
 عدد محدود من طبع، لمتحدة محایدة مناخیا األمم الجعللتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام  
 .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة  .هذه الوثیقة

  مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

  قرطاجنة للسالمة األحیائیة
  الخامساالجتماع 

  2010 تشرین األول/أكتوبر 15-11ناغویا، الیابان، 
  * من جدول األعمال المؤقت17البند 

  
  الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

  2020- 2011للفترة 
  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة   - أوال 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  قومأن یب، 35 في المادة ،یقضى بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة  -1

أجري التقییم األول لفاعلیة و. لفاعلیة البروتوكولكل خمسة أعوام على األقل  بإجراء تقییم بروتوكولال لألطراف في
في االجتماع الرابع لألطراف في ) UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14الذي یرد تقریر عنه في الوثیقة (البروتوكول 

، طلبت األطراف إلى األمین ولذلك. یر منهجیةوقد اعترف بأن هذا التقییم یحتاج إلى نهج ومعای. 2008أیار /مایو
 . فعالمالها إلجراء تقییم واستعراض ثانالتنفیذي أن یعد نهجا منهجیا سلیما ومعاییر ومؤشرات یمكن استع

وبالتالزم مع إعداد األدوات وتهیئة ساحة العمل للتقییم الالحق لفاعلیة تنفیذ البروتوكول، قررت األطراف في   -2
عیت ُوفي هذا الخصوص، د.  وضع خطة استراتیجیة للبروتوكولتهدف إلىیضا البدء في عملیة البروتوكول أ

لب إلى األمین التنفیذي أن یقدم مشروع خطة ُ وط، خطة استراتیجیة للبروتوكولبشأنات مقترحاألطراف إلى تقدیم 
للسالمة األحیائیة في اجتماعه  استراتیجیة لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

  ).BS-IV/15، المقرر 2الفقرة (الخامس 
،  المقدمةاتمقترحهذه الوثیقة مشروع خطة استراتیجیة أعدها األمین التنفیذي على أساس التقدم وبناء علیه،   -3

ادرة عن آخر أربعة والعناصر المشتقة من التقریر عن تقییم البروتوكول، والتقاریر الوطنیة األولى، والمقررات الص
 خضعوقد . ریةتشاواجتماعات لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، والتعلیقات من العملیات ال

ة بعد إجراء عدد من المشاورات تحت إرشاد مكتب مؤتمر األطراف العامل كبیرمشروع أولي لتغییرات وتحسینات 
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 القسم الثاني معلومات أساسیة عن عناصر الخطة االستراتیجیة الحالیة ویقدم. كاجتماع لألطراف في البروتوكول

ویبرز القسم الثالث العناصر الرئیسیة . التي تتعلق بالبروتوكول) 6/26المرفق، المقرر (التفاقیة التنوع البیولوجي 
ویصف  BS-IV/15  من المقرر2مقدمة من األطراف في البروتوكول وفقا للفقرة اللخطة استراتیجیة للبروتوكول 

ویقترح القسم الرابع من الوثیقة . العملیة التشاوریة التي أجریت بشأن مشروع الخطة االستراتیجیة تحت إرشاد المكتب
  .عناصر لمشروع مقرر لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

ستنتهي في االجتماع ) BS-I/12المرفق، المقرر (ونظرا ألن الفترة المشمولة ببرنامج العمل المتوسط األجل   -4
ول، أعدت األمانة أیضا مشروع برنامج عمل للفترة كالخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتو

  .التي یقترح أن یشملها مشروع الخطة االستراتیجیة
یهما أعاله في المرفقین األول والثاني ویرد مشروع الخطة االستراتیجیة وبرنامج العمل المقترح المشار إل  -5

  .أدناه
      معلومات أساسیة- ثانیا 

 التزاما من أصحاب المصلحة الرئیسیین في اتجاه معین نشئمة ما عملیة تتعتبر الخطة االستراتیجیة لمنظ  -6
خطة االستراتیجیة  تكون العملیة والمجاالت التي تجسد مثل هذه الفي العادةو. د تخصیص الموارد في المستقبلارشإل

سسیة من وترشد الخطة االستراتیجیة أیضا وضع العملیات أو تنفیذ الهیاكل واإلجراءات المؤ. مرتبطة بالمنظمة ذاتها
  . أصحاب المصلحةأجل تحقیق األهداف التي تستمد من

 لالتفاقیة واعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في اجتماعه السادس، خطة استراتیجیة  -7
وتتعلق بعض هذه .  غایات، یحتوي كل منها على عدة أهدافهي تتكون من أربعو). 6/26المرفق، المقرر (

 من ال تتجزأوقد وضعت األهداف االستراتیجیة المتعلقة بالبروتوكول كأجزاء . التحدیدعلى وجه األهداف بالبروتوكول 
ن أحد األهداف المحددة تحت الغایة األولى من الخطة كا، فعلى سبیل المثال. الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة

 كان التنفیذ األوسع ،"أن تؤدي االتفاقیة دورها القیادي في قضایا التنوع البیولوجي الدولیة"االستراتیجیة، أي 
لتالي ویعرض الجدول ا.  أهدافا تتعلق بالبروتكول على وجه التحدید4 و3 و2وبالمثل، تتضمن الغایات . للبروتوكول

لتقدم لویقدم استعراضا أولیا على وجه التحدید األهداف في الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة التي تتعلق بالبروتوكول 
  .المحرز في بلوغ كل هدف من األهداف

  التقدم المحرز  لبروتوكول تحدیدا باةالمتعلقف اهداأل  الغایات
 أن تؤدي االتفاقیة دورها القیادي -1

   البیولوجي الدولیةفي قضایا التنوع
 قرطاجنةتنفیذ بروتوكول   4- 1

  .للسالمة األحیائیة على نطاق واسع
دخل البروتوكول حیز النفاذ في عام 

، بعد أقل من أربع سنوات من 2003
  .اعتماده

هذه إعداد وفي وقت االنتهاء من 
 طرفا من األطراف 159الوثیقة، صدق 

في االتفاقیة على البروتوكول أو 
وقد شرع كثیر من . انضمت إلیه

ٕیة واداریة قانوناألطراف في تنفیذ تدابیر 
  .وتدابیر أخرى لتنفیذ البروتوكول
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  التقدم المحرز  لبروتوكول تحدیدا باةالمتعلقف اهداأل  الغایات
لبلدان النامیة أن یتوافر ل  3- 2

ً نموا  البلدانسیما أقل األطراف، وال
جزریة الصغیرة النامیة من والدول ال

ذات االقتصاد بینها، واألطراف األخرى 
متزایدة ، موارد متزایدة وعملیات االنتقالي

نقل التكنولوجیا لتنفیذ بروتوكول ل
  . للسالمة األحیائیةقرطاجنة

 بلدا على األقل مشروع أطر 120أعد 
صدد وطنیة للسالمة األحیائیة وهي في 

ل مشروع تشغیلها، وذلك أساسا من خال
عالمي یدعمه برنامج األمم المتحدة 

  .للبیئة ومرفق البیئة العالمیة

 أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، -2
مالیة وبشریة وعلمیة وتقنیة 

  .وتكنولوجیة، لتنفیذ االتفاقیة

جمیع األطراف ل أن یتوافر  4- 2
ة على تنفیذ بروتوكول مالئمالقدرة ال
  . للسالمة األحیائیةقرطاجنة

 مشروع لبناء القدرات 100 أكثر من ُنفذ
بواسطة الحكومات بدعم من مختلف 

  .الوكاالت والمنظمات المانحة
م البلدان النامیة لدیها قدرة غیر أن معظ

محدودة في مجال وضع سیاسة السالمة 
، وفي بشكل عاماألحیائیة وتنفیذها 

إجراء تقییم المخاطر وتصمیم وتنفیذ 
  .خطط إدارة المخاطر

ن تشكل استراتیجیات وخطط أ -3
العمل الوطنیة في مجال التنوع 
ٕالبیولوجي، وادماج شواغل التنوع 

جي في القطاعات ذات الصلة، البیولو
ًإطارا فعاال لتنفیذ أهداف االتفاقیة ً.  

 فيف دى كل طر لأن یكون  2- 3
 للسالمة األحیائیة قرطاجنةبروتوكول 

جرى تشغیله لتنفیذ وإطار تنظیمي 
  .البروتوكول

 بلدا من البلدان النامیة یفتقر 43ما زال 
إلى أي شكل من أشكال األطر 

مة األحیائیة أو التنظیمیة العملیة للسال
  .عناصر تلك األطر

تحقیق تفهم أفضل ألهمیة التنوع  -4
البیولوجي واالتفاقیة، مما یؤدي إلى 
ًمشاركة أوسع نطاقا في التنفیذ بین 

  .صفوف المجتمع

 بروتوكول فيیقوم كل طرف   2- 4
 للسالمة األحیائیة بتعزیز قرطاجنة

وتیسیر تثقیف وتوعیة الجمهور 
  دة البروتوكولومشاركته في مسان

وفقا للتقاریر الوطنیة األولى المقدمة إلى 
 في المئة من األطراف 40األمانة، أبلغ 

بأنها عززت ویسرت التوعیة العامة، 
والتثقیف والمشاركة إلى درجة كبیرة وأبلغ 

 في المئة من األطراف بأنها قامت 56
  .بذلك بدرجة محدودة

  
بتنفیـذ أكثـر فاعلیـة وتماسـكا اتیجیة الحالیة لالتفاقیة التزامـا مـن األطـراف ویشمل بیان المهمة في الخطة االستر  -8

ومــع . 2010 التنــوع البیولــوجي بحلــول عــام فقــدان خفــض ملمــوس فــي معــدل وذلــك لتحقیــقلألهــداف الثالثــة لالتفاقیــة 
ســع المنعقــد فــي ، قــرر مــؤتمر األطــراف، فــي اجتماعــه التا2010اقتــراب موعــد اســتعراض هــدف التنــوع البیولــوجي لعــام 

وبنــاء علیــه، أعــدت .  الخطــة االســتراتیجیة الحالیــة لالتفاقیــة واعتمــاد خطــة جدیــدةنقــیحت، بــدء عملیــة ل2008أیــار /مــایو
ات المـستلمة مــن األطـراف والمـراقبین، مــشروع خطـة اسـتراتیجیة محدثــة مـع مـدخالت مــن مقترحـالاألمانـة، علـى أســاس 

ولـذلك، أعـد مـشروع الخطـة االسـتراتیجیة للبروتوكـول .  باستعراض تنفیـذ االتفاقیـةاالجتماع الثالث للفریق العامل المعني
  . مع مراعاة تحدیث الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة،المرفق األول أدناهفي المقدم 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/16 
Page 4 

 
ت االتفاقیة عملیاتهـا ومؤسـساتها بدرجـة كبیـرة لـدعم أهـدافها وأنهـا فـي مرحلـة تنفیـذها طور أنه بینما ومما یذكر  -9
ا علـى هـتطویرلمعزز، فإن العملیات والمؤسسات في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة ما زالـت تتطـور ویـتم ا

  .المستویین الدولي والوطني
ریة وشاتـالردود المستلمة والتعلیقـات المتلقـاة مـن خـالل العملیـات ال  – ثالثا

  بشأن مشروع الخطة االستراتیجیة للبروتوكول
ــ  -10 دعوة الــصادرة عــن االجتمــاع الرابــع لمــؤتمر األطــراف العامــل كاجتمــاع لألطــراف فــي البروتوكــول، اســتجابة لل

 یـــدعو األطـــراف إلـــى تقـــدیم آرائهـــا بـــشأن خطـــة اســـتراتیجیة 2008تـــشرین األول /ت األمانـــة إخطـــارا فـــي أكتـــوبررســـلأ
. 2009آذار / مــــارس31إلــــى وقــــد تـــم تمدیــــد الموعــــد النهـــائي . 2008كــــانون األول / دیـــسمبر31للبروتوكـــول بحلــــول 

  . واالتحاد األوروبي آراء في نهایة الموعد النهائي الثاني،وقدمت حكومات كل من الیابان والنرویج وتایلند
ــ  -11 الــشروط والعناصــر المحــددة حــول  إلتقــاءغیــر أن هنــاك .  متباینــة مــن حیــث الهیكــل والتفاصــیلردودوكانــت ال

تقیـیم : المـستلمة العناصـر التالیـةردود جمیـع الـحـددت فعلـى سـبیل المثـال، . یةیجإدراجها فـي الخطـة االسـتراتالتي یجب 
وقــد بــرز بنــد آخــر وهــو بنــاء القــدرات فــي معظــم . ٕالمخــاطر وادارة المخــاطر، والمناولــة، والنقــل والتعبئــة وتحدیــد الهویــة

ـــ.  المـــستلمةردودالـــ جیة لمجـــاالت المـــسؤولیة  المـــستلمة أیـــضا ضـــرورة معالجـــة الخطـــة االســـتراتیردودواقترحـــت بعـــض ال
  . المعلوماتبادلوالجبر التعویضي، والتعاون مع المنظمات أو العملیات األخرى، وت

، طلــب مكتــب مــؤتمر األطــراف العامــل كاجتمــاع 2009تــشرین الثــاني / نــوفمبر8وفــي اجتماعــه المنعقــد فــي   -12
ن األطــراف مــن اســتعراض مــشروع عناصــر ریة لتمكــیولألطــراف فــي البروتوكــول إلــى األمانــة أن تبــدأ فــي عملیــات تــشا

وتقــدیم تعلیقاتهــا، علــى أســاس التعلیقــات ) 2020 إلــى 2011(خطـة اســتراتیجیة لبروتوكــول قرطاجنــة للــسالمة األحیائیــة 
معلومـــات الـــسالمة تبـــادل  مـــن خـــالل غرفـــة ى اســـتعمال منتـــدى مناقـــشة إلكترونـــيووافـــق المكتـــب أیـــضا علـــ. المـــستلمة

مــشروع العناصــر فــي بــأن تــزود األطــراف بوأعطــى المكتــب إرشــادا إضــافیا . ریةولعملیــة التــشااألحیائیــة لإلســراع فــي ا
الوثیقــة ( مــن البروتوكــول 35 بموجــب المــادة الثــاني مــع اإلطــار الناشــئ عــن التقیــیم واالســتعراضالخطــة االســتراتیجیة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/15 .(خطــة اســتراتیجیة تــضمنت وبنــاء علیــه، وزع األمــین التنفیــذي مــشروع عناصــر ل
وبعــد ذلــك، قــدمت تعلیقــات حكومــات كــل مــن . التعلیقــات المــستلمة ســابقا مــع مــشروع وثیقــة بــشأن التقیــیم واالســتعراض

 تعلیقــات أخــرى مــن الیابــان والنــرویج  أیــضاوتــسلمت األمانــة. بــنن، وبوتــسوانا، والبرازیــل، والــصین، والمكــسیك، ومنغولیــا
  .واالتحاد األوروبي

 أیــضا مــشروع عناصــر لخطــة اســتراتیجیة للبروتوكــول إلــى االجتماعــات زء مــن العملیــات التــشاوریة، قــدمجــوك  -13
  :التالیة من أجل التعلیق علیها

معلومـات الـسالمة األحیائیـة، المنعقـد تبـادل االجتماع الخامس للجنة االستشاریة غیر الرسـمیة لغرفـة   )أ(
  ؛2009تشرین األول / أكتوبر21-19في مونتریـال، 

اجتمــاع منــسقي المــشاریع الوطنیــة المــشترك بــین برنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة ومرفــق البیئــة العالمیــة،   )ب(
  ؛2009ول كانون األ/یسمبرد 4-1مولدوفا، المنعقد في 

اجتمــاع التنــسیق الــسادس للحكومــات والمنظمــات التــي تنفــذ أو تمــول أنــشطة بنــاء القــدرات فــي مجــال   )ج(
  ؛2010شباط / فبرایر3-1مبودیا، یم ریب، كة، المنعقد في سیالسالمة األحیائی
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االجتمــاع الــسابع لفریــق االتــصال المعنــي ببنــاء القــدرات فــي مجــال الــسالمة األحیائیــة، المنعقــد فــي   )د(
  ؛2010شباط / فبرایر5-4مبودیا، یم ریب، كسی

  بمجـــالتـــدریبالتعلـــیم والي  والمنظمـــات األكادیمیـــة المـــشتركة فـــؤســـساتاالجتمـــاع الـــدولي الثالـــث للم  )ه(
  .2010شباط / فبرایر17-15السالمة األحیائیة، المنعقد في تسوكوبا، الیابان، 

ت تعلیقات أخرى بشأن مـشروع عناصـر لخطـة اسـتراتیجیة مـن وردوبعد العملیة التشاوریة التي بدأها المكتب،   -14
. وقــدمت حكومـة كنـدا تعلیقـات أیــضا. هوریـة كوریـإكوبـا والجمهوریـة التـشیكیة واكـوادور ومــصر وهنـدوراس والنیجـر وجم

وتـــــرد النــــــصوص الكاملـــــة لجمیــــــع التعلیقـــــات المــــــستلمة فــــــي مراحـــــل مختلقــــــة مـــــن المــــــشاورات فـــــي وثیقــــــة إعالمیــــــة 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/21).  

ن طلـــب مكتـــب مـــؤتمر األطـــراف العامـــل كاجتمـــاع لألطـــراف فـــي البروتوكـــول إلـــى األمـــیوعـــالوة علـــى ذلـــك،   -15
لیقـات المـستلمة خـالل ، بعد أن الحظ العدد المحـدود مـن التع2010آذار / مارس20اعه المنعقد في مالتنفیذي، في اجت

ریة الـــسابقة، أن یعقـــد اجتماعـــا لخبـــراء الـــسالمة األحیائیـــة، علـــى هـــوامش االجتمـــاع الرابـــع عـــشر للهیئـــة وتـــشاالعملیـــة ال
، مــن ضــمن المــشاركین فــي 2010أیــار /ة، المنعقــد فــي نیروبــي فــي مــایوالفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــ

 لجمـع مـدخالت جدیـدة وكان الغرض منه تقدیم فرصة 2010أیار / مایو19وعقد االجتماع في . اجتماع الهیئة الفرعیة
 حـسبما یـنص "فریـق االتـصال المعنـي ببنـاء القـدرات"واتبع االجتماع طریقة تـشغیل . أخرى لمشروع الخطة االستراتیجیة

  .BS-I/5 من المرفق الرابع بالمقرر 1-علیه البند جیم
 مـشاورة غیـر رسـمیة مفتوحـة العـضویة إلـى المكتب كذلك تقدیم نتیجة اجتماع خبـراء الـسالمة األحیائیـة وطلب  -16
لتقنیــــة  األطــــراف والمــــراقبین المهتمــــین بــــاألمر، وأیــــضا علــــى هــــوامش اجتمــــاع الهیئــــة الفرعیــــة للمــــشورة العلمیــــة وانمــــ

وحــة العــضویة فــي نیروبــي فــي فتوانعقــدت المــشاورة غیــر الرســمیة الم.  مــن أجــل توســیع نطــاق المناقــشات،والتكنولوجیــة
  .2010أیار / مایو20
 توافــق لــآلراء حــول الخطــة التوصــل إلــى المــساهمة فــي تیــسیر المــشاورات هــذهعملیــات وكــان الهــدف مــن كــل   -17

  .طراف في البروتوكولاالستراتیجیة في االجتماع الخامس لأل
ویقـــــدم مـــــشروع العناصـــــر للخطـــــة االســـــتراتیجیة للبروتوكـــــول مـــــع مـــــشروع برنـــــامج العمـــــل المتعـــــدد الـــــسنوات   -18

ـــة،للبروتوكـــول  إلـــى االجتمـــاع الخـــامس لمـــؤتمر األطـــراف العامـــل كاجتمـــاع لألطـــراف فـــي ، فـــي المـــرفقین بهـــذه الوثیق
أیضا أن الممارسة الحالیة تمثل استعراضـا شـامال  ومن المالحظ. هماالبروتوكول من أجل النظر فیهما واحتمال اعتماد

متوســط األجـل للبروتوكــول الـذي كـان مــن المقـرر أن ینتهــي فـي االجتمـاع الخــامس لألطـراف، والنظــر اللبرنـامج العمـل 
  .BS-I/12في برنامج العمل المتعدد السنوات، حسبما قرره البند األخیر من المرفق بالمقرر 

     عناصر لمشروع مقرر - رابعا
قــد یرغــب مــؤتمر األطــراف العامــل كاجمــاع لألطــراف فــي البروتوكــول فــي النظــر فــي العناصــر التالیــة عنــد   -19

  :اعتماد مقرر بخصوص هذا البند
ریة التـي تـم إجراؤهـا ومن األطراف والحكومات األخرى؛ والعملیات التـشا یالحظ التعلیقات المقدمةأن   )أ(

   إعداد خطة استراتیجیة؛بهدف المساهمة في
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وبرنــــامج ) 2020-2011(یعتمــــد الخطــــة االســــتراتیجیة لبروتوكــــول قرطاجنــــة للــــسالمة األحیائیــــة أن   )ب(

تـي تـستمد مـن تحقیـق األهـداف اللعمله المتعدد السنوات من أجل وضع العملیات وتنفیذ الهیاكل واإلجراءات المؤسسیة 
  أصحاب المصلحة؛

 خطـط یـة المعنیـة علـى اسـتعراض ومطابقـةومات األخرى، والمنظمات الدولیحث األطراف، والحكأن   )ج(
  ؛، عند اإلقتضاءعملها الوطنیة المتعلقة بتنفیذ البروتوكول، مع الخطة االستراتیجیة

لـى تخـصیص المـوارد البـشریة عیحث األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمـات الدولیـة المعنیـة أن   )د(
   في تنفیذ الخطة االستراتیجیة؛والمالیة الالزمة لإلسراع

یحــــث األطــــراف علــــى تقــــدیم تقاریرهــــا الوطنیــــة الثانیــــة عــــن تنفیــــذ بروتوكــــول قرطاجنــــة للــــسالمة أن   )ه(
تحـــدد، بـــالتالزم مـــع التقیـــیم األحیائیـــة بطریقـــة شـــاملة وفـــي التوقیـــت المناســـب مـــن أجـــل تقـــدیم مـــدخالت مـــن شـــأنها أن 

  د وتقییم التقدم المحرز في تنفیذ البروتوكول والخطة االستراتیجیة؛واالستعراض الثاني، بیانات خط أساس لرص
 للخطــة االســتراتیجیة بعــد خمــس ســنوات مــن اعتمادهــا مــن مــدة الفــي منتــصفیقــرر إجــراء تقیــیم أن   )و(

أجــل تقیــیم المجــال الــذي یــتم بلــوغ األهــداف االســتراتیجیة فیــه لتمكــین األطــراف مــن التكیــف مــع االتجاهــات الناشــئة فــي 
  .تنفیذ البروتوكول
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  المرفق األول
  یائیة حمشروع الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ

  2020- 2011للفترة 
      السیاق- أوال 

 11 ودخل حیز النفاذ في 2000كانون الثاني /اعتمد بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة في ینایر  -1
األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، على واعتمد االجتماع . 2003أیلول /سبتمبر

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، برنامج عمل بأساس التوصیات الصادرة عن اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة 
اجتماع لألطراف الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاالجتماع متوسط األجل للفترة التي تغطي االجتماع الثاني إلى 

  .في البروتوكول
ة نحو تنفیذ كبیرت إنجازات تحققة منذ انعقاد أول اجتماع لألطراف، ماضیوخالل السنوات الست ال  -2

اعتمدت مقررات كثیرة لتسهیل  و. طرف منذ بدء نفاذ البروتوكول100زاد عدد األطراف بأكثر من فقد . البروتوكول
،  بلد100وتلقى أكثر من . مرحلة التشغیل الكامل معلومات السالمة األحیائیة تبادلغرفة تنفیذ البروتوكول ودخلت 

من خالل الوكاالت المنفذة التابعة لمرفق البیئة العالمیة، مساعدة لبناء القدرات دعما لجهودها في تطویر وتنفیذ أطرها 
عاونیة الثنائیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة لدعم كما زاد عدد الترتیبات الت. یة واإلداریة للسالمة األحیائیةقانونالوطنیة ال

  .ةخیرأنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحیائیة في السنوات األ
دورا حاسما  برنامج العمل المتوسط األجل لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لعبو  -3

برنامج العمل المتوسط األجل في االجتماع الحالي لألطراف في  أن ینتهيومن المقرر . في إرشاد تنفیذ البروتوكول
  .البروتوكول

ویقدم بدء .  من البروتوكول35وقد وضعت عملیة إلجراء تقییم واستعراض لفاعلیة البروتوكول وفقا للمادة   -4
فرصة لألطراف  برنامج العمل المتوسط األجل من ناحیة أخرى، واستكمالعملیة التقییم واالستعراض، من ناحیة، 

. للنظر في وضع رؤیة طویلة األجل للبروتوكول في شكل خطة استراتیجیة یصاحبها برنامج عمل متعدد السنوات
بعد ما یفویتالزم ذلك أیضا مع العملیة الجاریة لتنقیح وتحدیث الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة في ضوء قرار العمل 

  .2010تنوع البیولوجي لعام هدف ال
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ف. تعلق بتنفیذ البروتوكولالت هناك تحدیات كبیرة فیما یوما ز  -5

ٕإلى تقدیم إرشادات إضافیة واجراءات وعملیات توضیحیة في عدد من المجاالت، مثل ال یزال في حاجة البروتوكول 
، وتقییم )27المادة (لمسؤولیة والجبر التعویضي ، وا)34المادة (تطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم، واالمتثال 

 وبناء القدرات) 18المادة (، والمناولة والنقل والتعبئة وتحدید الهویة )16 و15المادتان  (ٕالمخاطر وادارة المخاطر
فیة وتتمثل إحدى الشروط المسبقة الرئیسیة للتنفیذ الناجح لألنشطة المخططة في توفیر موارد مالیة كا). 22المادة (

  .تشمل آلیات بدیلة للتمویل ودعم تقني وخصوصا للبلدان النامیة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
على ) المرفق الثاني(وقد أعد مشروع الخطة االستراتیجیة هذا وبرنامج العمل المتعدد السنوات الذي یصاحبه   -6

ولى، والمقررات المتتالیة الصادرة عن مؤتمر  المستلمة من األطراف، وتحلیل التقاریر الوطنیة األردودأساس ال
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األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعاته األربعة األخیرة، ومن خالل مناقشات عامة 

ویأخذ مشروع الخطة االستراتیجیة أیضا .  والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة،والتعلیقات المستلمة من األطراف
  .رة المكتسبة من خالل وضع وتنفیذ وتنقیح الخطة االستراتیجیة لالتفاقیةفي الحسبان الخب

  تفسیرها ورصدها:     الخطة االستراتیجیة–ثانیا 
 عدد استراتیجيلكل هدف و. ة أهداف استراتیجیةیتكون مشروع الخطة االستراتیجیة من رؤیة، ومهمة وخمس  -7

 أولویاتها وفقا وحددتوقد اشتقت األهداف االستراتیجیة . ئج والمؤشرات التشغیلیة، والنتاهدافعة، واألقار المتوثمن اآل
وهناك . ته عملیة التقییم واالستعراضالذي أوضع للبروتوكول، مع مراعاة التنفیذ المحدود تامإلسهامها في التنفیذ ال

 تطویر نظم فعالة  ومواصلةإنشاءتیسیر ) 1: (یة تبرز األهداف االستراتیجیة الخمسة وهي كما یليبؤرمجاالت 
االمتثال واالستعراض؛ ) 4(ل والتعاون؛ واصالت) 3(بناء القدرات؛ ) 2(للسالمة األحیائیة من أجل تنفیذ البروتوكول؛ 

  . المعلوماتتبادل) 5(و
 تسعى الخطة والتي في المستقبل ینوتعتبر الرؤیة والمهمة بیانان شامالن للحالة المرغوبة والغرض المنشود  -8

مدى الطویل بینما تحدد األهداف االستراتیجیة الخمسة ما یلزم الوفاء به من أجل الیجیة إلى بلوغهما على االسترات
وباإلضافة إلى ذلك، تم عرض الخطة االستراتیجیة في صورة . لخطةلتحقیق الرؤیة والمهمة خالل فترة العشر سنوات 

  :إطار منطقي من أجل تیسیر الرجوع إلیها
   الهدف االستراتیجي؛تحققتیجي عدد من اآلثار المتوقعة التي ستحدث إذا كل هدف استرال  )أ(
  ها من أجل تحقیق اآلثار؛القیام ب األهداف التشغیلیة إجراءات یلزم تشمل  )ب(
 عن النتائج الكلیة تسفر األهداف التشغیلیة، وسوف عند تحقیق التي ستظهر ثارالنتائج هي اآل  )ج(

  ة؛تأثیرات الغایات االستراتیجی
  .تعمل المؤشرات كأداة لرصد وتقییم الخطة االستراتیجیة من أجل قیاس اإلنجازات المحققة  )د(

 أصحاب المصلحة في الخطة االستراتیجیة حسب القضایا، واإلجراءات أو األنشطة وف تختلف نوعیةوس  -9
 األخرى أو األمانة أو وسیتم تنفیذ بعض اإلجراءات إما من جانب األطراف أو الحكومات. المذكورة في الخطة

  .المنظمات األخرى أو األفراد أو بمزیج من كل هؤالء
وینبغي أیضا تفسیر عناصر مشروع الخطة االستراتیجیة في ضوء نص بروتوكول قرطاجنة للسالمة   -10

لسالمة وأي تفسیر وفهم للخطة االستراتیجیة ینبغي النظر إلیه فقط في سیاق ونطاق برتوكول قرطاجنة ل. األحیائیة
  .األحیائیة

للبروتوكول مدته عشر سنوات، تدعمه خطط وسیتم تنفیذ هذه الخطة االستراتیجیة من خالل برنامج عمل   -11
: ، عند الضرورة، على أساس ما یليمن وقت آلخر وسیتم تعدیل برنامج العمل المتعدد السنوات. عمل لفترة سنتین

نتیجة التقییم واالستعراض الدوري لفاعلیة البروتوكول ) 2(توكول؛ والخبرة المكتسبة في تنفیذ متطلبات البرو) 1(
وسیتم إجراء تقییم لمنتصف المدة بعد خمس سنوات من اعتماد الخطة .  من البروتوكول35حسبما تنص علیه المادة 

ى تحقیق في الخطة االستراتیجیة لتقییم مدالمدرجة وسوف تستخدم عملیة التقییم هذه المؤشرات . االستراتیجیة
وستستمد المعلومات أساسا من التقاریر الوطنیة ومن مصادر أخرى ذات صلة ومتاحة لتولید . األهداف االستراتیجیة
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التجاهات الناشئة مع اوسیظهر التقییم فاعلیة الخطة االستراتیجیة ویسمح لألطراف بالتكیف . البیانات الالزمة للتحلیل
  .خصیص موارد كافیة لهذه العملیة تویتطلب األمر. في تنفیذ البروتوكول

      االفتراضات–ثالثا 
أوال، یفترض أن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع . طرح عدد من االفتراضات عند وضع الخطة االستراتیجیة  -12

ُالنهج العامة لتقییم المخاطر : لألطراف في البروتوكول سیعتمد عددا من المقررات بما في ذلك بخصوص ما یلي
االعتبارات  وتحدید الهویة والوثائق؛ وبروتوكول تكمیلي بشأن المسؤولیة والجبر التعویضي؛ و؛ة المخاطرٕوادار

  :ومن المفترض أیضا ما یلي. االقتصادیة وصنع القرار-االجتماعیة
تدرج األطراف والمنظمات دون اإلقلیمیة القواعد واإلجراءات من المقررات الصادرة عن مؤتمر   )أ(

  امل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أطرها الوطنیة أو اإلقلیمیة؛األطراف الع
، والموافقة علیها "لخطة العمل لبناء القدرات من أجل التنفیذ الفعال للبروتوكول"سیتم تحدیث منتظم   )ب(
  وتنفیذها؛

طنیة ، بالتقاریر الوشكل آنيمعلومات السالمة األحیائیة، بتبادل تزود األطراف آلیة غرفة   )ج(
  والمعلومات المطلوبة، مثل القوانین واللوائح والقرارات القائمة بشأن الكائنات الحیة المحورة؛

ة في الموارد البشریة على یجكون هناك زیادة تدریت وس،ستتاح موارد مالیة كافیة ویمكن التنبؤ بها  )د(
أیضا أن تفاصیل المیزانیات لفترة السنتین والجدیر بالمالحظة .  الدولي والوطني خالل فترة العشر سنواتنیالمستوی

الل فترة الخطة االستراتیجیة خالمقدمة في كل اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
  . ضروریة للتنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیةتعتبر

ت العالمیة سیتم وضعه بعد عملیة وهناك افتراض آخر بأن خط األساس لحالة تنفیذ البروتوكول والمؤشرا  -13
 في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ،التقییم واالستعراض الثاني للبروتوكول

وقد تمت صیاغة المؤشرات بحیث یمكنها تیسیر قیاس التقدم المحرز مقابل .  صورة عالمیةإعدادالبروتوكول من أجل 
  .خط األساس

  جب أن تدعم الموارد البشریة تنفیذ الخطة االستراتیجیة     ی–رابعا 
 تنفیذ الخطة االستراتیجیة موارد مالیة إضافیة تزید على المبالغ المتاحة حالیا لألطراف من خالل یتطلب  -14

 صندوق خاص للسالمة األحیائیة، یتم تمویله من خالل المساهماتإیجاد ومن شأن . مرفق البیئة العالمیة وتتجاوزها
  .الطوعیة ویدیره مرفق البیئة العالمیة، أن یدعم األنشطة الوطنیة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة

حتاج یفیذ الناجح للخطة االستراتیجیة، سنتالعمل التي سیتم إجراؤه لضمان ال الزیادة المتوقعة في حجم ومع  -15
.  على نحو یتسم باالتساقختلف مكونات الخطة ولتیسیر إیصال ممسانداألمانة من أجل الوفاء بدورها الاألمر تعزیز 

 مسؤولي 3ة إضافاألحیائیة في األمانة وأن یرأسها مسؤول رئیسي مع وسوف یحتاج األمر توسیع إدارة السالمة 
، فضال عن مساعدي بناء القدرات/ والدعم التقني،للقضایا العلمیة والتقنیة، وقضایا السیاسة والقضایا القانونیة: برامج
  .برامج



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/16 
Page 10 

 
  عناصر مقترحة للخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

  الرؤیة
 لكائنات الحیة المحورةلضارة الثار اآلة للتنوع البیولوجي من مالئم حمایة توفیر

  المهمة
كانئات الحیة لستخدام اا ومناولةونقل أمان  مالئم من الحمایة في مجال لضمان مستوى على المستوى العالمي واإلقلیمي والوطنيتعزیز األعمال 

والتركیز أیضا  ضارة على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان آثارالمحورة التي قد یكون لها 
   على التحركات عبر الحدودتحدیدا

  
 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات

المة  للسا وطنیاعدد األطراف التي وضعت تشریع •
تنفیذه في غضون فترة األحیائیة ومبادئ توجیهیة ل

اإلنضمام إلى تاریخ ال تتجاوز ست سنوات من 
 .البروتوكول أو التصدیق علیه

ألطراف التي وضعت قواعد المئویة لنسبة ال •
إخطارات وطلبات جراءات إداریة لمعالجة ٕوا

د على واردات الكائنات الحیة المحورة المراالموافقة 
استخدامها مباشرة كأغذیة أو كأعالف، أو 

عزول أو إلدخالها في الستخدام الملللتجهیز؛ و
 .البیئة

التي عینت نقاط اتصال النسبة المئویة لألطراف  •
  .وطنیة وسلطات وطنیة مختصة

أي كائن سالمة  القرارات بخصوص إسناد •
ٕاداریة یمیة وحي محور إلى قواعد تنط

 . یتسق مع البروتوكولقائمة بشكل
 المسائل المتعلقة بالسالمة إدماج •

األحیائیة وبتنفیذ بروتوكول السالمة 
  .األحیائیة في القطاعات ذات الصلة

األطر الوطنیة للسالمة   1- 1
  .األحیائیة

 وضع منتمكین جمیع األطراف 
أطر وطنیة تشغیلیة للسالمة 
األحیائیة من أجل تنفیذ 

  .البروتوكول

كامل لبروتوكول التنفیذ ال
قرطاجنة للسالمة 

 من جانب األحیائیة
  .األطراف

  
أداء معزز من جانب 

األطراف نحو بلوغ 
األهداف العامة لحفظ 

التنوع البیولوجي 
  .واستخدامه المستدام

  :1المجال البؤري 
تیسیر إنشاء ومواصلة 

تطویر نظم فعالة 
للسالمة األحیائیة من 

   البروتوكولأجل تنفیذ
  

وضع األدوات 
واإلرشادات األخرى 

الالزمة للتشغیل الكامل 
  .للبروتوكول
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 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات

حتیاجاتها ال أجرت تقییماعدد األطراف التي  •
بناء القدرات، بما في ذلك التدریب بمجال 

واالحتیاجات المؤسسیة، وقدمت معلومات إلى 
معلومات السالمة األحیائیة في فترة ال تبادل غرفة 
ث سنوات من تاریخ اإلنضمام إلى  ثالتتجاوز

 .البروتوكول أو التصدیق علیه
التي أعدت خطط عمل النسبة المئویة لألطراف  •

وطنیة لبناء القدرات في مجال السالمة األحیائیة 
 .من أجل تنفیذ البروتوكول

التي وضعت برامج النسبة المئویة لألطراف  •
 تدریبیة لألفراد العاملین في مجال قضایا السالمة

األحیائیة وللتدریب طویل األجل للمتخصصین في 
 .مجال السالمة األحیائیة

التي وضعت آلیات تنسیق النسبة المئویة لألطراف  •
وطنیة لمبادرات بناء القدرات في مجال السالمة 

 .األحیائیة
حجم الموارد الجدیدة واإلضافیة المعبئة لتنفیذ  •

 .البروتوكول
تمویل موثوق ویمكن عدد األطراف التي لدیها  •

 .التنبؤ به لتعزیز قدراتها على تنفیذ البروتوكول
ّعدد األطراف التي تستعمل الموارد بفاعلیة وتقیم  •

 .مساهمتها في تنفیذ خطة العمل
عدد األطراف التي تبلغ عن الوفاء باحتیاجاتها  •

  .لبناء القدرات

تحسین فهم احتیاجات بناء القدرات  •
یة واألطراف لألطراف من البلدان النام

 .ذات االقتصاد االنتقالي

 لبناء إعداد نهج متماسك وآلیات فعالة •
 .القدرات في مجال السالمة األحیائیة

أن یكون لدى األطراف موارد مالیة وتقنیة  •
یمكن التنبؤ بها لتمكینها من تنفیذ كافیة 

التزاماتها بموجب البروتوكول بطریقة 
 .متكاملة ومستدامة

فذ استراتیجیات أن یضع كل طرف وین •
وخطط عمل وطنیة لبناء القدرات في 

 .مجال السالمة األحیائیة
تعزیز الموارد والفرص الموجودة  •

 .واستعمالها على نحو أكثر فعالیة
تحسین التنسیق والتعاون بین األطراف  •

والكیانات التي تنفذ أو تمول جهود بناء 
  .القدرات في مجال السالمة األحیائیة

  دعمالتنسیق وال  2- 1
وضع آلیات فعالة لتطویر نظم 

تزویدها السالمة األحیائیة مع 
الدعم الالزم للتنسیق والتمویل ب

  .والرصد
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 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات

طراف التي اعتمدت وتستخدم مئویة لألنسبة الال •
 .ٕوثائق إرشادیة عن تقییم المخاطر وادارة المخاطر

 عامة اُالتي اعتمدت نهجالنسبة المئویة لألطراف  •
 .ارة المخاطرٕلتقییم المخاطر واد

ٕإرشادات عن تقییم المخاطر وادارة  •
 إرشادات عن التطورات بما فیهاالمخاطر 

 .ةحدیثالجدیدة في التكنولوجیا األحیائیة ال

إنشاء األطراف والحكومات األخرى  •
هج العامة لتقییم المخاطر ُلنواعتمادها ل

 .عند اإلقتضاء ،ٕوادارة المخاطر

ٕتقییم المخاطر وادارة   3- 1
  المخاطر

 تنفیذ أدوات مواصلة تطویر ودعم
هج العامة لتقییم ُعلمیة بشأن الن

ٕالمخاطر وادارة المخاطر بالنسبة 
  .لألطراف

    

معلومات تبادل عدد التقاریر المقدمة إلى غرفة  •
الكائنات الحیة هویة السالمة األحیائیة بشأن تحدید 

 المحددة التي قد یكون لها صفاتالمحورة أو ال
  .آثار ضارة

 .هاوضع الطرائق وادإعد •
وتقییم ورصد تحدید تمكین األطراف من  •

 صفات أو الالكائنات الحیة المحورة
 .المحددة التي قد یكون لها آثار ضارة

 عن  إرشاداتٕبإعداد واتاحة األطراف قیام •
 صفاتالكائنات الحیة المحورة أو ال

المحددة التي قد یكون لها آثار ضارة 
ستخدامه على حفظ التنوع البیولوجي وا

المستدام، مع مراعاة أیضا المخاطر على 
   .صحة اإلنسان

الكائنات الحیة المحورة أو   4- 1
 التي قد تكون لها آثار صفاتال

  .ضارة
ٕإعداد طرائق للتعاون وارشادات 
لتحدید هویة الكائنات الحیة المحورة 

 المحددة التي قد یكون صفاتأو ال
لها آثار ضارة على حفظ التنوع 

ي واستخدامه المستدام، مع البیولوج
مراعاة أیضا المخاطر على صحة 

  .اإلنسان

  

عدد اآللیات المنشأة لتوفیر المشورة العلمیة  •
 .والتقنیة

عدد طلبات الحصول على المشورة من هذه  •
 .اآللیات

ها األطراف تستخدماعدد إجراءات المشورة التي  •
  .من هذه اآللیات

ر اآللیات التعاونیة لتقاسم وتوفیوضع  •
المشورة العلمیة والتقنیة المحسنة إلى 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

  .ٕلألطراف في البروتوكول والى األطراف

  المشورة العلمیة والتقنیة  5- 1
تعزیز اآللیات لتوفیر المشورة 
العلمیة والتقنیة إلى مؤتمر األطراف 
العامل كاجتماع لألطراف في 

  .ألطرافٕالى االبروتوكول و
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 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات

 الوثائقاألطراف التي وضعت متطلبات نسبة  •
 المقصود استخدامها مباشرة للكائنات الحیة المحورة

 .كأغذیة أو كأعالف، أو للتجهیز
 وثائقنسبة األطراف التي وضعت متطلبات ال •

للكائنات الحیة المحورة لالستخدام المعزول 
  .واإلدخال عن عمد في البیئة

جمیع شحنات الكائنات الحیة تحدید هویة  •
 استخدامها مباشرة كأغذیة مرادالمحورة ال

، أو لالستخدام أو كأعالف أو للتجهیز
المعزول أو لإلدخال عن عمد في البیئة، 

وفقا من خالل الوثائق المصاحبة 
لمتطلبات البروتوكول ومقررات مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

  .البروتوكول

والتعبئة المناولة والنقل   6- 1
   الهویةوتحدید

تمكین األطراف من تنفیذ متطلبات 
البروتوكول ومقررات مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
في البروتوكول بشأن متطلبات 
تحدید هویة الكائنات الحیة المحورة 

  ومستنداتها

  

بدء نفاذ القواعد واإلجراءات الدولیة بشأن  •
 المسؤولیة والجبر التعویضي قبل االجتماع السابع
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 .البروتوكول
إلى القواعد النسبة المئویة لألطراف المنضمة  •

واإلجراءات الدولیة بشأن المسؤولیة والجبر 
 إداریة وقانونیة االتعویضي التي وضعت أطر

جراءات الدولیة بشأن وطنیة تدمج القواعد واإل
الذي المسؤولیة والجبر التعویضي عن الضرر 

  .تسببه الكائنات الحیة المحورة

لتدابیر اإلداریة ل كل طرف اتخاذ •
والقانونیة الالزمة لتنفیذ القواعد 
واإلجراءات الدولیة بشأن المسؤولیة 

  .والجبر التعویضي على المستوى المحلي

المسؤولیة والجبر   7- 1
  التعویضي

ٕاعتماد وتنفیذ قواعد واجراءات في 
تعویضي مجال المسؤولیة والجبر ال

عن الضرر الناشئ عن التحركات 
  .لحدود للكائنات الحیة المحورةعبر ا

  

المتبعة من أجل ُعدد األطراف المبلغة عن نهجها  •
 .االقتصادیة- االعتبارات االجتماعیةمراعاة

 مراعاةعدد األطراف المبلغة عن خبراتها في  •
اتخاذ االقتصادیة عند -االعتبارات االجتماعیة

 .ستیراد الكائنات الحیة المحورةقرارات بشأن ا
عدد األطراف التي تستخدم اإلرشادات بشأن  •

  .االقتصادیة-االعتبارات االجتماعیة

 إرشادات بإعداد واستخدام األطراف قیام •
- بخصوص االعتبارات االجتماعیة

 .االقتصادیة للكائنات الحیة المحورة
العتبارات بتطبیق ا األطراف قیام •

  .، عند اإلقتضاءاالقتصادیة-االجتماعیة

-االعتبارات االجتماعیة  8- 1
  االقتصادیة

تقدیم إرشادات بشأن االعتبارات 
االقتصادیة التي تؤخذ -االجتماعیة

في الحسبان عند اتخاذ قرارات بشأن 
  .استیراد الكائنات الحیة المحورة
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التي وضعت تدابیر إلدارة النسبة المئویة لألطراف  •
 .ابرةالعالكائنات الحیة المحورة 

التي وضعت تدابیر النسبة المئویة لألطراف  •
 .لالستخدام المعزول

التي تستخدم اإلرشادات النسبة المئویة لألطراف  •
للكشف عن حدوث إطالقات غیر مقصودة 
للكائنات الحیة المحورة والتي تستطیع أن تتخذ 

  .تدابیر استجابة مالئمة

ن األطراف من إدارة الكائنات الحیة یمكت •
 .العابرةالمحورة 

إعداد إرشادات لمساعدة األطراف على  •
كشف حدوث إطالقات غیر مقصودة 
للكائنات الحیة المحورة واتخاذ تدابیر 

  .استجابة بصددها

العبور، واالستخدام   9- 1
المعزول والتحركات غیر المقصودة 

  .وتدابیر الطوارئعبر الحدود 
من شأنها أن ٕإعداد أدوات وارشادات 

البروتوكول بشأن تیسر تنفیذ أحكام 
المعزول، العبور، واالستخدام 

 عبر والتحركات غیر المقصورة
  .الحدود وتدابیر الطوارئ

  

تقاریر الموجزة عن تقییم المخاطر مئویة للنسبة الال •
مقابل عدد المقررات بشأن الكائنات الحیة المحورة 

 .في غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة
عن تقییم المخاطر في غرفة عدد التقاریر الموجزة  •

تبادل معلومات السالمة األحیائیة التي تمتثل 
 .للبروتوكول

عدد األفراد المدربین على تقییم المخاطر، فضال  •
ٕعن رصد الكائنات الحیة المحورة وادارتها 

 .ومراقبتها
عدد األطراف التي لدیها بنیة أساسیة، بما فیها  •

  .مختبرات للرصد واإلدارة والمراقبة

موارد المتاحة الالزمة، بما فیها الموارد ال •
البشریة، لتقییم مخاطر الكائنات الحیة 

 .المحورة واآللیات اإلداریة الموضوعة
المواد التدریبیة واإلرشادات التقنیة بشأن  •

ٕتقییم المخاطر وادارة المخاطر التي 
 .أعدتها األطراف وتستخدمها

آلیات البنیة األساسیة واآللیات اإلداریة  •
موضوعة إلدارة مخاطر الكائنات الحیة ال

المحورة على المستوى الوطني أو دون 
  .اإلقلیمي أو اإلقلیمي

ٕتقییم المخاطر وادارة   1- 2
  المخاطر

تمكین األطراف من إجراء تقییمات 
ٕالمخاطر وانشاء قدرات لتنظیم وادارة  ٕ
ورصد ومراقبة مخاطر الكائنات 

  .الحیة المحورة

أمان نقل مستوى زیادة 
ناولة واستخدام وم

  .الكائنات الحیة المحورة
بإعداد  األطراف قیام
ٕ تنظیمیة واداریة أطر

 بحیث تكونوللرصد 
وتتسم بالكفاءة فعالة 

  .لتنفیذ البروتوكول
 اآللیات الضروریة وضع

لتمكین األطراف من 
القیام بتقییمات المخاطر 

  .على أساس علمي
شفافیة أكبر في تحقیق 

صنع القرار وتعجیل 
  .اذهاتخ

كامل لنظم الستخدام الا
 .تبادل المعلومات

  :2المجال البؤري 
  بناء القدرات

  مواصلة تطویر - 2
وتعزیز قدرات األطراف 

 .على تنفیذ البروتوكول



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/16 
Page 15 
 

 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات
 .عدد مسؤولي الجمارك وأفراد المختبرات المدربین •
موثوقة التي أنشأت مختبرات النسبة المئویة لألطراف  •

موثوقة  مختبرات للكشف أو یمكنها الوصول إلى
 .للكشف

المختبرات الوطنیة واإلقلیمیة التي لدیها قدرة ترخیص  •
 .على كشف الكائنات الحیة المحورة

  .عدد المختبرات المعتمدة التي تعمل بالفعل •

الحدود من إنفاذ /الجماركمسؤولي ن یتمك •
تنفیذ متطلبات البروتوكول المتعلقة 

ة ة وتحدید الهویئبالمناولة والنقل والتعب
 .للكائنات الحیة المحورة

ألخذ بالمعدات  همدیزوتاألفراد وتدریب  •
عینات الكائنات الحیة المحورة والكشف 

  .عنها وتحدید هویتها

 والتعبئة ، والنقل،المناولة  2-2
  .وتحدید الهویة

تطویر القدرات على مناولة ونقل 
وتعبئة وتحدید هویة الكائنات الحیة 

  .المحورة

  

ؤهلة التي تلقت دعما لبناء القدرات عدد األطراف الم •
في مجال المسؤولیة والجبر التعویضي فیما یتعلق 

 .بالكائنات الحیة المحورة
فة، ّعدد الصكوك اإلداریة أو القانونیة المحلیة المعر •

تم سنها حدیثا التي أو التي تم تعدیلها أو التي 
تستوفى هدف القواعد واإلجراءات الدولیة في مجال 

  . والجبر التعویضيالمسؤولیة

تحدید أو إنشاء آلیة أو عملیة مؤسسیة  •
لتیسیر تنفیذ القواعد واإلجراءات الدولیة 
بشأن المسؤولیة والجبر التعویضي على 

  .المستوى الوطني

  المسؤولیة والجبر التعویضي  2-3
مساعدة األطراف في البروتوكول في 
جهودها إلعداد وتطبیق القواعد 

والجبر ؤولیة واإلجراءات بشأن المس
 عن التعویضي عن الضرر الناشئ

التحركات عبر الحدود للكائنات الحیة 
  .المحورة

  

التي وضعت آلیات لضمان النسبة المئویة لألطراف  •
المشاركة العامة في صنع القرار بخصوص الكائنات 
الحیة المحورة في غضون مهلة ال تتجاوز ست 

ل أو اإلنضمام إلى البروتوكوتاریخ سنوات بعد 
 .التصدیق علیه

التي تبلغ جمهورها بطرائق النسبة المئویة لألطراف  •
 .ه الموجودةركتمشا

عدد األطراف التي أنشأت مواقع شبكیة وطنیة  •
 یمكن البحث فیه، ومراكز موارد وطنیة أو اوأرشیف

أقسام في المكتبات الوطنیة مخصصة للمواد 
  .التعلیمیة في مجال السالمة األحیائیة

طراف على اإلرشادات والمواد  األحصول •
التدریبیة بشأن التوعیة العامة والتثقیف 
والمشاركة بخصوص أمان نقل ومناولة 

 .واستخدام الكائنات الحیة المحورة
ن األطراف من تعزیر وتیسیر التوعیة یمكت •

العامة والتثقیف والمشاركة في مجال 
  .السالمة األحیائیة

التوعیة العامة والتثقیف   2-4
  اركةوالمش

تعزیز القدرات على المستویات 
الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة التي یمكن 
أن تیسر جهود زیادة التوعیة العامة، 
وتعزیز التثقیف والمشاركة بخصوص 
أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات 

  .الحیة المحورة
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عدد الردود إلى غرفة تبادل معلومات السالمة  •
لدان النامیة والبلدان ذات األحیائیة الواردة من الب

 .االقتصاد االنتقالي
حجم الحركة من المستخدمین إلى غرفة تبادل  •

معلومات السالمة األحیائیة من البلدان النامیة 
  .والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

زیادة الوصول إلى المعلومات في غرفة  •
تبادل معلومات السالمة األحیائیة وتبادل 

الغرفة من جانب المعلومات من خالل 
المستخدمین من البلدان النامیة والبلدان 

 .ذات االقتصاد االنتقالي
أدوات لتیسیر تنفیذ سهولة الوصول إلى  •

البروتوكول من خالل غرفة تبادل 
 .معلومات السالمة األحیائیة

 حصول أصحاب المصلحة بما سهولة •
فیهم الجمهور العام على معلومات عن 

 .المة األحیائیةغرفة تبادل معلومات الس
  

  تبادل المعلومات  5- 2
 سهولة وصول جمیع أصحاب تأمین

المصلحة المعتمدین إلى غرفة تبادل 
معلومات السالمة األحیائیة، 
وخصوصا البلدان النامیة والبلدان 

  .ذات االقتصاد االنتقالي

  

عدد المؤسسات األكادیمیة حسب اإلقلیم التي تقدم  •
بیة في مجال السالمة دورات وبرامج تعلیمیة وتدری

 .األحیائیة
عدد المواد التدریبیة والوحدات اإللكترونیة المباشرة  •

  .في مجال السالمة األحیائیة

إتاحة قائمة مستدامة من مهنیي السالمة  •
األحیائیة بكفاءات مختلفة على المستویین 

 .الدولي/الوطني
تحسین البرامج التعلیمیة والتدریبیة في  •

 .ائیةمجال السالمة األحی
زیادة تبادل المعلومات ومواد التدریب،  •

تبادل األفراد والطلبة بین برامج و
المؤسسات األكادیمیة والمنظمات 

 .المعنیة
  

التعلیم والتدریب في مجال   6- 2
  السالمة األحیائیة

تعزیز التعلیم والتدریب بالنسبة 
للمهنیین في مجال السالمة 
األحیائیة من خالل تنسیق وتعاون 

ین المؤسسات األكادیمیة أكبر ب
  .والمنظمات المعنیة
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في اتفاقیة التنوع البیولوجي النسبة المئویة لألطراف  •

  .التي أصبحت أطرافا في البروتوكول
تصبح جمیع األطراف في االتفاقیة أطرافا  •

  .في البروتوكول
  .التصدیق على البروتوكول  3-1

تحقیق االعتراف العالمي 
  .بالبروتوكول

متزاید لتنفیذ دعم سیاسي 
  .البروتوكول

دعم متزاید وتعاون متزاید 
مع المنظمات واالتفاقیات 

والمبادرات المعنیة من 
 .أجل تنفیذ البروتوكول

  :3المجال البؤري 
  ل والتعاونواصتال

توسیع نطاق البروتوكول 
 .وتعزیز التعاون

عدد العالقات المنشأة مع االتفاقیات األخرى حسبما  •
  . المشتركةینعكس في األنشطة

العالقات الرسمیة مع أمانات إنشاء  •
 .األخرىوالمنظمات االتفاقیات 

 أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي لحضور وةدع •
لجنة التدابیر في بصفة مراقب اجتماعات 

الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة ولجنة 
الحواجز التقنیة للتجارة التابعتین لمنظمة 

  .التجارة العالمیة

  ونالتعا  3-2
تعزیز التعاون الدولي في مجال 

  .السالمة األحیائیة

  

برامج الوطنیة للتوعیة والتواصل بشأن السالمة العدد  •
 .األحیائیة

التي وضعت استراتیجیات النسبة المئویة لألطراف  •
بشأن السالمة األحیائیة في فترة ال وطنیة اتصال 
 سنوات من اعتماد القوانین الوطنیة 3تتجاوز 
 .األحیائیةللسالمة 

بكیة شالتي أنشأت مواقع النسبة المئویة لألطراف  •
وطنیة للسالمة األحیائیة، بما فیها الوصالت الوطنیة 
لغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة التي یمكن 

 .للجمهور الوصول إلیها والبحث من خاللها
التي لدیها مواد للتوعیة والتعلیم بشأن عدد األطراف  •

یائیة والبروتوكول متاحة للجمهور السالمة األح
  .ویسهل وصوله إلیها، بما في ذلك تنوع هذه المواد

تعزیز خدمات التواصل مع البروتوكول بین  •
أصحاب المصلحة الوطنیین والدولیین ذوي 

 .الصلة
 بإعداد وتنفیذ جمیع األطراف قیام •

 .استراتیجیات للتثقیف واالتصال
یة تغطیة منتظمة لوسائل اإلعالم المحل •

وكذلك الدولیة عن قضایا السالمة األحیائیة 
 .وأنشطة البروتوكول

فهم متزاید للعالقة بین البروتوكول واتفاقیة  •
التنوع البیولوجي واالتفاقات األخرى 

  .المتعلقة بالسالمة األحیائیة

  االتصال والتواصل  3-3
  .زیادة التوعیة بالبروتوكول

  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/16 
Page 18 

 

 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات

ا همشاكلعدد األطراف التي حددت وعالجت  •
 .االمتثالعدم المتعلقة ب

التي اعتمدت وشغلت تدابیر وطنیة عدد األطراف  •
 .ٕقانونیة واداریة وتدابیر أخرى لتنفیذ البروتوكول

التي عینت نقاط اتصال النسبة المئویة لألطراف  •
 .وطنیة

عدد األطراف التي وضعت نظاما لمعالجة  •
الطلبات بما في ذلك اتفاق الموافقة الحرة المسبقة 

 .لمعن ع
التي نشرت جمیع النسبة المئویة لألطراف  •

المعلومات اإللزامیة من خالل غرفة تبادل 
 .معلومات السالمة األحیائیة

 .عدد األطراف التي وضعت نظاما للرصد واإلنفاذ •
عدد التقاریر الوطنیة المستلمة بموجب كل دورة  •

  .إبالغ

بالكامل التزاماته بتنفذ  كل طرف قیام •
بموجب بانتظام اته رصد تنفیذ التزامو

 .البروتوكول
عن طریق  األطراف إبالغ محسن من •

 .مواعیدها وطنیة كاملة وفي تقاریررفع 
 إنفاذ أطرها منجمیع األطراف تمكین  •

 .التنظیمیة وقراراتها
تخصیص الموارد المالیة الكافیة  •

 .لالمتثال
 االستعراض من لجنة االمتثال تمكین •

ها وتقترح الشامل لتنفیذ األطراف اللتزامات
 .تدابیر مناسبة

  .تحسین الدور المساند للجنة االمتثال •

  االمتثال للبروتوكول  1- 4
تعزیز اآللیات من أجل تحقیق 

  .االمتثال

امتثال األطراف 
 .لمتطلبات البروتوكول

  :4المجال البؤري 
  االمتثال واالستعراض

تحقیــــــــــــــــــــق االمتثــــــــــــــــــــال 
حقیـــــــــــق تللبروتوكـــــــــــول و

 .فاعلیة البروتوكول

یر التقییم المقدمة واالستعراضات عدد تقار •
 .المنشورة

عدد األطراف التي عدلت أطرها الوطنیة للسالمة  •
المعتمدة على األحیائیة لتتناسب مع التعدیالت 

  . لمعالجة التحدیات الجدیدةالبروتوكول

تقییم واستعراض البروتوكول، بما في ذلك  •
 .إجراءاته ومرفقاته، على أساس منتظم

، بما في ذلك إجراءاته تكییف البروتوكول •
ذا ظهرت تحدیات جدیدة من إومرفقاته، 

التطورات في مجال التكنولوجیة األحیائیة 
الحدیثة أو تكییفه مع التحدیات التي 

  .تعترض التنفیذ

  التقییم واالستعراض  2- 4
تحسین فاعلیة البروتوكول، بما في 
ذلك من خالل عملیات منتظمة 

  .للتقییم واالستعراض
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 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات
تقاریر الموجزة عن تقییم المخاطر مئویة لل النسبةال •

 .مقابل عدد المقررات بشأن الكائنات الحیة المحورة
عدد النشرات الواردة في مركز موارد غرفة تبادل  •

 .معلومات السالمة األحیائیة
حجم الحركة من المستخدمین إلى غرفة تبادل  •

 .معلومات السالمة األحیائیة
تبادل معلومات عدد مرات اإلشارة إلى غرفة  •

 .السالمة األحیائیة
عدد البلدان التي لدیها نقاط اتصال وطنیة مسجلة  •

 .في غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة
أو لوائح /األقالیم التي نشرت قوانین و/عدد البلدان •

السالمة األحیائیة على غرفة تبادل معلومات 
 .السالمة األحیائیة

القرارات المحلیة المتاحة /الموافقة المسبقة عن علمعدد  •
  .من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة

 بغرفة تبادل معلومات السالمة االعتراف •
ة مختصها جهة إیداع باعتباراألحیائیة 

 .للمعلومات عن السالمة األحیائیة
المعلومات المقدمة إلى غرفة تبادل  •

معلومات السالمة األحیائیة تكون دقیقة 
 .ي التوقیت المناسبوكاملة وف

بتقدیم  عدد كبیر من البلدان قیام •
 .ل علیهاوحصالمعلومات وال

تبادل تقاریر تقییم المخاطر بطریقة آنیة  •
من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة 

 .األحیائیة
الحصول المیسر على الموارد والخبرات  •

  .المتعلقة بالسالمة األحیائیة

فعالیة غرفة تبادل معلومات   1- 5
  .لسالمة األحیائیةا

زیادة كمیة ونوعیة المعلومات 
المقدمة إلى غرفة تبادل معلومات 
ُالسالمة األحیائیة والتي یحصل 

  .علیها منها

 الشفافیة عند تحقیق
تطویر واستخدام 

  .الكائنات الحیة المحورة
امتثال متزاید للمتطلبات 

  .الوطنیة والدولیة
  .صنع قرارات مستنیرة

ور تعزیز توعیة الجمه
 .بالسالمة األحیائیة

  :5المجال البؤري 
  تبادل المعلومات

تعزیز توافر المعلومات 
  . وتبادلهاذات الصلة

عدد المناقشات اإللكترونیة المباشرة والمؤتمرات  •
الفعلیة التي یتم إجراؤها من خالل غرفة تبادل 

 .معلومات السالمة األحیائیة
قشات طراف التي تشترك في منامئویة لألنسبة الال •

مؤتمرات فعلیة على غرفة تبادل وإلكترونیة مباشرة 
 .معلومات السالمة األحیائیة

عدد المشاركین في المناقشات والمؤتمرات  •
المعلومات و هماإللكترونیة المباشرة، وتنوع

 .األساسیة عنهم
عدد أنشطة بناء القدرات الرامیة إلى زیادة  •

ي الشفافیة، والشمولیة واإلنصاف في المشاركة ف
  .غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة

تكون البلدان مجهزة على نحو أفضل  •
باألدوات المتاحة من خالل غرفة تبادل 

 .معلومات السالمة األحیائیة
ر مبادئ غرفة على نحو مستمتطبق  •

تبادل معلومات السالمة األحیائیة 
 .المتعلقة بالشمولیة والشفافیة واإلنصاف

وعملیات التفاوض المناقشات عقد تیسیر  •
بشأن البروتوكول من خالل غرفة تبادل 

 .معلومات السالمة األحیائیة
غرفة تبادل معلومات بتوعیة زیادة ال •

السالمة األحیائیة في مختلف مجموعات 
  .أصحاب المصلحة واألقالیم

غرفة تبادل معلومات   2- 5
السالمة األحیائیة كأداة إلكترونیة 

  .مباشرة للمناقشات والمؤتمرات
إنشاء غرفة تبادل معلومات السالمة 
األحیائیة كمنصة تشغیلیة كاملة 
وفعالة لمساعدة البلدان على تنفیذ 

  .البروتوكول
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 ستراتیجيالهدف اال اآلثار المتوقعة  األهداف التشغیلیة  النتائج  المؤشرات
عدد المناسبات المنظمة بالعالقة إلى السالمة  •

 .األحیائیة
عدد النشرات المتعلقة بالسالمة األحیائیة التي یتم  •

  .تبادلها

اعات تعزیز تبادل المعلومات في االجتم •
اإلقلیمیة والوطنیة والدولیة بشأن التنوع 

 .البیولوجي والسالمة األحیائیة
استعمال طرائق وفرص مختلفة لتبادل  •

  .المعلومات المتعلقة بالسالمة األحیائیة

تبادل المعلومات في أماكن   3- 5
أخرى بخالف غرفة تبادل معلومات 

  .السالمة األحیائیة
 تعزیز الفهم من خالل آلیات تبادل

  .المعلومات األخرى
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  المرفق الثاني
  مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

  ائیة یفي بروتوكول قرطاجنة للسالمة األح
  2020حتى عام 

  دائمةالبنود ال  -1
  ؛متعلقة باآللیة المالیة والمواردالمسائل ال  )أ(
  عن إدارة البروتوكول؛تقریر األمین التنفیذي   )ب(
  بخصوص تكالیف خدمات األمانة الممیزة للبروتوكول؛عمل ومیزانیة األمانة برنامج   )ج(
  تقریر من لجنة االمتثال، والنظر في التوصیات الصادرة عنها؛  )د(
  ).2-3الهدف التشغیلي (التعاون مع المنظمات األخرى   )ه(

طراف في البروتوكول في النظر في البنود التالیة، ضمن جملة قد یرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل  -2
  :أمور

  :في اجتماعه السادس  2-1
  )5، الفقرة BS-I/9؛ المقرر 33المادة (ٕالرصد واعداد التقاریر   )أ(

  .النظر في التقاریر الوطنیة الثانیة بغیة تقییم تنفیذ األطراف لاللتزامات بموجب البروتوكول
  )2-4، الهدف التشغیلي 35المادة (راض التقییم واالستع  )ب(

  .هاتفق، بما في ذلك تقییم إجراءاته ومرالنظر في تقریر التقییم واالستعراض الثاني لفاعلیة البروتوكول
، BS-VI/4، والمقرر )17 و15 و13 و6، الفقرات BS-III/3المقرر (قائمة الخبراء /بناء القدرات  )ج(

  ).1-2 والهدف التشغیلي 10الفقرة 
لنظر في تقییم الخبیر المستقل لفاعلیة ونتائج مبادرات بناء القدرات؛ وتقییم أداء قائمة خبراء السالمة ا

  .األحیائیة وآلیة التنسیق
؛ 2، الفقرة BS-IV/8؛ المقرر )ج(2و) ب(2-18المادة (المناولة، والنقل، والتعبئة وتحدید الهویة   )د(

  )4-1یلي  والهدف التشغ7، الفقرة BS-III/10المقرر 
  .هاوثائقاستعراض وتقییم تنفیذ متطلبات البروتوكول بشأن تحدید هویة الكائنات الحیة المحورة و

  )6-1 والهدف التشغیلي 5، الفقرة BS-IV/16المقرر (االقتصادیة -االعتبارات االجتماعیة  )ه(
خاذ قرارات بشأن استیراد االقتصادیة التي قد تؤخذ في االعتبار عند ات-النظر في االعتبارات االجتماعیة

  .الكائنات الحیة المحورة
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 والهدف التشغیلي ،2، الفقرة BS-IV/13المقرر ( –) الهیئات الفرعیة(آلیات للمشورة العلمیة والتقنیة   )و(
1-3(  

  .النظر في الحاجة إلى إنشاء هیئة فرعیة مفتوحة العضویة للمشورة العلمیة والتقنیة في إطار البروتوكول
الهدف  و6-2 والهدف التشغیلي ،8، الفقرة BS-IV/7المقرر (وعیة العامة والتثقیف والمشاركة الت  )ز(

  )3-3التشغیلي 
استعراض تنفیذ استراتیجیة التواصل بغیة تعزیز القدرات على المستویات الوطني واإلقلیمي والدولي التي 

ستخدام مناولة واونقل أمان صوص یمكن أن تیسر زیادة التوعیة العامة، وتعزز التثقیف والمشاركة بخ
  .لكائنات الحیة المحورة وزیادة المعرفة بالبروتوكولا
  )2، الفقرة BS-IV/18، المقرر 8المادة (متطلبات اإلخطار   )ح(

  .استعراض التنفیذ الوطني لمتطلبات اإلخطار للكائنات الحیة المحورة
  )1-1الهدف التشغیلي (ٕتقییم المخاطر وادارة المخاطر   )ط(

ٕهج العامة لتقییم المخاطر وادارة ُالتدریب واإلعداد ودعم تنفیذ األدوات القائمة على العلم بشأن الناستعراض 
  .المخاطر بانسبة لألطراف مع إشارة خاصة إلى استراتیجیات إدارة المخاطر

  )5-2 والهدف التشغیلي 5-1تشغیلي الهدف ال(المسؤولیة والجبر التعویضي   )ي(
 التوقیع على البروتوكول التكمیلي لبروتوكول السالمة األحیائیة بشأن المسؤولیة والجبر النظر في حالة

  .التعویضي، والتصدیق علیه أو اإلنضمام إلیه
  :في اجتماعه السابع  2-2

وتحدید هویة ) 3-2 والهدف التشغیلي 1-1الهدف التشغیلي (ٕتقییم المخاطر وادارة المخاطر   )أ(
  )2-1والهدف التشغیلي ) 5(16المادة ( أو الصفات التي قد یكون لها آثار ضارة الكائنات الحیة المحورة

النظر في طرائق للتعاون واإلرشادات بشأن تحدید هویة الكائنات الحیة المحورة أو الصفات المحددة التي قد 
طر على صحة ، مع مراعاة أیضا المخامیكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدا

  .اإلنسان
، الهدف التشغیلي 4-1، الهدف التشغیلي )أ(2-18المادة (المناولة، والنقل، والتعبئة وتحدید الهویة   )ب(
2-4(  

استعراض جهود بناء القدرات من أجل تیسیر تنفیذ متطلبات المناولة، والنقل، والتعبئة وتحدید الهویة 
  .للكائنات الحیة المحورة

  )7-1؛ الهدف التشغیلي )2(6المادة (معزول للكائنات الحیة المحورة االستخدام ال  )ج(
ٕالنظر في إعداد أدوات وارشادات لتیسیر تنفیذ أحكام البروتوكول بشأن االستخدام المعزول للكائنات الحیة 

  .المحورة
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  )7-1؛ الهدف التشغیلي 17المادة (التحركات غیر المقصورة عبر الحدود وتدابیر الطوارئ   )د(
  .ٕارشادات لتیسیر االستجابة للتحركات غیر المقصودة عبر الحدود وتدابیر الطوارئولنظر في إعداد أدوات ا
  )8-2 و2-2، و1-2األهداف التشغیلیة (بناء القدرات   )ه(

في األطر الوطنیة للسالمة األحیائیة بما فیها إجراءات وآلیة صنع استعراض الجوانب العامة لبناء القدرات 
  .وانب التوعیة العامة والمشاركة فیهاالقرار وج

  )1-5 و 7-2الهدفان التشغیلیان (تبادل المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة   )و(
المة األحیائیة بما في ذلك وصول المستخدمین إلى ساستعراض التشغیل الشامل لغرفة تبادل معلومات ال

  .المعلومات وحصولهم علیها
  والجبر التعویضيالمسؤولیة   )ز(

  .النظر في حالة تنفیذ البروتوكول التكمیلي
  :في اجتماعه الثامن  2-3

  )7-1؛ الهدف التشغیلي )1(6المادة (حقوق والتزامات دول العبور   )أ(
  .الكائنات الحیة المحورةعبور ر من األطراف یتعلق بمقراستعراض حالة تنفیذ أحكام البروتوكول وأي 

  )2-4، الهدف التشغیلي 35المادة (اض التقییم واالستعر  )ج(
تقییم فاعلیة البروتوكول، بما في ذلك من خالل عملیات التقییم واالستعراض المنتظمة بالتالزم مع استعراض 

  .منتصف المدة للخطة االستراتیجیة
  )5، الفقرة BS-I/9؛ المقرر 33المادة (ٕالرصد واعداد التقاریر   )د(

  .التقاریر كعنصر رئیسي لعملیة التقییم واالستعراضٕاستعراض عملیة الرصد واعداد 
  )5-2الهدف التشغیلي (المسؤولیة والجبر التعویضي   )ه(

استعراض الحاجة إلى أي إرشادات أو مساعدة لألطراف في جهودها لوضع وتطبیق البروتوكول التكمیلي 
  .علقة بالكائنات الحیة المحورةأو القواعد واإلجراءات الوطنیة بشأن المسؤولیة والجبر التعویضي المت/و

  :في اجتماعه التاسع  2-4
  )1-4الهدف التشغیلي (االمتثال   )أ(

استعراض اآللیات لتحقیق االمتثال والنظر في التقدم المحرز وفاعلیة الدور المساند للجنة االمتثال بغیة 
  .تعزیز اآللیات التي تعزز االمتثال للبروتوكول

  )5-2الهدف التشغیلي (یضي المسؤولیة والجبر التعو  )ب(
  .استعراض حالة تنفیذ البروتوكول التكمیلي
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  :في اجتماعه العاشر  2-5

  ) السادس إلى العاشر مناالجتماعات(استعراض برنامج العمل المتعدد السنوات   )أ(
إجراء استعراض لبرنامج العمل المتعدد السنوات وتحدیثه، عند الضرورة، بالتالزم مع استعراض الخطة 

  .الستراتیجیةا
  استعراض الخطة االستراتیجیة للبروتوكول  )ب(

النظر في إجراء استعراض متعمق لمدى تحقیق األهداف االستراتیجیة في الخطة االستراتیجیة مع مراعاة 
  :أو عراقیل مالحظة على مدى فترة الخطة في المجاالت البؤریة التالیةمحرز على وجه الخصوص أي تقدم 

  ٕطر وادارة المخاطر؛تقییم المخا  )1(
  بنا القدرات؛  )2(
  تبادل المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة؛  )3(
  التوعیة العامة، والتثقیف والمشاركة؛  )5(
  الرصد واإلبالغ واالمتثال؛  )6(
  .التقییم واالستعراض  )7(

----  


