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع المنظمات يطلبوتحديد الهوية، و
أن تـضمن تـوافر المعلومـات     الدولية  والمنظمات  األخرى    الحكومات ويشجع إلى األطراف    يطلب  - 2

معايير تحديد هوية ومناولة وتعبئة ونقل الكائنات الحية المحورة من خالل غرفة تبـادل معلومـات الـسالمة                  المتعلقة ب 
  األحيائية؛

ـ              يشجع  - 3 د  األطراف على المشاركة في األعمال الجارية المتعلقة بمعايير مناولة ونقل وتعبئـة وتحدي
 في حالة تحديد فجـوات فـي   ويقرر،،  ذات الصلةهوية الكائنات الحية المحورة التي تقوم بها المنظمات الدولية األخرى  

 عن طريـق إحالـة    لالزمة والمنهجيات الخاصة بذلك، وال سيما     هذه المعايير، أن ينظر في الحاجة إلى وضع المعايير ا         
  ة؛ الصلاألخرى ذاتهذه الفجوات إلى المنظمات الدولية 

تحديـد المعـايير ذات     ) 1: ( من أجـل   إلكترونيا مباشرا  إلى األمين التنفيذي أن ينظم مؤتمرا        يطلب  - 4
تحديـد موقـع هـذه الفجـوات؛        ) 2(د هوية الكائنات الحيـة المحـورة؛        الصلة فيما يتعلق بمناولة ونقل وتعبئة وتحدي      

 عن نتائج المؤتمر، يعكس جميع اآلراء المعرب عنها،         اقتراح منهجيات ممكنة لسد هذه الفجوات؛ وأن يعد موجزا          )3(و
  ؛كي ينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الخامس

المعنية إلى أن تقدم إلـى األمـين التنفيـذي         الدولية   األطراف والحكومات األخرى والمنظمات      يدعو  - 5
 إلى األمين التنفيذي أن ينتهي من إعداد قائمة األسئلة بالتـشاور  ويطلب، وني المباشر  اإللكتر أسئلة توجيهية لهذا المؤتمر   

  .مع مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
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BS-IV/11    تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  

 ائية، إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحي

  أن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر،بش ،BS-III/11 همقرربيذكّر إذ 
  محددة في تقييم المخاطر وإدارة المخاطرإرشادات إضافية بشأن جوانب    -أوال

 األطراف على النظر، في االجتماع الرابع لمؤتمر        اي وافقت فيه  ت، ال BS-III/11 من المقرر  9 الفقرة ب يذكّروإذ  
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، في الحاجة إلـى وضـع المزيـد مـن                األطراف العامل 

مثـل   اإلرشاداتمحددة في تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، والطرائق المالئمة إلعداد مثل هذه   اإلرشادات بشأن جوانب    
  اطر وإدارة المخاطر،فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخل إضافي اجتماععقد 

 للكائنات  االستعماالت المستجدة الكندية بشأن تقييم مخاطر      - ة العمل النرويجية  حلق بتقريرحيط علماً   ي  - 1
 ة العمل هذه؛حلقالنرويج وكندا على تنظيم لحكومتي يعرب عن امتنانه الحية المحورة، و

ات العمل اإلقليميـة ودون اإلقليميـة       قحلة في تقارير    متضمنباالستنتاجات والتوصيات ال  يحيط علماً     - 2
وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بالحاجة إلـى          مخاطر  بشأن بناء القدرات وتبادل التجارب بشأن تقييم        

  إضافية بشأن الجوانب المحددة لتقييم المخاطر،إرشاداتإعداد 

إلنترنت من خالل غرفة تبادل معلومـات       مفتوح العضوية عبر ا   إلكتروني مباشر    منتدى   إنشاء يقرر  - 3
 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛لمحددة الجوانب الالسالمة األحيائية، بشأن 

طريقـة العمـل   وفقـاً ل  وإدارة المخـاطر،   تقييم المخاطر ل فريق خبراء تقنيين مخصص      إنشاءيقرر    - 4
 ؛المرفقوشروط التكليف المبينة في 

 والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيـذي، قبـل         رى األخ  األطراف والحكومات  يدعو  - 5
الوثـائق  المعلومات عـن  فريق، ال سيما ال، معلومات ذات صلة بعمل مخصصالتقنيين الخبراء الفريق ل االجتماع األول 

 اإلرشادية القائمة بشأن تقييم المخاطر؛

 :ما يلي إلى األمين التنفيذي يطلب  - 6

كل اجتمـاع مـن    قبل  على األقل لكل إقليما واحدإلكترونيا امناقشة مخصصة ومؤتمر أفرقة   أن يعقد   )أ(
تقيـيم المخـاطر   ل، بغية تحديد القضايا الرئيسية المتصلة بجوانـب محـددة   مخصصالتقنيين الخبراء الفريق اجتماعات  

  وإدارة المخاطر على النحو المشار إليه في المرفق؛
، قبـل   المعني بتقييم المخاطر وإدارة المخـاطر     راء التقنيين المخصص   اجتماعين لفريق الخب   أن يعقد   )ب(

المـوارد الماليـة   تـوافر   شـريطة  ،تماع لألطراف فـي البروتوكـول  االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاج 
  ؛الضرورية
أمـوال لألمـين التنفيـذي       إتاحةوالمنظمات ذات الصلة على     األخرى   والحكومات   ، األطراف يحث  - 7

فريق الخبراء التقنيين المخصص قبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع              نظيم االجتماع الثاني ل   لت
 لألطراف في البروتوكول؛
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  قد يكون لها الكائنات الحية المحورة التي  هويةالتعاون في مجال تحديد  - ثانياً

   على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ضارأثر 
  صحة اإلنسان  المخاطر على أيضااألخذ في الحسبانع م

، بـشأن التعـاون فـي    )3()ب(4، الفقرة BS-I/12المقرر في برنامج العمل المتوسط األجل، أحكام  ب ذكّريإذ  
ة علـى حفـظ التنـوع البيولـوجي     ضارالكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي قد تكون لها آثار   هوية  تحديد  

 بـشأن معالجـة   اتخاذ التدابير المالئمةوالمخاطر على صحة اإلنسان، مع األخذ في الحسبان أيضا  ، المستدام واستخدامه
  محددة،السمات الئنات الحية المحورة أو  الكاتلك

أن تقـدم إلـى األمـين       إلى   والمنظمات ذات الصلة      األخرى  األطراف ويدعو الحكومات   منيطلب    -8
، معلومـات سـليمة مـن       فريق الخبراء التقنيين المخصص   األول ل  جتماعالة أشهر قبل ا    ثالث أقصاهالتنفيذي، في موعد    

الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي قد تكون لهـا           هوية   ية العلمية ومتاحة في ذلك الوقت بشأن تحديد       وجهال
  ؛المخاطر على صحة اإلنسانأيضا  انمع األخذ في الحسب ،ة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامضارآثار 

فريـق    لنظـر مـوجز ة وإعداد تقرير   مستلماألمين التنفيذي أن يقوم بتجميع المعلومات ال       يطلب إلى   - 9
  األطراف؛لنظر  والخبراء التقنيين المخصص

  بناء القدرات ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر   -ثالثاً
  عمـال تتطلـب رئيـسية  عناصـر   يشار إليها ك  برات العلمية والتقنية األخرى     أن تقييم المخاطر والخ   ب ذكّريإذ  

  لتنفيذ الفعال لبروتوكول السالمة األحيائية،اء القدرات من أجل ابنل المحدثة في خطة العمل املموس
ات وتبادل الخبرات بخـصوص   اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن بناء القدر    العمل اتحلقبتقارير  يرحب    - 10

  لكائنات الحية المحورة التي عقدت في بربادوس وإثيوبيا وماليزيا وجمهورية مولدوفا؛امخاطر  مخاطر وإدارة تقييم
سويسرا علـى مـساهماتها الماليـة       لحكومات ألمانيا وهولندا والنرويج وأسبانيا و      يعرب عن امتنانه    - 11

  ؛ة التنظيميمساندتهاضيفة واالتحاد األفريقي على ستوللحكومات الم
 موعـد ، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة، في أقـرب            أن يعقد   التنفيذي األمين يطلب إلى   - 12

ات بخـصوص تقيـيم   وتبـادل الخبـر  بناء القدرات عن  ة عمل دون إقليميحلقةتوافر الموارد المالية،   شريطة  ومناسب  
  دون اإلقليمية؛ في منطقة المحيط الهادئ لكائنات الحية المحورةامخاطر مخاطر وإدارة 

، إلى جانب هيئات األمم المتحدة ذات الصلة        األموال، رهناً بتوافر     أن يقوم   التنفيذي األمين يطلب إلى   - 13
والمنظمات الدولية األخرى، بتنسيق وتيسير إعداد دورات تدريبية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخـاطر فيمـا يتعلـق                  

 ،ل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول         ، قب وأن يعقد بالكائنات الحية المحورة،    
دون إقليمية لتمكين البلدان من اكتساب الخبرة العملية في إعداد وتقييم تقارير تقييم المخـاطر                وأدورات تدريبية إقليمية    

  ؛ للبروتوكولمرفق الثالثالوفقاً لمواد البروتوكول و
  : الدورات، من بين أمور أخرى، ما يليويمكن أن تغطي هذه  - 14

  ؛  متعدد االختصاصات في سياق تقييم المخاطرفريقكيفية إقامة عمل   )أ(
الفجوات تطوير مهارات في مجال استخدام وتفسير المعلومات القائمة، باإلضافة إلى تحديد ومعالجة               )ب(

  المعلومات؛في 
  ؛ عملية تقييم المخاطر في الستخدامهاساس خط األكيفية وضع معلومات   )ج(
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والمنظمات المانحة ذات الصلة إلى إتاحـة األمـوال لألمانـة           األخرى   والحكومات   ، األطراف دناشي  - 15
  . أنشطة التدريب المشار إليها في الفقرات أعالهمساندةل

  مرفق
  المعني  فريق الخبراء التقنيين المخصص شروط تكليف
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطرب

  :روإدارة المخاطتقييم المخاطر المعني بيق الخبراء التقنيين المخصص فر إن  -1
 اسـتناداً إلـى   ، الفريقاتيحالص على أساس خبرتهم في المسائل ذات الصلة ب      يختارون خبراء   يضم  )أ(

افي، وفقـاً   التمثيل الجغراحترام مع ،رشحتهم األطرافت  الذينخبراءالتقديم السيرة الذاتية من  لالنموذج المشترك الموحد    
، المرفـق   8/10مقرر  ال(لطريقة العمل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي            

   ؛) الصادر عن مؤتمر األطراف،الثالث
ي الجتماعات مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي            داخل مراقبين وفقاً للنظام ال    يضم  )ب(

  البروتوكول؛
 ال تقـل عـن عـشرة    ينة زمنية فاصلة بين االجتماعمهلاألموال، في   توافر شريطةيجتمع مرتين،     )ج(

 يـؤدي المهـام    وقبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطـراف فـي البروتوكـول، وأن                ،أشهر
  ؛المقترحة المبينة بهذا المرفقالضرورية بين االجتماعين لتحقيق النتائج 

  : بما يلي، خالل االجتماع األولالقيام،على الفريق   )د(
، بشأن الخطوات الضرورية إلجراء تقييم المخاطر مثل رسم بياني، "رطة طريقاخ"إعداد   )1(

 وتقديم أمثلة من الوثائق اإلرشادية ذات الصلة، بالنسبة ، من البروتوكولالثالثق رفوفقاً للم
 إلى كل خطوة من هذه الخطوات؛

تقييم المخاطر، لبشأن جوانب محددة إضافية إرشادات المبينة إلى وضع  الحاجة مراعاةمع   )2(
الالفقاريات، ومثل األسماك، (ة ورالكائنات الحية المح) 1 (: معينة منواعبما فيها أن

، ةتلقيالبيئات الم )3( ؛ والمضافة السمات) 2(؛ )ية والطحالبصيدالنالنباتات الواألشجار، و
 رصد اآلثار طويلة األجل للكائنات الحية المحورة التي أطلقت في البيئة باإلضافة إلى

بشأن جوانب محددة لتقييم المخاطر إضافية وإعطاء األولية للحاجة إلى وضع إرشادات 
هذه ل الحاجة مع األخذ في الحسبان أيضا أوالً، انبغي معالجتهالتي يانب وجال وبيان

 مات العلمية؛ وتوافر المعلووأهميتها،اإلرشادات 

 طرائق إلعداد وضعتحديد خطة عمل من أجل القيام، قبل االجتماع الثاني للفريق، ب  )3(
رطة ا والختبار خكأولوياتالوثائق اإلرشادية بشأن الجوانب المحددة التي جرى تحديدها 

رصد واستعراض التقدم لوينبغي أن تتضمن خطة العمل هذه تفاصيل عملية . الطريق
  جانب من الجوانب المحددة؛المحرز في كل

إعداد تقرير مرحلي يتضمن موجزاً تفصيلياً عن الشروط واإلجراءات المتعلقة باستعراض   )4(
 تباعها قبل االجتماع الثاني للفريق؛إالطرائق إلعداد الوثائق اإلرشادية والتي يتعين 

  :يجب على الفريق أن يضطلع خالل االجتماع الثاني بما يلي  )ه(
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ووضع الصيغة النهائية لها من أجل االستخدام الفعال لوثائق  "رطة الطريقاخ"ح تنقي  )1(

 اإلرشادات المتعلقة بتقييم المخاطر؛

وأدوات " رطة الطريقاخ" توصيات إلى األمانة عن الكيفية التي يتم بها إدماج تقديم  )2(
سالمة األحيائية المتاحة في مركز موارد معلومات الذات الصلة استرجاع المواد اإلرشادية 

 مراحل تقييم المخاطر؛مختلف غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، في في 

ق بشأن رفمن هذا الم) 3)(د(1لمشار إليها في الفقرة الفرعية استعراض خطة العمل ا  )3(
جوانب محددة في تقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي جرى إعدادها وفقاً للشروط 

  وضعت في االجتماع األول للفريق؛واإلجراءات التي

 الكائنات الحية المحورة أو السمات  هويةالنظر في الطرائق الممكنة للتعاون في تحديد  )4(
ة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع ضارالمحددة التي قد تكون لها آثار 

  المخاطر على صحة اإلنسان؛األخذ في الحسبان أيضا

تقرير لنظر االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في إعداد   )5(
 البروتوكول؛

  : ما يلي بشكل رئيسي إلىفريق الخبراء التقنيين المخصصتستند مداوالت   - 2
  ؛هذا المقرر من 5ة وفقاً للفقرة مستلمالتقارير ال  )أ(
 تقيـيم  فـي مجـال  اء القدرات وتبادل الخبرات  بنبشأنات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية   حلقتقارير    )ب(

ة العمـل  حلق وتقرير  )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/14-17(لكائنات الحية المحورة    امخاطر وإدارة مخاطر    
ــة ــيم  - الكندي ــشأن تقي ــة المــشتركة ب ــة المحــورة مخــاطر االســتعماالت المــستجدة النرويجي ــات الحي للكائن

)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13(؛  
 وأفرقـة   ،المفتوح العضوية المعقود عبر اإلنترنت    اإللكتروني  ة من خالل المنتدى     مستلم ال ةالمساهم  )ج(

  ة المعقودة عبر اإلنترنت؛لكترونيالمناقشة المخصصة والمؤتمرات اإلقليمية اإل
 غرفـة تبـادل معلومـات    في  المواد اإلرشادية المتاحة في مركز موارد معلومات السالمة األحيائية            )د(

  السالمة األحيائية؛
  . األمانةتتيحهاأي مواد ذات صلة أخرى   )ه(
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BS-IV/12    المسؤولية والجبر التعويضي في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

رطاجنة للسالمة األحيائية، والتي تقتضي أن يعتمـد مـؤتمر األطـراف             من بروتوكول ق   27 بالمادة   رإذ يذكّ 
 في مجـال  دولية مالئمةالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، في اجتماعه األول، عملية لوضع قواعد وإجراءات         

ورة، مـع تحليـل   المسؤولية والجبر التعويضي بالنسبة لألضرار الناتجة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المح    
العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيالئها االعتبار الواجب، ويسعى إلى إتمام هـذه العمليـة فـي                

  غضون أربع سنوات،
، الذي قرر فيه إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية من الخبراء القـانونيين        BS-I/8 بمقرره   روإذ يذكّ 

علـى أن تكـون لـه    ولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيـة،           والتقنيين معني بالمسؤ  
 من بروتوكـول قرطاجنـة      27 المقرر، من أجل االضطالع بالعملية عمال بالمادة         ذلك المبينة في المرفق ب    الصالحيات

  للسالمة األحيائية،
المخـصص المفتـوح العـضوية مـن الخبـراء      الفريق العامل   مع التقدير العمل الذي اضطلع به   يالحظوإذ  

  القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
الجتماع الخامس للفريق العامـل المخـصص المفتـوح         ا عن تقديره لحكومة كولومبيا الستضافتها       وإذ يعرب 

لتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للـسالمة           العضوية من الخبراء القانونيين وا    
  ،2008 آذار/ مارس19 إلى 12األحيائية في قرطاجنة من 

ي للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيـين           ختام بالتقرير ال  وإذ يحيط علما  
-UNEP/CBD/BS/COP(ضي في سياق بروتوكول قرطاجنـة للـسالمة األحيائيـة           المعني بالمسؤولية والجبر التعوي   

MOP/4/11  و Add.1(،  
 فـي   التعويـضي  بالعمل الذي اضطلع به فريق االتصال المعني بالمـسؤولية والجبـر             أيضاً وإذ يحيط علما  

  األحيائية، لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة االجتماع الرابع
والسيد رينيه ليفيبـر  ) كولومبيا(تو ييمينا نيخ، السيدة  المتشاركين إنشاء فريق ألصدقاء الرئيسين      يقرر  - 1

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وتسند إليه الـصالحيات         في سياق    التعويضي، يعنى بالمسؤولية والجبر     )هولندا(
  :التالية

ـ الفريق  ، يعقد   ضرورة في ذلك   المتشاركانوإذا رأى الرئيسان     يعقد الفريق اجتماعا واحدا،     )أ(  ااجتماع
 قبل انعقاد االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطـراف فـي بروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة                ياثان

  األحيائية؛
التعويـضي  يواصل الفريق التفاوض بشأن القواعد واإلجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر              )ب(

عن األضرار الناجمة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة في سـياق بروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة                
  ؛مقرر الااألحيائية استناداً إلى المرفق بهذ

إذا رأى   عقـد االجتمـاع الثـاني،     ، لمدة خمسة أيـام، وي     2009 سنةعقد االجتماع األول في أوائل      ي  )ج(
  ، وذلك رهناً بتوافر األموال؛ أيضا خمسة أياملمدة 2010 سنة، في أوائل اركان ضرورة في ذلكالمتشالرئيسان 

  يعقد االجتماعان في مونتريال، ما لم يقدم عرض الستضافة اجتماع؛  )د(
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 المحيط الهادئ، وهـم بـنغالديش   - من ستة ممثلين من منطقة آسيا   : على النحو التالي  يتكون الفريق     )ه(

 وماليزيا وباالو والفلبين؛ وممثلين اثنين من االتحاد األوروبي؛ وممثلين اثنين مـن أوروبـا الوسـطى                 والصين والهند 
والشرقية؛ وستة ممثلين من المجموعة األفريقية؛ وستة ممثلين من مجموعة أمريكا الالتينيـة والكـاريبي؛ ونيوزيلنـدا                 

  والنرويج وسويسرا واليابان؛
. م األصـدقاء  ن من األطـراف يختـاره     وشاركين مستشار تسين الم يمكن أن يصاحب أصدقاء الرئي      )و(

وذلـك  وسيجري تسهيل مشاركة هؤالء المستشارين من األطراف المؤهلة في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيـة،         
  رهناً بتوافر األموال؛

  متشاركان؛يمكن دعوة مراقبين للمشاركة في االجتماعين أو جزء منهما، حسبما يراه الرئيسان ال  )ز(
طـراف العامـل كاجتمـاع    الجتماع الخـامس لمـؤتمر األ     سيقدم الرئيسان المتشاركان النتائج إلى ا       )ح(

   بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية كيما ينظر فيها؛لألطراف في
 األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والحكومات األخرى أن تنظر فـي تقـديم           يناشد  - 2

لألطراف المؤهلـة فـي     )  نوالمستشاروصدقاء  األ( وأن تسهل مشاركة الممثلين      ين طوعية لتنظيم االجتماع   ماتهاسم
  .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في هذه االجتماعات
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 مرفق

    والخيارات المحددة المتعلقةجالنهونصوص تشغيلية مقترحة بشأن 
 من بروتوكول السالمة األحيائية 27في سياق المادة  المسؤولية والجبر التعويضيب

   أحكام ملزمة قانوناًالعمل إليجاد   - 1
  

   النهج اإلداري-ألف - 1

  عن األفعال غير المشروعة دولياً، (   مسؤولية الدولة -أوال
 ) اإلخالل بالتزامات البروتوكولفي ذلكبما 

  النص التشغيلي
ولي العام فيما يتعلق بمسؤولية ال تؤثر هذه القواعد واإلجراءات على حقوق والتزامات الدول بموجب قواعد القانون الد

  . األفعال غير المشروعة دولياًإزاءالدول 
  نص الديباجة

 بأن هذه القواعد واإلجراءات ال تؤثر على حقوق والتزامات الدول بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق إقرارا
  . األفعال غير المشروعة دولياًإزاءبمسؤولية الدول 

 

  طاق   الن-ثانيا 

      النطاق الوظيفي-الف 

  1النص التشغيلي 
، ]هامنتجاتو[عمال الكائنات الحية المحورة عبور ومناولة واستو هذه القواعد واالجراءات على نقل تسري  -1

  :والكائنات الحية المحورة المشار إليها هي تلك التي.  تحرك عبر الحدودإلى منشأ هذه األنشطة يعودبشرط أن 
  د استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؛قصيكون ال  )أ(
  تكون موجهة لالستعمال المعزول؛  )ب(
 . عن عمددخالها في البيئةإد يكون القص  )ج(

 هذه القواعد واالجراءات على الضرر الناشـئ عـن أى   تسرية عبر الحدود،   قصودفيما يتعلق بالتحركات الم     - 2
  ].هامنتجاتو [1المشار إليها في الفقرة  ورةص به للكائنات الحية المحاستعمال مرخ

على النحو المشار إليه في غير المقصودة  هذه القواعد واالجراءات أيضاً على التحركات عبر الحدود تسري  -3
 25 المادة الحدود على النحو المشار إليه في من البروتوكول باإلضافة إلى التحركات غير المشروعة عبر 17المادة 

  . كولمن البروتو
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  طاق الجغرافي     الن–باء 

   2النص التشغيلي 
، بمـا فيهـا المنطقـة االقتـصادية         [ هذه القواعد واالجراءات على المناطق الواقعة داخل حدود الوالية الوطنية            تسري

  .األطراف في البروتوكول]  الخاضعة لسيطرةأو ] [الخالصة،
  

      الحد الزمني–جيم 

  3النص التشغيلي 
ه القواعد واالجراءات على الضرر الناشئ عن تحرك كائنات حية محورة عبر الحدود عنـدما يكـون هـذا                    هذ تسري

  .التحرك قد بدأ بعد تنفيذ األطراف لها في القانون الداخلي
  3بديل النص التشغيلي 

ـ يكون قـد     حرك كائنات حية محورة عبر الحدود      هذه القواعد واالجراءات على الضرر الناشئ عن ت        تسري دأ بعـد   ب
  . هذه القواعد واالجراءاتسريان مفعول

 

   الترخيص في وقت استيراد الكائنات الحية المحورة    حدود–دال 

  4النص التشغيلي 
 الكائنـات  الموجهة لهاالستعمال  بالعالقة إلى    عبر الحدود غير المقصود    هذه القواعد واالجراءات على التحرك        تسري [

 بعد أن تكون الكائنات الحية      ،ترخيص جديد  واذا صدر .  عبر الحدود  ص له قبل التحرك   ورة والذي منح ترخي   الحية المح 
لـن   الستعمال مختلف لنفس الكائنات الحية المحورة، فان ذلك االستعمال           د أصبحت فعال داخل بلد االستيراد،     المحورة ق 

  .] هذه القواعد واالجراءاتيكون مشموال ب
 

     غير األطراف- هاء 

  5ي النص التشغيل
تغطي قواعد المسؤولية والجبر التعويضي الوطنية التي تنفذ هذه القواعد واالجراءات الـضرر        ينبغي أيضا أن    - 1

  . من البروتوكول24 األطراف، وفقا للمادة عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود من غير الناشئ
حسب تعريفهـا فـي      ،للكانات الحية المحورة  " ودالتحركات عبر الحد  "  هذه القواعد واالجراءات على      تسري  - 2

  .من البروتوكول) ك(3المادة 
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      الضرر-ثالثا 

  عريف الضرر   ت –ألف 

  6النص التشغيلي 
، مع وع البيولوجي واستخدامه المستدامحفظ التنب هذه القواعد واإلجراءات على الضرر الذي يلحق تسري  -1

الناشئة عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر ، [على صحة اإلنسان ] لمخاطرا] [الضرر[  أيضااألخذ في الحسبان
  ].الحدود

 ،]واستخدامه المستدام [الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي ن الضررفإ، واإلجراءاتألغراض هذه القواعد   -2
  :لتنوع البيولوجي ويكونل ضار أو سلبي أثر  حدوثيعني من اتفاقية التنوع البيولوجي، 2حسب تعريفه في المادة 

 علميـة ، إن وجدت، علـى أسـانيد    أساسما يوجد من خطوط،  مع مراعاة  ،ملموساقابال للقياس أو      ) أ(
 وأي تغييـر   بفعـل اإلنـسان   أي تغيير آخر   الحسبانمن سلطة وطنية مختصة تأخذ في        معترف بها 

  ؛طبيعي
  . أدناه4 في الفقرة بينكما هو م وجسيما  )ب(

 2حسب تعريفه في المادة االستخدام المستدام، الذي يلحق ب ن الضررفإ، واعد واإلجراءاتألغراض هذه الق [  -3
 4 في الفقرة بين كما هو مجسيما ويكون لتنوع البيولوجيضار أو سلبي ل أثر  حدوثيعنيمن اتفاقية التنوع البيولوجي، 

  ].].لدخللب ذلك، بما فيها فقدان  فقدان في الحالة بسبه عننتجو] [لدخلل عنه فقدان ويكون قد نتج  [أدناه

على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام كما هو معـرف فـي            " جسيمال" د األثر الضار أو السلبي      يحد  - 4
  : التاليةعوامل ال على أساس ، يحدد من اتفاقية التنوع البيولوجي2المادة 

 االنتعاش الطبيعـي  من خالل    عالجر الذي لن ي   غيعلى أنه الت  ، ويفهم   مستديمجل أو ال  التغير الطويل األ    )أ(
   فترة زمنيه معقولة؛ في غضون
   أو سلبي على مكونات التنوع البيولوجي؛ضار الكمية التي تؤثر بشكل  أومدى التغيرات النوعية  )ب[(
  ]ض قدرة مكونات التنوع البيولوجي على تقديم السلع والخدمات؛انخفا  )ج(
قدرتها على تقديم السلع في  في مكونات التنوع البيولوجي و أو كميض نوعيانخفا) بديل ب و ج [(
  ]والخدمات؛
  ]ة أو سلبية على صحة اإلنسان؛ضارمدى أي آثار   )د[(
  ] المستدام على صحة اإلنسان؛هة أو سلبية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامضارمدى أي آثار  )  بديل د[(

 قواعد وإجراءات المسؤولية تفعيلضمان ل المحلية واإلقليمية الظروفأن تأخذ في الحسبان ألطراف ل  - 5[
  .] مع أهداف وأحكام البروتوكوليكون ذلك متمشياالداخلية، بشرط أن 
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  7النص التشغيلي 
وفقاً [جابة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على أساس تكاليف تدابير االستبم الضرر الذي يلحق قيي  - 1[

  ].للقوانين واألحكام الداخلية
  :ألغراض هذه القواعد واإلجراءات، فإن تدابير االستجابة هي أفعال معقولة تهدف إلى  -2

  ه، حسب الحالة؛ ئأو تقليل الضرر إلى أدنى حد أو احتوا] منع حدوث[  )1(
، عن طريـق تعـويض     فئة لها أقرب حالة مكا   التي كانت قائمة قبل حدوث الضرر أو         الحالةاستعادة    )2[(

ـ                     وعالخسارة بمكونات أخرى من مكونات التنوع البيولوجي في نفس الموقع أو لنفس االستخدام أو في موقع آخر أو لن
  .]]  آخراستخدام 

  
   يةب     السب–جيم 

  8النص التشغيلي 
  .  صلة سببية بين الضرر والنشاط المعني وفقاً للقانون الداخلينشاءيتعين إ

 

  خطة التعويض األولي    –ا رابع

  االستعادةتدابير  عناصر النهج اإلداري القائم على تخصيص تكاليف تدابير االستجابة و   -ألف 

  9النص التشغيلي 
 النص على،  ،الدولي] القانون[بموجب   ] الدولية تزاماتلاالو[، بما يتفق    ] [،حسب الحالة ،[على األطراف   ] يجب] [يجوز[

بشرط أن  [لتدابير المحددة أدناه،    وفقا ل ] ،عدم وجوده ، في حالة    [ستجابة وفقاً للقانون الداخلي أو القيام       ال ا  تدابير ،أو اتخاذ 
  ]. يكون القانون الداخلي متفقاً مع أهداف هذه القواعد واإلجراءات

  10النص التشغيلي 
تشغيل أن يقوم على الفور بإبالغ على القائم بال] ينبغي[] يجب [،أو تهديد وشيك بحدوث الضررفي حالة حدوث ضرر 

  .السلطة المختصة بالضرر أو بالتهديد الوشيك بحدوث الضرر
  10بديل النص التشغيلي 

ة تسبب أو تهدد بأن تسبب ضـررا  بأي حادثينبغي أن تسعى األطراف إلى إلزام القائم بالتشغيل بإبالغ السلطة المختصة        
  .ستدام المالتنوع البيولوجي واستخدامه لحفظ وجسيما

  11النص التشغيلي 
على القائم بالتشغيل أن يقوم، رهناً بمتطلبـات الـسلطة          يجب   ،]أو تهديد وشيك بحدوث الضرر    [في حالة حدوث ضرر     

  .واتخاذ تدابير استجابة مالئمة] أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر[المختصة، بالتحري وتقدير وتقييم الضرر 

      تقييم الضرر–باء 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18 
Page 93 
 

فيذ تدابير استجابة، يجب على القائم بالتشغيل تقديم تعويض نقدي عن الـضرر النـاجم   في الحاالت التي ال يمكن فيها تن  [
  ].] حينما يكون سارياً بموجب القانون الداخلي[

  11بديل النص التشغيلي 
عن عمد أو إغفال أو إهمـال       ا،  جسيمضررا  ينبغي أن تسعى األطراف إلى إلزام أي شخص اعتباري أو طبيعي سبب             

  .ئهأو احتوامنه تقليل ال أو لتجنب وقوع الضررك عبر الحدود، أن يتخذ تدابير استجابة معقولة منه، بشأن التحر
  12النص التشغيلي 

  :على السلطة المختصة أن] يجب] [ينبغي[  - 1[
  ؛]أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر[تحدد، وفقاً للقانون الداخلي، القائم بالتشغيل الذي سبب الضرر   )أ

  .]لقائم بالتشغيل اتخاذهال الضرر وتحدد تدابير االستجابة التي ينبغي سامةمدى جم تقي  )ب
، وفقاً للقانون الداخلي، إن وجد، بما في ذلك [تنفيذ التدابير المالئمة تقديرها  لأن تقرر وفقالسلطة المختصة ل  -2

  .ذلك القائم بالتشغيل إذا لم يفعل] على وجه الخصوص
 أو   تنفيذ أي من تلك التدابير المالئمـة       نفقاتن تسترد من القائم بالتشغيل تكاليف و      ألسلطة المختصة الحق في     ل  - 3

  .المرتبطة بتنفيذها
  13النص التشغيلي 

المباشـرة أو غيـر      []أو يتـولى القيـادة أو الـسيطرة        [[]التشغيليةالرقابة   [يمارس أي شخص    يعني" القائم بالتشغيل   " 
  :على ما يلي] المباشرة

 عبـر   الناتج عن تحرك كائنات حيـة محـورة       التي سببت الضرر    [وقت حدوث الواقعة    في  النشاط    )أ(
  ؛]الحدود

أو التهديد الوشيك بحدوث     []سبب الضرر في الوقت الذي نشأ فيه الظرف الذي        [الكائن الحي المحور      )ب([
  أو/] و] [؛] السوقيف كائن الحي المحور الطرح الترخيص أو الشخص الذي حائز، حسب الحالة، في ذلكبما ] [الضرر

  . القانون الداخليكما ينص عليه  )ج(
  13بديل النص التشغيلي 

  . أو اإلنتاج أو اإلخطار أو التصدير أو االستيراد أو النقل أو التوريدالتطوير القائم بيعني" القائم بالتشغيل " 
  ا مكرر13بديل النص التشغيلي 

في وقت حدوث الواقعة وتـسبب فـي حـدوث          النشاط  على  شغيلية  ترقابة  يمارس   شخص   ي أ يعني" القائم بالتشغيل   " 
  . عبر الحدودالناتج عن تحرك كائنات حية محورةالضرر 

  14النص التشغيلي 
 وإخطار القـائم  دوافعهاببيان  مشفوعة استجابة تدابير  أو اعتزام فرض بفرضالسلطة المختصة أن تكون قرارات  نبغيي

مراجعـة هـذه     فرصـة    في ذلـك  بما    القانونية المتاحة له،   وتدابير اإلنصاف  جراءاتباإل بالتشغيل بها، وينبغي إبالغه   
  . ، ضمن أمور أخرى هيئة مستقلة، مثل المحاكماللجوء إلىرات، من خالل اقرال
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  داريإعناصر إضافية في نهج     –) امكرر(ألف 

  التخفيفتدابير  أو االستثناءات    – 1

   15النص التشغيلي 
في حالة [ بها القائم بالتشغيل يمكن أن يعتد ]التي[التخفيف أو تدابير ات االستثناء على ]ص القانون الداخليينأن   يجوز[

أي عنصر أو [التخفيف قائمة على أساس تدابير ات واالستثناء ]تكون] [ تكون يجوز أن[و]. استرداد التكاليف والنفقات
  :التالية] الشاملة[القائمة ] فيأكثر 

  قاهرة؛القوة  أو القدرالوقضاء ال  )أ(
   أو اضطراب مدني؛حرب  )ب(
  ]؛]الرغم من وجود تدابير أمان مناسبةبتسبب في حدوث الضرر [تدخل طرف ثالث   )ج[(
  ] لتدابير إجبارية فرضتها سلطة عمومية؛االمتثال  )د[(
ي حدوث أمر محدد فرضته سلطة عمومية على القائم بالتشغيل وتسبب تنفيذ هذا األمر ف  )بديل د[(

  ]؛الضرر
  ]ي؛داخل مرخص به صراحة ومطابق تماما لترخيص صادر بموجب القانون النشاط  )ه[(
التقنية في وقت القيام بذلك ونشاط ال يعد سبباً محتمالً لحدوث ضرر بيئي وفقا لحالة المعرفة العلمية   )و[(

  ]النشاط؛
  ] ].أو األمن الدولي[ األمن الوطني دواعي  )ز[(

 

  ةطلق طرف ثالث لشخص مسؤول على أساس المسؤولية المعلىرجوع حق ال    – 2

  16النص التشغيلي 
 شخص ي أعلىال تحد أو تقيد هذه القواعد واإلجراءات أي حق رجوع أو حق في تعويض قد يكون للقائم بالتشغيل 

  .آخر
 

  حدود المسؤولية   - 3

  )مطلقالحد الزمني النسبي والحد الزمني ال( الزمنية د   الحدو)أ
  17النص التشغيلي 

، بشرط [مطلقة السترداد التكاليف والنفقات أو حدود زمنية /حدود زمنية نسبية و ينص القانون الداخلي على يجوز أن
سنة بالنسبة للحد الزمني ] عشرين[سنوات بالنسبة للحد الزمني النسبي وعن ] ثالث[أال تقل مثل هذه الحدود عن 

  ]. المطلق
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  ماليةال الحدود   )ب
  18النص التشغيلي 

وحدة ] z[، بشرط أال تقل هذه الحدود عن [مالية السترداد التكاليف والنفقات حدود  ينص القانون الداخلي على يجوز أن
  ]]. حقوق السحب الخاصةمن وحدات

  
  تغطية   ال- 4

  19النص التشغيلي 
 بإنشاء وإدامة القائم بالتشغيل أن تلزم] ،]لدوليةا] [االلتزامات] [الدولي] [للقانون[، وفقاً [طراف ألل يجوز [  -1

  .]  بما في ذلك من خالل التأمين الذاتي،فترة الحد الزمني للمسؤوليةخالل  مالي، ضمان
ن المالي من جانب قائمين ضماوأسواق للأدوات إيجاد على لتشجيع لتحث األطراف على اتخاذ تدابير  [  -2

ن، بما في ذلك آليات مالية في حالة اإلعسار المالي، بقصد تمكين القائمين بالتشغيل بالتشغيل اقتصاديين وماليين مناسبي
  .]من استعمال ضمانات مالية لتغطية مسؤولياتهم في إطار التدابير الداخلية التي تنفذ هذه القواعد واإلجراءات

 
     المسؤولية المدنية-  باء- 1

  1النص التشغيلي 
ها وفقاً الحتياجاتها  المسؤولية القائم لديق نظاميتطب للمسؤولية المدنية أو نظاموضع أو عدم ضع وألطراف  يجوز ل[

  ].في معالجة الكائنات الحية المحورة
  2النص التشغيلي 

 بحق األطراف يخل هذه القواعد واإلجراءات ما ليس فيأدناه، ) د(و) ج(و) ب( الفرعية فقراتال مع مراعاة [  )أ(
ا الداخلي أو سياستها الداخلية أو في أن تطور قانونها الداخلي أو سياستها الداخلية في مجال في أن يكون لها قانونه

المسؤولية المدنية والجبر التعويضي الناتجين عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بما يتفق مع هدف 
 ويجوز .] [اإلضافيهذا البروتوكول /الصكهذا / ومع هذه القواعد واإلجراءات،بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 نظامها القائم وفقاً الحتياجاتها في معالجة الكائنات أن تطبق ال تضع نظاماً للمسؤولية المدنية أو أو ن تضعألطراف أل
 على تنص قواعدها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بالمسؤولية المدنية تتأكد من أنألطراف أن لينبغي  و [.]الحية المحورة

 وضعها للقواعد واإلجراءات لدىألطراف، ول. تعويض الضرر الناجم عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود
  ).]د(و) ج(و) ب( الفرعية للفقرات ا خاصااهتمامأن تولي الخاصة بها في مجال المسؤولية المدنية، 

،  [ بين جملة أمور، العناصر التالية، مع مراعاةسياسة، منالقانون أو ال مثل هذا ]عالجي []يتضمن[ أن ]يجب[  )ب(
  ]:؛BS-V/xالمقرر ] [اإلضافيمن هذا البروتوكول [] x[ الخطوط التوجيهية في المرفق ]حسب االقتضاء،

  الضرر؛  )أ
   أو القائمة على الخطأ أو المخففة؛،ةمطلقالذي قد يتضمن المسؤولية ال: معيار المسؤولية  )ب
  ؛]ةمطلقال [ المسؤوليةتمرير  )ج
  ؛]خطط التعويض] [ المالي، حيثما أمكنضمانال[  )د
  ؛]الحق في رفع الدعاوى] [  إلى العدالةلجوءال[  )ه
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  ]؛تطبيق أحكام القانون] تنص علىالقواعد اإلجرائية التي [  )و

]  الداخليةلمحاكمدى اللقواعد اإلجرائية السارية ل[يجب أن تعترف األطراف باألحكام األجنبية وتنفذها وفقاً   )ج([
هذا /هذه القواعد واإلجراءاتاألمور المشمولة ب بالنسبة إلى ]التي تحكم إنفاذ األحكام األجنبية[ ]القانون الداخليفي [

 تشريعات ليس لديهاألطراف التي لوينبغي ]. [يضافالبروتوكول اإل[من هذا ] x[الخطوط التوجيهية في المرفق / الصك
  .]].جنبية أن تسعى إلى سن مثل هذه القوانينتعلق باالعتراف باألحكام األت
 لإلنفاذ المتبادل وال يشكل في حد ذاته معاهدة ،في حين ال يتطلب هذا الحكم أي تغيير في القانون الداخلي  )د([

للمعاملة بالمثل بشأن ، التي يشترط قانونها المحلي وجود اتفاقات ثنائية  [ األطراف]يجب على[لألحكام األجنبية، 
أن تسعى إلى توسيع دائرة قانونها الداخلي الذي يحكم اإلنفاذ المتبادل لألحكام األجنبية [ ] تراف باألحكام األجنبيةالعا

  ].] قانونها الداخلي في الوقت الحاضرال يغطيها األطراف األخرى التي ليشمل
  )د(و) ج(بديل 

 نبية الناشئة عن تنفيذ الخطوط التوجيهية أعالهاألحكام األجاالعتراف بألطراف، وفقاً للقانون الداخلي،  يجوز ل[
  .]وإنفاذها

 بغية ، هذا الصكسريان مفعول سنوات بعد ]الثث[طوط التوجيهية في موعد ال يتجاوز  الخمراجعةيجب   )ه(
 . في ضوء الخبرة المكتسبة]في جعلها ملزمة[ ] في وضع نظام ملزم أكثر شموالً بخصوص المسؤولية المدنية [النظر

 

  ملزمة قانوناً بشأن المسؤولية المدنيةغير  أحكام إليجاد   العمل - 2
  

  عن األفعال غير المشروعة دولياً، (مسؤولية الدولة   - أوال
  ) اإلخالل بالتزامات البروتوكولفي ذلكبما 

  } ألف، أعاله-1 الفرعي األول من القسم فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية ونصوص الديباجة، انظر القسم{
 

     النطاق-ثانيا 

  } ألف، أعاله-1فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية، انظر القسم الفرعي الثاني من القسم {
  

      الضرر-ثالثا 

  عريف الضرر   ت –ألف 

  1النص التشغيلي 
كما  ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركالناجم عن [ هذه القواعد واإلجراءات على الضرر تسري  - 1[
  .]نص عليه القانون الداخليي
كما ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحرك الناجم عن  [ن الضررفإ، ألغراض هذه القواعد واإلجراءات  - 2[

  :ينص عليه القانون الداخلي، يتضمن، من بين أمور أخرى
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الل النهج الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الذي لم يتم جبره خ  )أ(
  ؛}ألف، أعاله . 1فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية، انظر القسم الفرعي الثالث من القسم { اإلداري 

  الضرر الذي يلحق بصحة اإلنسان، بما فيه فقدان الحياة واإلصابة الشخصية؛  )ب(
  الضرر أو األذى في استعمال الممتلكات أو فقدانها؛  )ج(
 عن الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع ةالناجم [ة االقتصاديلخسارة افقدان الدخل وغيره من أنواع  )د(

  ؛ ]البيولوجي واستخدامه المستدام
 فقـدان أو ضـرر آخـر يلحـق          يأو أ بهـا،   ر  اضراإلتماعية والروحية و   القيم الثقافية واالج   فقدان  )ه[(

  .] ] أو انخفاض مستواهفقدان األمن الغذائي وأبالمجتمعات األصلية أو المحلية 
 

  2النص التشغيلي 
جراءات اإللقوانين ولوفقاً ]  الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركالناجم عن [تقييم الضرر ] ينبغي] [يجب[  - 1[

  :]عوامل مثلذلك يشمل و، ةالداخلي
  ؛] ]ليةداخال] اللوائح التنظيمية] [اإلجراءات[وفقاً للقوانين و[تكاليف تدابير االستجابة   )أ(
  ] تقديم التعويض؛يتمتكاليف فقدان الدخل المتصلة بالضرر خالل فترة استعادة الوضع السابق أو إلى   )ب([

العالج الطبي ذلك يشمل و ،التكاليف والنفقات الناشئة عن الضرر الذي يلحق بصحة اإلنسان  )ج[(
  ]؛وفقدان الحياةوالتعويض المالئمين عن العاهات واإلعاقات 

 في ذلك بما ،التكاليف والنفقات الناشئة عن الضرر الذي يلحق بالقيم الثقافية واالجتماعية والروحية  )د[(
  .] أو المحلية/التعويض عن الضرر الذي يلحق بأنماط حياة المجتمعات األصلية و

فريدة في عملية مراكز التنوع الجيني، ينبغي مراعاة قيمتها الأو /والضرر الذي يلحق بمراكز المنشأ في حالة   -2
  .االستثماربة رتبطالتكاليف المذلك يشمل وتقييم الضرر، 

  :ألغراض هذه القواعد واإلجراءات، فإن تدابير االستجابة هي إجراءات معقولة تهدف إلى  -3
  ه، حسب الحالة؛ ئأو تقليل الضرر إلى أدنى حد أو احتوا] منع حدوث[  )1(
، عن طريق تعويض أقرب حالة مكافئة لهابل حدوث الضرر أو  التي كانت قائمة قالحالةاستعادة   )2[(  

 وعالخسارة بمكونات أخرى من مكونات التنوع البيولوجي في نفس الموقع أو لنفس االستخدام أو في موقع آخر أو لن
  .]]آخراستخدام 

  
   يةب     السب–جيم 

  3النص التشغيلي 
 اإلثبات سواء على تخصيص قرينةط المعني باإلضافة إلى  صلة سببية بين الضرر والنشانشاءتدعو الحاجة إلى إ

  .المدعي أو المدعى عليه وفقاً للقانون الداخلي

      تقييم الضرر–باء 
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  خطة التعويض األولي    –رابعا 

  )جراءات القواعد واإلاتساق(  المسؤولية المدنية    -ألف 

  4النص التشغيلي 
 تحـرك الناجم عن   [عن الضرر   المدنية  بالمسؤولية   األطراف قواعد وإجراءات خاصة      تضع أن] ينبغي[] يجب[] يجوز[

] يجـب أن تـدرج    ] [في إدراج [األطراف  ] ينبغي أن تنظر  [و. وفقاً للقانون الداخلي  ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدود    
  :التالية] الدنيا[العناصر واإلجراءات ]  تدرجيجوز أن[
 

   المسؤوليةتمرير  معيار المسؤولية و   - 1

  5شغيلي النص الت
كانت المسؤولية قائمة على أساس الخطأ أو مسؤولية مطلقة أو مسؤولية مطلقة  معيار المسؤولية، سواء يجب وضع[

  .] وفقاً للقانون الداخلي،مخففة
   المسؤولية المطلقة   :1الخيار 

  6النص التشغيلي 
الناشئة عن النقل [مسؤوال عن األضرار أن يكون القائم بالتشغيل ] ينبغي] [يجب[] بموجب هذه القواعد واإلجراءات[

  النظر عن أي خطأ منغض، ب]أو استعمال الكائنات الحية المحورة التي منشأها في هذه التحركات/والعبور والمناولة و
  .]هجانب

  } ألف، أعاله -1، انظر القسم الفرعي الرابع من القسم "القائم بالتشغيل"فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية بشأن {
  المسؤولية المطلقة المخففة   : 2لخيار ا

  7 النص التشغيلي
ال أن معيارا للمسؤولية المطلقة إاستخدام معيار للمسؤولية قائم على أساس الخطأ ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  - 1[
  [:] الحاالت التي] مثل[ن يستخدم  في أ] ينبغي] [يجب[

  ]أو/؛ و الخطورةبالغ المحورة  فيها تقييم للمخاطر أن أحد الكائنات الحيةأثبت  )أ[(
  ]أو/القانون الوطني؛ وتخل بأحكام  أفعال أو إغفاالت حدوث  )ب[(
  .] انتهاك للشروط المكتوبة في أي موافقةحدوث  )ج[(

الكيان [ المسؤولية إلى تمرير] ينبغي] [يجب [،في الحاالت التي يطبق فيها معيار للمسؤولية على أساس الخطأ  -2
 والذي يمكن أن تعزى إليه أفعال أو ،للنشاط الذي يثبت أنه سبب الضرر] القائم بالتشغيل] [ة التشغيليةالذي بيده الرقاب

  .إغفاالت عن عمد أو رعونة أو إهمال
 المسؤولية تمرر،  أعاله1للفقرة  فيها وجوب تطبيق معيار للمسؤولية المطلقة، إعماال تقررفي الحاالت التي ي  -3

  .]للنشاط الذي يثبت أنه سبب الضرر] القائم بالتشغيل] [ الرقابة التشغيليةالكيان الذي بيده[إلى 
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  المسؤولية القائمة على أساس الخطأ  : 3الخيار 
   8النص التشغيلي 

  :  تنشأ المسؤولية حينما يكون شخص،في نظام للمسؤولية المدنية[
  في يده الرقابة التشغيلية على النشاط ذي الصلة؛  )أ(
في ذلك من خالل سلوك عمدي أو ينم عن رعونة أو إهمال، بما بتوخي العناية  ا قانونيماالتزاخرق   )ب(
  ؛إغفاالتأفعال أو 

  ]أسفر مثل هذا االنتهاك عن ضرر فعلي لحق بالتنوع البيولوجي؛ و  )ج[(
  .]من هذه القواعد] ...[ وفقا للقسم ت صلة السببيةنشأ  )د(

  
   غوث مؤقت   تقديم - 2

  9النص التشغيلي 
 تدابير مناسبة أخرى مؤقتة أو تدابير صة أمرا أو إعالنا أو أن تتخذ أيمختأو هيئة تحكيم  محكمة يجوز أن تصدر أي

  .أخرى الزمة أو مرغوبا فيها فيما يتعلق بأي ضرر أو تهديد وشيك بحدوث ضرر

  عناصر إضافية للمسؤولية المدنية    – )امكرر(ألف 

  التخفيف تدابير أو االستثناءات     – 1

   10النص التشغيلي 
المسؤولية التخفيف التي قد يتذرع بها القائم بالتشغيل في حالة  وأءات ستثنااال]  ينص القانون الداخلي علىيجوز أن[

أي عنصر أو أكثر من [التخفيف من المسؤولية قائمة على أساس  وأءات ستثنااال ]تكون] [يجوز أن تكون[و. المطلقة
  :التالية] الشاملة[القائمة ] عناصر

  قاهرة؛القوة  أو القدرالقضاء وال  )أ(
   أو اضطراب مدني؛حرب  )ب(
  ]؛]الرغم من وجود تدابير أمان مناسبةبتسبب في حدوث الضرر [تدخل طرف ثالث   )ج[(
  ] لتدابير إجبارية فرضتها سلطة عمومية؛االمتثال  )د[(
تشغيل وتسبب تنفيذ هذا األمر في حدوث أمر محدد فرضته سلطة عمومية على القائم بال  )بديل د[(

  ]؛الضرر
  ]ي؛داخل مرخص به صراحة ومطابق تماما لترخيص صادر بموجب القانون النشاط  )ه[(
التقنية في وقت القيام بذلك ونشاط ال يعد سبباً محتمالً لحدوث ضرر بيئي وفقا لحالة المعرفة العلمية   )و[(

  ]النشاط؛
  ]؛]ألمن الدوليأو ا[ األمن الوطني دواعي  )ز[(
  .]حينما ال يكون بإمكان القائم بالتشغيل توقع حدوث الضرر على نحو معقول  )ح[(
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   طرف ثالث لشخص مسؤول على أساس المسؤولية المطلقةعلىحق الرجوع     – 2

  11النص التشغيلي 
 شـخص   أيلتشغيل ضـد    ال تحد أو تقيد هذه القواعد واإلجراءات أي حق رجوع أو حق في تعويض قد يكون للقائم با                 

  .آخر
  

  المسؤولية الجماعية والفردية أو تقسيم المسؤولية    - 3

   12النص التشغيلي 
 المسؤولية الجماعية أو الفردية أو يجوز تطبيقفي حالة تسبب اثنين أو أكثر من القائمين بالتشغيل في حدوث ضرر، 

  .تقسيم المسؤولية، حسب الحالة، وفقاً للقانون الداخلي
  12النص التشغيلي ل بدي
أن يكون ] يجب] [ينبغي[ مسؤولين وفقا لهذه القواعد واإلجراءات، إذا كان اثنان أو أكثر من القائمين بالتشغيل  -1

أن يجوز للمدعي حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل عن الضرر من أي أو من جميع القائمين بالتشغيل، أي 
القوانين الداخلية الخاصة بحقوق ] وفقا] [باإلضافة إلى] [دون إخالل[ وفرديا هؤالء اآلخرين مسؤولين جماعيايكون 

  .اإلسهام أو الرجوع ضد آخرين
ن جميع القائمين بالتشغيل الضالعين تتابعيا في ممارسة إإذا نشأ الضرر عن واقعة تتكون من حادث مستمر، ف  -2

غير أن القائم بالتشغيل الذي يثبت أن الحادث . يا وفردياالرقابة على النشاط خالل ذلك الحادث يكونون مسؤولين جماع
عن ذلك الجزء من فقط أثناء الفترة التي مارس فيها الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال 

  .الضرر
تشغيل ن القائمين بالإإذا نشأ الضرر من واقعة تتكون من سلسلة من الحوادث التي لها نفس المنشأ، ف  - 3[

أثناء  أن أي قائم بالتشغيل يثبت أن الحادث غير. الموجودين في وقت هذا الحدوث يكونون مسؤولين جماعيا وفرديا
عن ذلك الجزء من فقط الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال فيها مارس الفترة التي 

  .]الضرر
، يعينه القائم [شخص آخر الجزء الذي لم يعوض أي  أن يستوفي حينما ال يتم التعويض عن المطالبة، يجب  -4

  .، وهو الشخص الذي ساهم في حدوث الضرر الناتج عن التحرك عبر الحدود]بالتشغيل،
  

  حدود المسؤولية   - 4

  )الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق( الزمنية د   الحدو)أ
  13النص التشغيلي 

لرفع الدعاوى في حالة المسؤولية مطلقة أو حدود زمنية /حدود زمنية نسبية واخلي على  ينص القانون الديجوز أن
  :، بشرط أال تقل مثل هذه الحدود عن [المدنية
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 أو أمكنه بشكل معقول أن يعلم بحدوث اراً من التاريخ الذي علم فيه المدعيسنوات اعتب] ثالث[  )أ(
  أو/، وومنشأهالضرر 

  ]. راً من تاريخ حدوث الضررسنة اعتبا] خمس عشرة[  )ب(
  المالية حدودلا   )ب

  14النص التشغيلي 
وحدة ] z[، بشرط أال تقل مثل هذه الحدود عن [مالية للمسؤولية المطلقة حدود  ينص القانون الداخلي على يجوز أن[

  ].]حقوق السحب الخاصةوحدات من 
  

  تغطية   ال- 5

  15النص التشغيلي 
 بإنشاء وإدامة القائم بالتشغيل أن تلزم] ،]الدولية] [االلتزامات] [الدولي] [للقانون[اً ، وفق[طراف ألل يجوز [  -1

  .] بما في ذلك من خالل التأمين الذاتي،فترة الحد الزمني للمسؤوليةخالل  مالي، ضمان
ن ن المالي من جانب قائميضماوأسواق للأدوات  على إيجادتشجيع للاتخاذ تدابير على  األطراف تحث[  -2

تمكين القائمين بالتشغيل هدف بالتشغيل اقتصاديين وماليين مناسبين، بما في ذلك آليات مالية في حالة اإلعسار المالي، ب
  .]هذه القواعد واإلجراءاتالتي تنفذ  التدابير الداخلية في إطارمن استعمال ضمانات مالية لتغطية مسؤولياتهم 

  

   أحكام أخرى   - 3
  

  تعويض اإلضافي     خطة ال–أوالً 

  

      المسؤولية المتبقية على الدولة–ألف 

   1النص التشغيلي 
إذا لم يف القائم بالتشغيل بمطالبة عن أضرار، فان الجزء الذي لم يسوى من هذه المطالبة يجب أن تفي به الدولة التي [

  .]يقطن القائم بالتشغيل فيها أو يكون مقيما بها
   1بديل النص التشغيلي 

عبر الحدود، تقع المسؤولية األولى على القائم بالتشغيل وتقع محورة  كائنات حية سبة للضرر الناشئ عن تحركبالن[
  ] ]. بالتشغيلمعلى دولة القائ[ المسؤولية المتبقية للدولة 
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      ترتيبات التعويض اإلضافي الجماعي–باء 

  1النص التشغيلي 
 التنوع البيولوجي واسـتخدامه     ظمن أجل تعويض الضرر الذي يلحق بحف      إذا لم تسدد تكاليف تدابير االستجابة         - 1

 أو عن طريق خطة أخرى للتعويض اإلضافي، يجوز اتخاذ          )النهج اإلداري (المستدام عن طريق خطة التعويض األولي       
  . إجراءات للتعويض اإلضافي والتكميلي بهدف تقديم تعويض وافي وفوري

ة للتعويضي اإلضافي الجماعي، تقرر صالحياتها من قبل مؤتمر األطـراف           يجوز أن تشمل هذه التدابير خط       - 2
  .العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة    ،تدعى األطراف والحكومات األخرى باإلضافة إلى المنظمـات الحكوميـة     - 3
في خطة التعويض اإلضافي الجمـاعي هـذه   والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومصادر أخرى إلى المساهمة   

  .وفقاً لقدرتها الوطنية على المساهمة
  1بديل النص التشغيلي 

  ال يوجد نص
  أو

يجوز لألطراف أن تبحث ضرورة إيجاد أي ترتيب تضامني لحاالت الضرر الذي لم يتم تعويضه مـن خـالل خطـة                     
  .عد المبينة في هذه الوثيقةالتعويض األولي في ضوء الخبرة المكتسبة من خالل تنفيذ القوا

 

       تسوية المطالبات–ثانيا 
  

  ة المدنيتجراءااإل    -ألف 

  1النص التشغيلي 
ينبغي أن تكون إجراءات القانون المدني متاحة على المستوى الداخلي لتسوية المطالبات عن الـضرر بـين المـدعين                   

ويعـين  . قواعد العامة للقانون الدولي الخاص حسب الحالةلحدود، تسري ال اوفي حاالت النزاعات عبر     . والمدعى عليهم 
ويجـوز الـنص    . ]مكان حدوث الضرر  ] [محل إقامة المدعي عليهم   [االختصاص القضائي المختص عموما على أساس       

فة تعريفا جيدا، وفقا للتشريع الوطني، مثال فيما يتعلق بمكان وقـوع             أسس بديلة لالختصاص القضائي لحاالت معر      على
وضع قواعد خاصة لالختصاص القضائي بالنسبة لشؤون محددة، مثل مـا يتعلـق منهـا               ويجوز أيضا   . دث الضار الح

  .بعقود التأمين
  1بديل النص التشغيلي 

موضوع أو إجراءات الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة، وال تنظمهـا هـذه القواعـد                جميع الشؤون المتعلقة ب   
بما في ذلك أي قواعد في هذا القانون تتعلق بتنـازع            قانون تلك المحكمة،     تخضع لحكم  ، وجه التحديد   على واإلجراءات

  .نونية المقبولة عمومااوفقا للمبادئ القالقوانين، 
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  1لنص التشغيلي ني لاثالبديل ال

  ال يوجد نص
  

  مثل قواعد التحكيم االختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة، (الخاصة المحاكم  - باء
  )أو البيئة/ي المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية وحكيم فتلل

  2 النص التشغيلي
 اللجوء إلى محاكم خاصة، مثل المحكمة الدائمة للتحكيم وقواعدها االختيارية للتحكـيم فـي المنازعـات           يجوز النظر في  

ون عدد الضحايا المتضررين فيهـا   مثل الحاالت التي يك    محددة،في حاالت   ، وذلك   أو البيئة /ة بالموارد الطبيعية و   المتعلق
  .كبيرا

   2بديل النص التشغيلي 
مثـل المحكمـة   إدارية ومحاكم خاصة،  /يجوز لألطراف أيضا أن تسعى إلى تسوية النزاعات من خالل إجراءات مدنية           

  .أو البيئة/المتعلقة بالموارد الطبيعية والدائمة للتحكيم وقواعدها االختيارية للتحكيم في المنازعات 
   2نص التشغيلي لللبديل الثاني ا

في حالة نشوء نزاع بين أشخاص يطالبون بالتعويض عن ضرر بموجب هـذه القواعـد واإلجـراءات واألشـخاص                   
المسؤولين بموجب هذه القواعد واإلجراءات، وفي حالة االتفاق بين طرفين أو جميع األطراف، يجوز عـرض النـزاع      

ـ وفقا] [نهائي وملزم [لتحكيم   قواعد التحكيم االختيارية لمحكمة التحكيم الدائمـة بخـصوص          ]في ذلك من خالل   بما  ] [ ل
أو البيئة، بما في ذلك في حاالت محددة مثل الحاالت التـي يكـون              /عات المتعلقة بالموارد الطبيعية و    ازنمالتحكيم في ال  

  .عدد الضحايا المتضررين فيها كبيرا
   2نص التشغيلي البديل الثالث لل

  .نصوجد يال 

  الحق في رفع الدعاوى/رفع الدعاوى أهلية   - جيم

  )المسؤولية المدنية (3النص التشغيلي 
رهناً بالقانون الداخلي، ينبغي أن تنص األطراف على حق رفـع الـدعاوى مـن األشـخاص الطبيعيـين أو                  - 1

حفـظ التنـوع    [لحة في   ، بما في ذلك من لهم مص      ] [ممن لهم مصلحة قانونية في الموضوع     ] [المتضررين[االعتباريين  
ات الصلة بموجب   ويستوفون الشروط ذ  ] االقتصادية - واالجتماعية[وفي المسائل البيئية    ] [البيولوجي واستخدامه المستدام  

وينبغي أن يكون لهؤالء األشخاص الحق في دولة التصدير في الحصول على انتصاف ال يقل سرعة                ]. ]القانون الداخلي 
  .النتصاف المتاح للضحايا الذين لحق بهم ضرر من نفس الواقعة داخل إقليم تلك الدولةوال كفاية وال فعالية عن ا

لى المعلومات ذات الصلة بدعوى االنتصاف، بما في ذلك المطالبات          ع المناسب   طالعينبغي أن تكفل الدول اإل      - 2
  .بالتعويض
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  )المسؤولية المدنية (3بديل النص التشغيلي 

راءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة جيع الشؤون المتعلقة بالموضوع أو اإلجمأن تخضع ] ينبغي] [يجب[
بما في ذلك أي قانون تلك المحكمة، ل تخضعأن  ، وجه التحديد علىالمختصة، وال تنظمها هذه القواعد واإلجراءات

  .مومانونية المقبولة عاوفقا للمبادئ الققواعد في هذا القانون تتعلق بتنازع القوانين، 
  )النهج اإلداري (4النص التشغيلي 

المنظمات غير الحكومية التي تعمل على ] تلك[ فيهم ابم،[ ]شخاص الطبيعيين أو االعتباريينلأل[ينبغي أن يكون 
السلطة ] تطلب إلى] [تلزم[الحق في أن ] النهوض بحماية البيئة وتستوفي الشروط ذات الصلة بموجب القانون الداخلي،

، من خالل ]والطعن[العمل وفقاً للقواعد واإلجراءات ] ، أو في حالة غيابه،للقانون الداخلي[عمل وفقاً المختصة ال
 وفقا للقانون حسب الحالة،، أو اإلغفال أو ما تقوم به من أفعال قرارات السلطة المختصة،في إجراءات المراجعة، 

  ].الداخلي
 

   لبناء القدراتاإلضافيةالتدابير     –ثالثاً 

  )للمقرر (1تشغيلي النص ال
 أن تأخذ في الحسبان، حسب الحالة، هذه القواعد واإلجراءات عند استعراضها القادم لخطة إلىاألطراف يدعو 

حيائيـة، كما جاءت في العمل المحدثة بشأن بناء القدرات من أجل التنفيـذ الفعال لبروتوكول قرطاجنـة للسالمة األ
التشريع " ، أو "سهامات العينيةاإل" النظر في اعتبارات مثل ) أ: (لك عن طريق ما يلي، وذBS-III/3المرفق بالمقرر 

بما في ذلك تدابير بناء القدرات، مثل تقديم المساعدة في تنفيذ ) ب(و "  من تدابير بناء القدرات حزم" أو " النموذجي 
واعد وإجراءات المسؤولية الوطنية، إعداد ق) 1: (وتطبيق هذه القواعد واإلجراءات، شاملة المساعدة من أجل

كفالة المشاركة ) 3(ني،  التنسيق فيما بين القطاعات والشراكات بين األجهزة التنظيمية على المستوى الوطمساندة )2(
تعزيز مهارات الهيئات القضائية في معالجة المسائل المتعلقة بالمسؤولية والجبر ) 4(، و ]الفعالة] [المناسبة[العامة 

  .يضيالتعو
  2النص التشغيلي 

ع األطراف على تعزيـز جهودهـا   ية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، تشج  حيو باألهمية ال  إذ يعترف   - 1
 مـن   22في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن بناء القدرات وفقا للمـادة                 

  .بروتوكول السالمة األحيائية
ى مراعاة القواعد واإلجراءات الحالية في صياغة المساعدة الثنائية واإلقليمية والمتعددة إلاألطراف مدعوة   -2

األطراف للبلدان النامية األطراف اآلخذة بوضع تشريعها الداخلي المتعلق بالقواعد واإلجراءات في مجال المسؤولية 
  .ية المحورة عبر الحدودوالجبر التعويضي عن ضرر ناتج عن تحركات الكائنات الح

   )للمقرر (3النص التشغيلي 
يجب على األطراف أن [ أنه ،رشاد العاميقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وفقا لإل

 في سياقأو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية المتصلة بالمسؤولية والجبر التعويضي /تتعاون في إعداد و
العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات وتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، بما في ذلك من خالل المؤسسات بر

 تتضمن األنشطة التي يضطلع يجوز أنو] [.، من خالل تسهيل إشراك القطاع الخاصوحسب الحالة ،والوطنية القائمة
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وتتولى اللجنة :] [، تقديم المشورةالمهتم باألمرى طلب الطرف بها الخبراء المختارون من قائمة الخبراء، بناء عل
  :]الوظائف التالية

   إلى األطراف بشأن تشريعاتها الداخلية على شكل مشروع أو في شكل قائم؛تقديم المشورة  )أ(
  صلة بالمسؤولية والجبر التعويضي؛القضايا المتبة لقعتات عمل في مجال بناء القدرات المحلقتنظيم   )ب(
  ]تحديد أفضل الممارسات المتصلة بالتشريعات الوطنية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي؛[  )ج(
  ] األنشطة الوطنية في مجال التقييم الذاتي للقدرات؛مساندة[  )د(
  ].الحصول عليهاإجراءات ن مقدمي التكنولوجيا المالئمة وتقديم المشورة بشأ[  )ه(
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BS-IV/13    الهيئات الفرعية  

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إن 

  ،2، الفقرة BS-III/13  بمقررهإذ يذكّر
 التي تحدد اآلليات المحتملة لتوفير      )UNEP/CBD/COP-MOP/4/12( مذكرة األمين التنفيذي  ب يحيط علما وإذ  

  مرتبطة بكل آلية محتملة من هذه اآلليات،المشورة العلمية والتقنية والتكاليف التقديرية ال
   بالحاجة إلى المشورة العلمية والتقنية الكافية وفي الوقت المناسب لتيسير التنفيذ الفعال للبروتوكول،وإذ يقر

   أيضاً باآلثار المالية المترتبة على اآلليات المحتملة لتوفير المشورة العلمية والتقنية، إذ يقرو
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول لخـدمات   واستخدام ة التماس  في إمكاني  وإذ ينظر 

 مـن   29مـن المـادة     ) ج(4ومات التي توفرهـا وفقـاً للفقـرة         المنظمات الدولية والهيئات المختصة وتعاونها والمعل     
   البروتوكول،
يات محددة لمعالجـة    حالص أفرقة مخصصة من الخبراء التقنيين ذات        إنشاء ، حسب االقتضاء،  يقرر  - 1

 األطـراف  مـؤتمر إلى مسألة واحدة أو أكثر من المسائل العلمية والتقنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولوضع توصيات        
   كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛العامل

 هيئـة فرعيـة مفتوحـة العـضوية         إنشاء النظر، في اجتماعه السادس، في الحاجة إلى         يوافق على   - 2
  . لعلمية والتقنية في إطار البروتوكولللمشورة ا
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BS-IV/14    الرصد وإعداد التقارير بموجب البروتوكول  

  ،سالمة األحيائية قرطاجنة لل إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
 لهـذه   األمانـة يرحب بالتحليل الذي أعدتـه      إذ   األطراف و   من ةمقدمبالتقارير الوطنية األولى ال   إذ يحيط علما    

  ،التقارير
  ،لتقارير الوطنية األولى المقدمةل العدد المتدني إزاء إذ يساوره القلقو

يشجع جميع الدول األخـرى     إذ  بروتوكول و البتقديم التقارير الوطنية من الدول غير األطراف في         وإذ يرحب   
  غير األطراف على أن تحذو حذوها،

   لتيسير إعداد التقارير الوطنية،ة الماليمساندةرة توفير ال بخصوص ضروBS-III/14بالمقرر وإذ يذكّـر 
  لجنة االمتثال،  الصادرة عنتوصيةال وإذ يأخذ في االعتبار

 ؛ من البروتوكول33ية وفقا للمادة األطراف بالتزامه بتقديم التقارير الوطن كل طرف منر يذكّ  - 1

صلة، ال سيما فيما يخص األطر الزمنيـة  غ ذات البالعلى مراعاة المقررات بشأن اإل      األطراف يحث  - 2
 تقديم التقارير الوطنية؛ل

أن عدم تقديم تقرير وطني قبل انقضاء الموعد النهائي المحدد ال يعفيها مـن الوفـاء   ب األطراف   ريذكّ  - 3
لوطنية العاديـة   من األطراف التي لم تقدم إلى األمين التنفيذي تقاريرها ا         يطلب  بالتزامها بتلك الفترة المشمولة بالتقرير و     

األولى أن تعجـل بالقيام بذلك، والتي تغطي الفترة بين دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنـسبة لكـل طـرف وتـاريخ                 
 غ؛بالاإل

األمين التنفيذي إعادة تحليل التقارير الوطنية األولى المقدمة بعد انقضاء المهلـة المحـددة            إلىيطلب    - 4
 ؛ السالمة األحيائيةمعلومات تبادل غرفة من خاللألطراف وإتاحة التحليل في غضون ثالثة أشهر بعد اجتماع ا

 على أسـاس الخبـرات      شكل التقارير  األمين التنفيذي اقتراح إدخال تحسينات على        إلى يطلب أيضا   - 5
، لجنة االمتثـال واقتراحـات األطـراف      الصادرة عن   توصيات  التحليل التقارير الوطنية األولى، و    خالل   منالمكتسبة  

 ؛ بروتوكولالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ل الخامس جتماعاللتعرض على نظر ا

 تمكين األطراف المؤهلة من إعداد تقريرها       غية الموارد المالية ب   إتاحة مرفق البيئة العالمي على      يحث  - 6
 .الوطني
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BS-IV/15     واالستعراضالتقييم  

  ،سالمة األحيائية قرطاجنة لل لألطراف في بروتوكولإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  ،برتوكولال من 35بالمادة ر إذ يذكّ

 اكتسبتها األطراف في تنفيذ البروتوكول نتيجـة تحليـل التقـارير الوطنيـة              التي  الخبرة المحدودة  وإذ يالحظ 
  األولى،

  بروتوكول واستعراضه، غياب الخبرة التشغيلية ال يشكل أساسا جيدا لتفعيل تقييم البأنوإذ يقـر 
 باالعتبارات التي أبرزتها آراء األطراف وسائر الحكومات بشأن تقييم واستعراض البروتوكول            وإذ يحيط علما  

  عند الشروع في عملية تقييم فعالية البرتوكول،
يم صياغة طريقة منهجية سليمة للمساهمة في تفعيل تقي       ) 1 (:القيام بما يلي   األمين التنفيذي    إلىيطلب    - 1

واستعراض البروتوكول للمرة الثانية، وكذلك المرفقات الواردة فيه، واإلجراءات واآلليات التي ينطوي عليها، اسـتنادا               
جنـة االمتثـال،   ، وتقريـر ل "بشأن الفعالية استبيان  "إلى المعلومات المذكورة في التقارير الوطنية األولى، والردود على          

إعداد مشروع  ) 2( و ، وأي وثائق أخرى ذات صلة بالموضوع؛        لسالمة األحيائية  ا معلوماتغرفة تبادل    فيوالمعلومات  
 ؛ عند تقييم فعالية البروتوكول وتكون دليال على وجود منفعةتطبيقهامعايير أو مؤشرات يمكن 

 األمين التنفيذي   إلى ويطلب     بشأن الخطة االستراتيجية للبروتوكول    عليقاتاألطراف إلى تقديم ت   يدعو    - 2
 .على هذا األساس لنظر اجتماعه الخامسم مشروع خطة استراتيجية دقأن ي
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BS-IV/16  االقتصادية  -االعتبارات االجتماعية  
  )26 من المادة 2الفقرة (

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
  ،2قرة ، وال سيما الفبروتوكولال من 26 بالمادة إذ يذكّر

االقتصادية للكائنات الحية المحـورة، حـسبما    -  اآلراء المتباينة ومدى تعقيد مسألة اآلثار االجتماعية وإذ يدرك 
  ،BS-II/12 من خالل التقارير المقدمة والتي جمعتها األمانة وفقا للطلب المقدم بموجب المقرر تبين

- ت والبحوث في مجال اآلثار االجتماعيـة       بأهمية التعاون والحاجة إلى مواصلة الدراسا      يحيط علما   - 1
  ثارها على المجتمعات األصلية والمحلية؛آاالقتصادية للكائنات الحية المحورة، وال سيما 

  التنوع البيولوجي؛اتفاقية في إطار  بالمناقشات ذات الصلة يحيط علما أيضا  - 2
الـصادرة  االقتصادية   - الجتماعيةبالتوصيات المتعلقة ببناء القدرات واالعتبارات ا     كذلك   يحيط علما   - 3

 مـن   37- 35الفقـرات   (أو تمول أنشطة بناء القـدرات       /ن اجتماع التنسيق الرابع للحكومات والمنظمات التي تنفذ و        ع
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/INF/23 ( النظر في إمكانيـات التعـاون       مواصلةالقادم إلى   التنسيق   اجتماع   ويدعو 

- ات فيما بين األطراف في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن اآلثار االجتماعيـة            لتحديد االحتياجات من بناء القدر    
 كي ينظر فيها مؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع           ما يراه من توصيات   االقتصادية للكائنات الحية المحورة وأن يقدم       

  لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الخامس؛
أسـاليب   تقاسم بحوثهـا و    مواصلةة إلى   ذات الصل منظمات   والحكومات األخرى وال   ، األطراف يدعو  - 4

من خـالل غرفـة تبـادل    لكائنات الحية المحورة،  االقتصادية ل–، وخبراتها، مع مراعاة اآلثار االجتماعية      ث لديها البح
  ؛"االقتصادية - االجتماعية"والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مصطلح البحث معلومات السالمة األحيائية، 

 مـن خـالل   قدم على استعراض هذا البند في اجتماعه السادس استنادا إلى المعلومات التي قد ت   يوافق  - 5
  .التقارير الوطنية الثانية



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/18 
Page 110 

 
BS-IV/17    التوعية العامة والتثقيف والمشاركة  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
   بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة،BS-II/13المقرر ب من البروتوكول و23ة  بالمادرإذ يذكّ

بأهمية التوعية العامة والتثقيف والمشاركة من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول،ه وإذ ينو  
   من البروتوكول،23ة لتنفيذ المادة ذات الصلي اضطلعت بها األطراف والمنظمات  باألنشطة التوإذ يرحب
 والتي أعربت عنها األطراف في تقاريرها الوطنية األولى، بمـا فـي        23 التحديات في تنفيذ المادة      وإذ يالحظ 

  ذلك نقص الموارد المالية والتقنية والسبل المحدودة للحصول على مواد وأنشطة التوعية الموجودة،
  مشاركة، على الحاجة إلى نهج متماسك وموجه للتوعية العامة والتثقيف والوإذ يشدد
لبروتوكول قرطاجنة للـسالمة  التابعة  تصال بالتقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ إستراتيجية اال   علما وإذ يحيط 

  ،لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  األولجتماعالحيائية المصدق عليها في ااأل
قيف والمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام        إعداد برنامج عمل بشأن التوعية العامة والتث       يقرر  - 1

  ، مع أهداف تشغيلية ونطاق وأنشطة ونتائج محددة ومنهجيات للتنفيذ؛شكل مأمونالكائنات الحية المحورة ب
قبـل   إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي،        ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  - 2

 االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، آرائهـا     منل  على األق اثنى عشر شهرا    
بشأن العناصر الممكنة لبرنامج عمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلـق بنقـل ومناولـة واسـتخدام             

  ؛مأمونشكل الكائنات الحية المحورة ب
حكومـات األخـرى     وال ، األطـراف  المقدمة مـن  تجميعا لآلراء    إلى األمين التنفيذي أن يعد       يطلب  - 3

  ؛ةوالمنظمات المعني
يدعو األطراف، والحكومات والمنظمات المعنية إلى إتاحة مواد ومعلومات، من خالل آليـة غرفـة                 - 4

ـ           فيمـا  شاركة تبادل معلومات السالمة األحيائية، عن الفرص لمساندة المشاريع المتعلقة بالتوعية العامة، والتثقيـف والم
  ؛نشكل مأمويتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة ب

 برنامج  ، أعاله 2 المقدمة وفقا للفقرة     اآلراء األخذ في الحسبان   إلى األمين التنفيذي أن يعد، مع        يطلب  - 5
ن، شكل مأمو ت الحية المحورة ب   عمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنا           

  نظر االجتماع الخامس لألطراف؛وذلك ل
التـي  ) 2012- 2008( الجديدة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية       تصالستراتيجية اال ا ب يرحب  - 6

   إلى األمين التنفيذي أن يواصل تنفيذها؛ويطلب )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/18(أعدها األمين التنفيذي 
 ومـساندته تعاون مع األمين التنفيذي     ال والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى       ، األطراف يدعو  - 7

  ؛تصال االاستراتيجيةفي تنفيذ 
 االجتمـاع الـسادس   إلـى  تـصال  االاستراتيجية تقريرا عن تنفيذ رفع إلى األمين التنفيذي أن  يطلب  - 8

  .لمؤتمر األطراف في البروتوكول
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BS-IV/18    8المادة (إلخطار متطلبات ا(  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
، إذا كـان  القيام في اجتماعه الرابع   بمقرره الخاص بإبقاء البند بشأن اإلخطار قيد االستعراض بغرض           رإذ يذكّ 

، مـع مراعـاة التنفيـذ        من البروتوكول  8 المادة   ر بمقتضى ق تنفيذ متطلبات اإلخطا   ائطربصياغة ووضع   ذلك مناسبا،   
الفقـرة  ( من خالل التقارير الوطنية وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية           التي قد ترسل  الوطني والخبرات المكتسبة    

  ،)BS-II/8 من المقرر 1
، وغرفـة تبـادل      أن المعلومات التي وفرتها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية المؤقتة واألولى           إذ يدرك و

معلومات السالمة األحيائية، توضح عدم وجود خبرات أو وجود خبرات محدودة في تنفيذ متطلبات اإلخطار بمقتـضى                 
   من البروتوكول،8المادة 

نظر في العناصر المـشار إليهـا فـي      أن ت  على توصيته إلى األطراف في البروتوكول ب       يعيد التأكيد   - 1
   من البروتوكول؛8د تنفيذ المادة  عنBS-II/8 من المقرر 2الفقرة 

 مـن   قـدم التي قد ت   اجتماعه السادس استنادا إلى خبرات التنفيذ الوطنية         في استعراض هذا البند     يقرر  - 2
  .خالل التقارير الوطنية الثانية

 -----  
  


