
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    ت األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمةلتقليل اآلثار البيئية لعمليا 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

  التنوع البيولوجي اتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

  قرطاجنة للسالمة األحيائية

  السادساالجتماع 
 2012األول تشرين /أكتوبر  5-1حيدر آباد، الهند، 

  *المؤقتمن جدول األعمال  15البند 
  

  )30المادة (الهيئات الفرعية 
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة    - أوالً
1- في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل ر قر )COP-MOP( 

زمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول، أن ينظر، في اجتماعه األخرى الال مسائلفي ال نظره أثناء، اجتماعه األول في
مؤتمر األطراف  تقدم المشورة في الوقت المناسب إلىالثالث، في الحاجة إلى تعيين أو إنشاء هيئة فرعية دائمة 

 البروتوكول بالعالقة إلى تنفيذالعلمية والتقنية الناشئة  حول المسائل في البروتوكول ألطرافلاجتماع كالعامل 
  ).2، الفقرة BS-I/11المقرر (

في  نظرهبعد ، في البروتوكول ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  وفي اجتماعها الثاني، دعا -2
الفعال للبروتوكول، األطراف والحكومات األخرى  للتنفيذ الزمةالتي قد تكون  األخرى العلمية والتقنية مسائلال

بشأن الحاجة إلى تعيين أو إنشاء  آراء، لينظر فيها اجتماعه الثالث، تقدم ت الدولية ذات الصلة إلى أنوالمنظما
في  ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  تقدم المشورة في الوقت المناسب إلىهيئة فرعية دائمة 

المخاطر وإدارة  البروتوكول، بما في ذلك تقييم بالعالقة إلى تنفيذالعلمية والتقنية الناشئة  حول المسائل البروتوكول
والمسائل المحددة التي يمكن  ينبغي إنشاؤهاطبيعة أي هيئة من هذا القبيل  آراء بخصوص تقديم وكذلكالمخاطر، 

وردت تقارير من الجماعة األوروبية والدول األعضاء استجابة لذلك، و .)3، الفقرة BS-II/14 المقرر (أن تعالجها 
، وقد والتحالف العالمي للصناعة ؛الواليات المتحدة األمريكيةو كندا،وتين، األرجنوالنرويج، ونيوزيلندا، وفيها، 

                                                             
  .ُأعيد نشرها ألسباب تقنية ** 

* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1.  
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في هذه  يؤكد على عدم وجود أي مبرر،عن رأي  ،منها فقط ، باستثناء واحدتقارير المقدمةجميع ال أعربت

 .المرحلة، إلنشاء هذه الهيئة الفرعية

المقدمة،  تقاريرء المعرب عنها في الاآلرا في في اجتماعها الثالث نظرت األطراف في البروتوكولو -3
مؤتمر آليات محتملة مختلفة يمكن من خاللها تقديم المشورة العلمية والتقنية إلى  وجود والحظت في مقررها

تلك  في الرابع افي اجتماعه أن تنظرعلى ذلك، قررت  بناءو. في البروتوكول ألطرافلاجتماع كاألطراف العامل 
تعيين أو إنشاء هيئة فرعية دائمة، أو استخدام منها احتمال ، في جملة أمور، النظر في ذلكاآلليات المحتملة، بما 

لب وفي هذا الصدد، طُ .)BS-III/13المقرر ( الهيئات الفرعية أو اآلليات التي يمكن إنشاؤها على أساس مخصص
تكاليف تقديرات  بحيث تتضمن جتماع،جتماع، لينظر فيها في هذا االقبل االلما ورقة  عداألمين التنفيذي أن ي إلى

المفتوح التي يتوصل إليها الفريق العامل النتائج ذات الصلة  وتأخذ أيضاً في االعتبار مختلف اآلليات المحتملة
االجتماع الثامن لمؤتمر  صادرة عنصلة ذات  مقرراتتنفيذ االتفاقية، وأية  المخصص الستعراضالعضوية 
 .وفعالية العمليات القائمة في إطار االتفاقية آثارراض استعب فيما يتعلقاألطراف، 

 بالوثيقة التي أعدها األمين التنفيذي علماً ، في اجتماعها الرابع،األطراف في البروتوكول وأحاطت -4
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12(، خيارات اآلليات المحتملة لتقديم المشورة العلمية والتقنية والتكاليف  والتي تحدد

 :وقد تضمنت الخيارات المتاحة ما يلي. آلية من اآلليات المحتملةرية المرتبطة بكل التقدي

) SBSTTA(لفرعية للمشورة العلمية والتقنية إسناد الوظائف المتصلة بالبروتوكول إلى الهيئة ا  )أ(
  التابعة لالتفاقية؛

  البروتوكول؛ إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة العلمية والتقنية في إطار  )ب(
  إنشاء هيئة فرعية صغيرة ودائمة للمشورة العلمية والتقنية في إطار البروتوكول؛  )ج(
لمعالجة من وقت آلخر، ) AHTEGs(تقنيين العلميين والخبراء ال مخصصة من إنشاء أفرقة  )د(

  المسائل ذات األولوية المحددة على النحو المطلوب؛
دولية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الحكومية االستفادة من خدمات المنظمات ال  )ه(
 .المختصة

 المترتبة علىاآلثار المالية بعد أن أخذت  ،BS-IV/13في مقررها  األطراف في البروتوكول،وقررت  -5
لها  أفرقة مخصصة من الخبراء والتقنيين ؛ أي إنشاءالخيار الرابعتفضيل في االعتبار،  اآلليات المحتملة مختلف
ووافقت . كلما دعت الحاجة إلى ذلكالمسائل العلمية والتقنية يات محددة لمعالجة مسألة واحدة أو أكثر من صالح

الحاجة إلى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة في السادس،  ا، في اجتماعهأن تنظرعلى  األطراف كذلك
 .العلمية والتقنية في إطار البروتوكول

خبرات لل موجزاً القسم الثاني استعراضاًويقدم . ة لتيسير المناقشات بشأن هذا البندت هذه المذكرعدوقد ُأ -6
ويعرض . البروتوكول في إطارالمخصصة التي أنشئت حتى اآلن  ينالتقني والدروس المستفادة من أفرقة الخبراء
مية والتقنية في إطار إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة العل القسم الثالث تحليالً عن الحاجة إلى

  .عناصر لمشروع مقرر ويقدم القسم األخيرالبروتوكول، 
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  استعراض عمليات وخبرات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة    -  ثانياً
  التي أنشئت في إطار البروتوكول      

 حتى اآلن فريقين )COP-MOP(في البروتوكول  ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  أنشأ  -7
إدارة المخاطر وتقييم ب المعني ين المخصصقنيفريق الخبراء الت - ) AHTEGs( الخبراء التقنيين مخصصين من

بروتوكول ل واالستعراض الثانيالتقييم ب المخصص المعني فريق الخبراء التقنيينو، )AHTEG-RARM( المخاطر
  ).AHTEG-AR(للسالمة األحيائية قرطاجنة 

  مخاطر وتقییم إدارةب المعني ین المخصصقنیفریق الخبراء الت    -ألف
  مخاطر الكائنات الحية المحورة           

تقييم المخاطر معني ب مخصص تقنيينخبراء  فريق )BS-IV/11المقرر( االجتماع الرابع لألطراف نشأُأ -8
. اطرلمختقييم المحددة الجوانب البشأن مفتوح العضوية إلكتروني مع منتدى  )AHTEG-RARM(وإدارة المخاطر 

من اجتماعات فريق الخبراء  تنفيذي أن يعقد ، قبل كل اجتماعإلى األمين ال أيضاًاألطراف في البروتوكول وطلبت 
تعقد إقليمية  آنيةت ومؤتمراًمخصصة  نقاش أفرقة، التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر

 .عبر اإلنترنت

رطة خا"إعدد  : فيما يلي BS-IV/11 النحو المحدد في المقرر وتتمثل صالحيات فريق الخبراء، على -9
وثائق وضع والبروتوكول،  منللمرفق الثالث  إلجراء تقييم للمخاطر وفقاً ضروريةبشأن الخطوات ال" طريق

والنظر في الطرائق الممكنة  ،تقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي حددتها األطرافلبشأن جوانب محددة إرشادية 
كون لها آثار ضارة على حفظ التنوع تالتي قد  الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة هوية عاون في تحديدللت

، طلب نفسه رروفي المق. المخاطر على صحة اإلنسان األخذ في الحسبان، مع واستخدامه المستدام البيولوجي
 المنتدى المستلمة من خاللمساهمة ال إلىمور، مداوالته، في جملة أ إلى فريق الخبراء هذا أن يستند فيصراحة 

  .عبر اإلنترنتالمعقودة  اآلنية المخصصة والمؤتمرات اإلقليمية أفرقة النقاشوالمفتوح العضوية،  اإللكتروني
تقييم مخاطر الكائنات ب باإلرشادات المتعلقة" في اجتماعها الخامس طراف في البروتوكولاألرحبت و -10

، والحظت تقييم المخاطر وإدارة المخاطرمعني بال المخصص تقنيينالخبراء ال فريق هاضعالتي وو" الحية المحورة
 عامبشكل  وإمكانية تطبيقها لتكريس فائدتها ةالعلمي اتواالختبار اتإجراء مزيد من االستعراض أنه من المطلوب

وفي هذا الصدد، قررت  .البيئات المختلفة في التي أدخلت نواععلى الكائنات الحية المحورة من مختلف األ
، لتنقيح المفتوح العضويةوالية المنتدى االلكتروني فترة فترة والية هذا الفريق وكذلك تمديد األطراف تمديد 

األنواع والبيئات  في مختلف إمكانية تطبيقها وفائدتها بشكل عاموتقييم  اتواختبار النسخة األولى من اإلرشاد
 :قعة ما يليالنتائج المتو تضمنتو .المستقبلة

  ؛"اإلرشادات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"إعداد نسخة منقحة من   ) أ(
  وضع آلية تشمل معايير إلدخال تحديثات في المستقبل على قوائم المعلومات األساسية؛  )ب(
بحيث يجري تقييم المخاطر، في مجال ع محددة جديدة مواضيوضع إرشادات أخرى بشأن   )ج(

السابقة فترة الفي  تسنى تحديدهاالتي اضيع مراعاة الموبو واحتياجاتها أولويات األطراف استناداً إلى هااختيار
 .ما بين الدورتينالفاصلة 
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 الخبراء اإللكتروني منتدى ن فييالمشارك األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة نعيتُو -11

خدام معايير وصيغة مشتركة اعتمدتها األطراف لترشيح خبراء ، وباستاستناداً إلى خبرتهم المفتوح العضوية
  .قائمة الخبراء فيالسالمة األحيائية 

 ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  ، بالتشاور مع مكتبهذا الفريقأعضاء  وقد اختارت األمانة -12
استناداً مفتوح العضوية راء الالخباألطراف للمشاركة في منتدى  الذين رشحتهمالخبراء  من بين ،في البروتوكول

لهيئة الفرعية التي تنتهجها احدة طريقة العمل المول ووفقاً المنتدى االلكترونيفي  ومشاركتهم النشطةخبرتهم  إلى
بما في ذلك مراعاة التمثيل ، )المرفق الثالث ،8/10المقرر (التابعة لالتفاقية  مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلل

. لبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةباازن بين الجنسين والشروط الخاصة والتوالجغرافي 
والمنظمات ذات  الجهات غير األطراف رشحتهمالذين األشخاص عدد محدود من الخبراء من بين  وقد اختير أيضاً

في هذا  ، للمشاركة بصفة مراقبوح العضويةمفتال الخبراء االلكتروني الذين شاركوا بنشاط في منتدىو الصلة
 .البروتوكول يحكم االجتماعات التي تعقد في إطارللنظام الداخلي التي  وفقاً الفريق

 بشكل أساسي من خاللتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المعني ب المخصص تقنيينالخبراء ال فريق وعمل -13
 ةأفرقة عامل، أعمالهفي سياق وأنشأ هذا الفريق، . نواتفترة أربع سعلى مدى  اجتماعاتنترنت وعقد أربعة اإل

مواصلة تطوير  بغية ، مباشريناجتماعين  توعقدمن خالل اإلنترنت،  أساسيبشكل  عملت أيضاً )SWGs(فرعية 
ت بوابة تتضمن وأنشئ 1.تقييم المخاطر وإدارة المخاطرلبشأن جوانب محددة  والوثائق اإلرشاديةالطريق  خارطة

في  المخصص تقنيينالخبراء ال فريق لمساعدةفريق عامل فرعي  كتروني لكلقوائم بريد إل/رقة نقاشأف خصيصت
الذين يدعوهم رئيس هذا خبراء وعدد قليل من ال محددالفريق العامل الفرعي العضاء أل وال يمكن إالّ. تنفيذ مهامه

، غير أنه يمكن لجميع أعضاء وني المعنيةقائمة البريد االلكتر/فريق النقاشفي  عرض منشوراتهمالفريق الفرعي 
 .البوابة على المنشوراتهذه قراءة  المخصص تقنيينالخبراء ال فريق

نتائج المن في أعماله تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المعني ب المخصص تقنيينالخبراء ال فريقاستفاد و -14
من و، مواضيع مختلفة بشأن فريقاً 32ها والبالغ عدد على اإلنترنت المخصصة النقاش أفرقةالتي خلصت إليها 

 الخبراء االلكتروني منتدى التي عقدت في إطارو) ةدور 12(اإلقليمية عبر اإلنترنت  للمؤتمرات الثالث جوالت ال
تقديم بمختلف المؤسسات  االلكترونية منبراً أوسع نطاقاً سمح للخبراء منهذه األدوات  وأتاحت. مفتوح العضويةال

 .تقييم المخاطر وإدارة المخاطرالمعني ب المخصص تقنيينالخبراء ال عمال فريقأمساهمات في 

 في تقريره تقييم المخاطر وإدارة المخاطرالمعني ب المخصص تقنيينالخبراء ال ى فريقوأوص -15
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/10( رشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية اإل" منها إقرار جملة أمورب

 أيضاً ىوأوص. اتاإلرشادبصغير من الخبراء لتحديث قائمة المواد األساسية المرتبطة  فريقوتعيين " ةالمحور
واختصاصات  تزويد فريق الخبراء بأعضاء جددالعضوية و المفتوح المنتدى االلكتروني نشاط استمرارضرورة ب

تقييم المخاطر وإدارة في مجا ل جديدة المواضيع البشأن  إرشادات، حسب االقتضاء؛ وضع ليتاح له منقحة
 .احتياجات وأولويات األطراف استناداً إلى والتي تُختارالمخاطر 

                                                             
المحاصـيل الحيـة المحـورة المقاومـة أو المتحملـة       )2(؛  خارطة طريق تقييم المخاطر) 1: (بما يلي) SWGs(تعنى األفرقة العاملة الفرعية  1

األشجار الحيـة المحـورة؛    )5(البعوض الحي المحور؛  )4(الكائنات الحية المحورة ذات الجينات أو السمات المكدسة؛  )3(لإلجهادات الالأحيائية؛  
 .     رصد اآلثار الطويلة األجل للكائنات الحية المحورة التي تُطلق في البيئة )6(
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 فرقة الخبراء المخصصةألالمستفادة، والتي يمكن أن تكون مفيدة  األساسية والدروسوتتضمن الخبرات  -16
 :البروتوكول ما يلي في إطار األخرى

المخصصة  نقاشال أفرقة، بما في ذلك ح العضويةالمفتو منتدى الخبراء االلكتروني ساهم  )أ(
 تقنيينالخبراء ال فريق أعمال إلى حد كبير في نجاح اآلنية التي تعقد عبر اإلنترنت اإلقليمية والمؤتمرات
 المخصص تقنيينالخبراء ال فريق عمل إلى ضافتأو ،تعزيز النقاش المفتوح في هذه الجهات وساعدت .المخصص

وأدى . ئفة واسعة من الخبراء،  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلةطا مدخالت أسهمت بها
المستخلصة من نتائج المستوى ملكية ارتفاع الشفافية و إلى زيادةالعضوية  منتدى الخبراء االلكتروني المفتوح

  ؛المخصص تقنيينالخبراء ال عملية فريق
 أفرقة مفتوح العضوية وعقدال الخبراء االلكتروني طلب ترشيح الخبراء للمشاركة في منتدىأتاح   )ب(

 تقنيينالخبراء ال لفريق قبل االجتماعات الفعلية والمؤتمرات اإلقليمية اآلنية عبر اإلنترنتالمخصصة نقاش ال
مؤتمر األطراف العامل  مكتببالتشاور مع  ،أن تحددلألمانة  ،تقييم المخاطر وإدارة المخاطرالمعني ب المخصص

 تقنيينالخبراء ال فريق من كل منطقة للعمل في ، الخبراء األكثر نشاطاًفي البروتوكول ألطرافلاجتماع ك
  ؛المخصص
المعني  المخصص تقنيينالخبراء ال فريق التي تتألف من أعضاء الفرق العاملة الفرعيةإنشاء أدى   )ج(

 إسهاماتهمإلى تقديم  والذين دعوا في مواضيع محددة المتخصصين منوعدد قليل  تقييم المخاطر وإدارة المخاطرب
يسير إجـراء المناقشـات   تقسيم العمل وتلمنهاج  إلى وضع المخصص تقنيينالخبراء ال فريق وإثراء عمل تقنيةال

  ؛التي ساعدت على زيادة الكفاءة واإلنتاجية المركزة
 االجتماعاتإن ف عبر اإلنترنت، بنجاح مناقشاتالمن ر إجراء الجزء األعظم على الرغم من تيس  )د(

 حيث ثبت أنه من الصعب تحقيق المتباينة  اآلراءبين  توفيقيحل  إيجادوسيلة هامة في السعي إلى المباشرة تعد
 .عبر اإلنترنتذلك 

بشكل  تقييم المخاطر وإدارة المخاطرالمعني ب المخصص تقنيينالخبراء ال وعلى العموم، فقد اضطلع فريق -17
التشـغيلية   أن تأخـذ فـي االعتبـار خبرتـه    األطراف في البروتوكول وقد تود  .فعال بالمهمة التي أوكلت إليه

  .الخبراء التقنيين في المستقبل منمخصصة أخرى  أفرقة في إنشاءمنه المستفادة  الجيدة والممارسات والدروس

  بالتقییم واالستعراض الثاني المعني ین المخصصفریق الخبراء التقنی    - باء
  قرطاجنة للسالمة األحيائيةلبروتوكول           

خبراء  فريق بتوافر األموال، ، رهناًأن تُنشئالخامس  افي اجتماعهقررت األطراف في البروتوكول  -18
لينظر فيها  تنفيذ البروتوكول وتقديم توصياتالستعراض تحليل المعلومات عن  متوازن إقليمياًومخصص  تقنيين

 التقييم تيسير إجراء، وذلك بهدف في البروتوكول ألطرافلماع اجتكمؤتمر األطراف العامل ل االجتماع السادس
 ).3، الفقرة BS-V/15 المقرر (ل فعالية البروتوكولالثاني  واالستعراض

للسالمة بروتوكول قرطاجنة ل المعني بالتقييم واالستعراض الثاني مخصصال الخبراء التقنيين فريقوعقد  -19
واستعرض تحليل . في فيينا، النمسا 2012 أيار/مايو 16إلى  14من  فترةاألحيائية اجتماعاً مباشراً واحداً في ال

األمين التنفيذي  أعدهتجميعي  استناداً إلى موجزالوضع القائم واالتجاهات في تنفيذ مختلف أحكام البروتوكول 
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 31بحلول  التي قدمت إلى األمانةالتقارير الوطنية الثانية من  اًتقرير 143من  وتضمن المعلومات المستمدة

 الذي أعده أحد الخبراء االستشاريينتحليل الو، )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/16( 2011 كانون األول/ديسمبر
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17/Add.1.(2)( من مصادر مختلفة وردت معلومات استناداً إلى

قريره المعني بالتقييم واالستعراض الثاني في ت مخصصال الخبراء التقنيين فريقوقدم  -20
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/21 (ًواقترح  .من التوصيات التي تهدف إلى تحسين تنفيذ البروتوكول عددا

لتقييم واالستعراض جراء اإلللتحضير  عملية وآلية، في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، أن تُوضع أيضاً
وفي هذا  .التنوع البيولوجيب المتعلقة التفاقيةليجية لخطة االستراتل المدةمنتصف تقييم فعالية البروتوكول ول الثالث

االجتماع السادس  ينشئ أن )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/17( الصدد، اقترحت المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي
ضطالع لالالخطة االستراتيجية وتقييم فعالية بروتوكول قرطاجنة ب معنيمخصص  خبراء تقنيين فريق لألطراف
فعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة ل التقييم واالستعراض الثالث جراءالتحضيرية الالزمة إل باألعمال

 وكيفية المطلوبة،، ونوع البيانات والعملية المتعلقة بهما تقييمالالستعراض وااالستراتيجية، بما في ذلك تحديد نطاق 
 .ي استخدامهايجرجمعها وتحليلها، وتطوير أو تعزيز المؤشرات التي س

  النظر في الحاجة إلى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية     - اً لثثا
  في إطار البروتوكول  العلمية والتقنيةللمشورة        

مؤتمر األطراف العامل  من العلمية والتقنية التي تتطلب المسائلمن  قليالً اًعدد ت األطراف حتى اآلنحدد -21
 وباإلضافة إلى فريقي الخبراء التقنيين .إنشاء هيئة فرعية لتقديم المشورةل في البروتوكو ألطرافلاجتماع ك

إمكانية اجتماعيها األخيرين في  األطراف فيفقد نظرت ا في القسم السابق، موصفهاللذين جرى ين المخصص
 .االجتماعية واالقتصادية معني باالعتباراتمخصص  خبراء تقنيين إنشاء فريق

السادس للحكومات والمنظمات  يتوصيات االجتماع التنسيق في ماعها الخامسفي اجتاألطراف  تنظرو -22
اقتراح إنشاء ، في جملة أمور، تضمنتلسالمة األحيائية والتي في مجال ابناء القدرات  أنشطة التي تنفذ أو تمول

 تراحاالقبلالختصاصات المرفقة  االعتبارات االجتماعية واالقتصادية وفقاًب معنيمخصص فريق خبراء 
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/4( .طلب إلى األمين تأن  على األطرافاتفقت هذه المسألة،  بشأنبعد نقاش طويل و

والمعلومات والخبرات بشأن االعتبارات  اآلراءتبادل  يسيرلت عقد مؤتمرات إقليمية عبر اإلنترنتالتنفيذي 
لب أيضا إلى وطُ .لمحتملة لمواصلة النظر فيهاا مسائلوتحديد ال ،صادية على أساس إقليمياالجتماعية واالقت

عمل متوازنة حلقة بتوافر الموارد المالية،  األمين التنفيذي أن يعقد، قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ورهناً
االعتبارات والحكومات األخرى بشأن  احتياجات وأولويات األطرافو ،لتحليل أنشطة بناء القدرات إقليمياً

تلبية تلك االحتياجات؛ وتبادل وتحليل المعلومات بشأن  من أجلوتحديد خيارات للتعاون  ،ة االقتصاديةاالجتماعي
لب األمين وعالوة على ذلك، طُ .من البروتوكول 26استخدام االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في سياق المادة 

وتقديم تقرير إلى االجتماع السادس إلنترنت المؤتمرات وحلقات العمل التي تعقد عبر اتجميع نتائج التنفيذي 
 ).28- 21، الفقرات BS-V/3 المقرر( مزيد من الخطواتاللمؤتمر األطراف للنظر في اتخاذ 

                                                             
التقارير الوطنية الثانية، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ولجنة االمتثال فيما يتعلق بوظائفها المعنيـة  : تضمنت مصادر المعلومات ما يلي 2

  .باستعراض المسائل العامة لالمتثال، وآلية التنسيق في مجال بناء القدرات وعمليات ومنظمات أخرى ذات صلة
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في  ألطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  ينظر فيهلير الذي أعده األمين التنفيذي في التقرو -23
 :ليضطلع بجملة أمور منها ما يليمخصص  خبراء تقنيين إنشاء فريقب ُأوصيفي اجتماعه السادس،  البروتوكول

  ؛االعتبارات االجتماعية واالقتصادية بشأن زيادة توضيح المفاهيم   )أ(
اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكائنات الحية المحورة، بما ب المتعلقةجمع واستعراض المعلومات   )ب(

   ؛في ذلك المعلومات المتاحة عن حاالت محددة
 7- 1وضع مبادئ توجيهية بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في سياق الهدف التشغيلي   )ج(

 عليها الرئيسية التي يتعين اإلجابة سئلةاألجملة أمور منها  تحدد التي من شأنها أنومن الخطة االستراتيجية 
آلثار االجتماعية واالقتصادية في دراسة ا استخدامهاوتوفير الحد األدنى من العناصر المشتركة التي يمكن 

  .لكائنات الحية المحورةل
 كمسائل المذكورة أعاله الثالث إالّ من تعيين المسائلحتى اآلن  لم تتمكن وبالنظر إلى أن األطراف -24

لمحدودية توافر األموال، فإنه قد ال يكون من الضروري إنشاء هيئة  ، ونظراًمحددة تقنيةتتطلب مشورة علمية و
 وقد يقرر اجتماع. العلمية والتقنية في إطار البروتوكول في هذه المرحلة للمشورةحة العضوية فرعية مفتو
واليات محددة،  ذاتو الخبراء التقنيينمن مخصصة إنشاء أفرقة في  ، على أساس الحاجة،ستمرأن ياألطراف 

 .العلمية والتقنية مسألة أو أكثر من المسائللتقديم المشورة بشأن 

 عناصر مشروع مقرر    -اً خامس

 :عناصر مشروع المقرر التاليفي  أن ينظربروتوكول للاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  يودقد  -25

الخبرات والدروس المستفادة من فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم ب يحيط علماً  )أ(
بروتوكول لالثاني  ستعراضاالو قييمالتب المعنيمخصص ال الخبراء التقنيين المخاطر وإدارة المخاطر وفريق

  ؛قرطاجنة للسالمة األحيائية
هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة  إنشاءفي هذه المرحلة،  من غير الضروري، قرر أنهي  )ب(

  البروتوكول؛العلمية والتقنية في إطار 
التقنيـين  الخبـراء  من مخصصة في إنشاء أفرقة  ، على أساس الحاجة،ضرورة أن يستمرقرر ي  )ج(

   ؛إلى ذلك كلما دعت الحاجة العلمية والتقنية مسألة أو أكثر من المسائلواليات محددة، لتقديم المشورة بشأن  وذات
 المخصصة السابقة للخبـراء  فرقةاألوالدروس المستفادة من  اتأخذ في االعتبار الخبريأن  يقرر  )د(

العضوية للخبراء،  مفتوحةإلكترونية منتديات  بما في ذلك عقد خبراء مماثلة في المستقبل،إنشاء أفرقة  لدى التقنيين
   حسب االقتضاء، قبل عقد اجتماعات مباشرة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة التي تُنشأ في المستقبل؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي، في   )ه(
طراف فـي البروتوكـول،   لألاجتماع كز ستة أشهر قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل موعد ال يتجاو

  بشأنها؛ مشورة العلمية والتقنيةال طلبوالتي قد تُتنفيذ البروتوكول  عناألخرى الناشئة  آراءها عن المسائل
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والحكومـات األخـرى    لآلراء المقدمة من األطـراف  تجميعاً عداألمين التنفيذي أن ي إلىيطلب   )و(

ألطـراف فـي   لاجتمـاع  كفيها في االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف العامـل   ينظر ل ذات الصلةوالمنظمات 
  البروتوكول؛

النظر في الحاجة إلى إنشاء هيئة فرعية مفتوحة العضوية للمشورة العلمية والتقنية في إطار  يقرر  )ز(
لبروتوكول وتقييم منتصف المـدة  فعالية ال واالستعراض الثالثالتقييم البروتوكول في اجتماعه الثامن بالتزامن مع 

  .خطة استراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلل
 ---- -  


