
 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
  9102أكتوبر/تشرين األول  3 -سبتمبر/أيلول  92، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ

  
 جدول األعمال إقرار

 جدول األعمال المؤقتالمنقحة لشروح ال
 مقدمة

اتفاقية التنوع ترحيبا من مؤتمر األطراف في  ذي لقيالو العرض المقدم من حكومة جمهورية كوريا،  بناء على -0
بروتوكول قرطاجنة في  كاجتماع لألطرافطراف العامل األاالجتماع السابع لمؤتمر سيعقد ، 00/39 في مقرره البيولوجي

/تشرين أكتوبر 3 إلىسبتمبر/أيلول  92االجتماع في الفترة من  وسيعقد، جمهورية كوريا. غتشان غفي بيون للسالمة األحيائية
 بالتزامن مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف. 9102األول 
. 9102سبتمبر/أيلول  92 فيلمجموعات اإلقليمية لتماعات التحضيرية مشاورات بين الوفود واالجالعقد  ويمكن -9

االثنين  حتى يوممساء، ويستمر  6 وحتى ظهرا 09الساعة ، من 9102 /أيلولسبتمبر 92تسجيل لالجتماع يوم األحد الوسيبدأ 
 ريا.، جمهورية كو غتشان غبيونات بلمؤتمر ل ألبنسياصباحا في مركز  2من الساعة سبتمبر/أيلول  92

 الشؤون التنظيمية -أوال 
 افتتاح االجتماع  -1 البند

 01 الساعةاالجتماع في رئيس االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول سيفتتح  -3
ت افتتاحية ببياناأن يدلي من النظام الداخلي. ويمكن  90لمادة من ا 9للفقرة وفقا  9102سبتمبر/أيلول  92من صباح يوم 

( واألمين التنفيذي اليونيب( البلد المضيف، والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )ممثلو، ممثل )ضمن غيرهم، أيضا
 التفاقية التنوع البيولوجي.

 تنظيم االجتماع -2 البند
 أعضاء المكتب -2-1

كاجتماع األطراف العامل االجتماع السابع لمؤتمر  المكتب الحالي لمؤتمر األطراف في االتفاقية بمثابة مكتب سيعمل -2
أي عضو من أعضاء مكتب فإن  ،من بروتوكول قرطاجنة 92لمادة من ا 3للفقرة وفقا و  .في بروتوكول قرطاجنة لألطراف
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اف في األطر  نتخبهتمحله عضو  يحلطرفا في البروتوكول،  ،في ذلك الوقت ،وال يكونمؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتفاقية 
 .هامن بينبروتوكول قرطاجنة 

في بروتوكول  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل اجتماع مؤتمر عقد جدولة و جرى ، األول وباستثناء االجتماع -5
. ويتم انتخاب أعضاء المكتب في بداية اجتماع مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجيقرطاجنة قبل اجتماع مؤتمر األطراف في 

أو أكثر من أعضاء المكتب من األطراف في  عضوانتخاب فيها تم  حاالتكانت هناك  ،في الماضيو تفاقية. األطراف في اال
لمكتب، واحد على احتياطيين لانتخاب أعضاء إلى وأدى ذلك إلى الحاجة  .في بروتوكول قرطاجنة أطرافااالتفاقية التي لم تكن 
االجتماع الثاني عشر من أعضاء المكتب إذا انتخب ضاء، حسب االقت ،يحل محل أي عضو آخرل ،األقل من كل منطقة

هذا ومن شأن قرطاجنة. بروتوكول ليست أطرافا في طراف التي األعضوا من لمؤتمر األطراف من األطراف في االتفاقية 
 التمثيل الكامل لجميع المناطق في المكتب. أن يضمنالترتيب 

 جدول األعمال إقرار -2-2
الخطة االستراتيجية  BS-V/16مقرر الفي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة اعتمد مؤتمر األطراف  -6
برنامج عمله ( و "االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة فيما يلي "الخطة) 9191-9100للفترة  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةل

أعد األمين  وفقا لبرنامج العمل،و على التوالي.  ،مقررمن ال على النحو الوارد في المرفقين األول والثاني ،9106-9109للفترة 
في بروتوكول  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر  2و 2 القاعدتين التنفيذي، بناء على

بع. ويعكس جدول األعمال لينظر فيه االجتماع السا ،(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1)جدول أعمال مؤقت  ،قرطاجنة
المقررات السابقة لمؤتمر  عنالمؤقت القضايا العالقة المحددة في برنامج العمل والتقارير المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة 

في األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية  المشار إليهافي بروتوكول قرطاجنة والقضايا  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل 
 لبروتوكول قرطاجنة.

تحديد و  تهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات خاصة بشأن التنفيذ دورةويشمل جدول األعمال المؤقت أيضا  -7
دما  السالمة األحيائية في خطط إلتبادل وجهات النظر حول أفضل سبل و  ؛تنفيذ بروتوكول قرطاجنة التي تواجهالتحديات 

 تعبئة الموارد البشرية؛ و البيولوجي لتنوعوخطط العمل الوطنية لستراتيجيات االبما في ذلك  ،الوطنية ذات الصلةوبرامج التنمية 
المالية الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة على المستوى الوطني بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية و 

في  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةفي  طرافكاجتماع لألاألطراف العامل مؤتمر  على ذلكحث  حسبماللبروتوكول، 
مع اإلشارة  إليهاوتقديم مدخالت المداوالت استكمال إلى  الدورة الخاصةهدف تو  .BS-V/16 همن مقرر  (بو) أ()9 الفقرتين

 .في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطرافاألطراف العامل تنفيذ خالل االجتماع السابع لمؤتمر البوجه خاص إلى 
قراربحث إلى سيدعى اجتماع األطراف و  -2 جدول أعماله على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعده األمين  وا 

 .التنفيذي
 تنظيم العمل -2-3

لى نظر في مقترح تنظيم عمله إلى الالجتماع سيدعى ا -2 الذي بهذه الوثيقة و المرفق األول الوارد في  النحوعلى  إقرارهوا 
هذا نشاء فريقين عاملين. وقد أعد األمين التنفيذي هذا المقترح بالتشاور مع المكتب بغية مساعدة جلسة عامة وا   عقدينص على 
 اتفي اإلطار الزمني المتاح. ويستند المقترح إلى الخبر  هجدول أعمالالمدرجة على بنود الالنظر في جميع  علىاالجتماع 

قرطاجنة للسالمة األحيائية عامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول الألطراف لمؤتمر االسابقة  الخمسةالمكتسبة من االجتماعات 
 أنشئت خاللها فريقين عاملين.ت عامة و انظمت فيها جلسالتي 
 للفريقين العاملين.في الجلسات الصباحية وجلسات بعد الظهر وستوفر ترجمة فورية  -01
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 مرفق الثاني بهذه الوثيقة.ترد قائمة بوثائق العمل والوثائق اإلعالمية التي أعدت لالجتماع في الو  -00

لمؤتمر األطراف العامل  السابعاالجتماع  ىقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلت -3 البند
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة لكاجتماع لألطراف في بروتوكول 

كول الجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتو  من النظام الداخلي 02و 02تين عداقوفقا لل -09
وسيقدم تقريرا عنها إلى الجلسة العامة االجتماع  المشاركين فيوثائق تفويض الممثلين في االجتماع مكتب  سينظر، قرطاجنة
 المناسب بشأنها. القرارالتخاذ 
أوراق التفويض عينة لشكل ، أعد األمين التنفيذي 02 القاعدةومن أجل مساعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات  -03

 الدعوة لحضور هذا االجتماع. برسالة كمرفقزعت على نقاط االتصال الوطنية المناسبة وو 
 .المكتب هقدمالذي سيأوراق التفويض التقرير المتعلق بإلى النظر في  االجتماعدعى يوس -02

 التقارير -ثانيا
 تقرير لجنة االمتثال -4 البند

كاجتماع األطراف العامل توصياتها إلى مؤتمر  وترفع أن تقدم تقريرا ،بموجب بروتوكول ،جنة االمتثالُيطلب إلى ل -05
السادس لمؤتمر  االجتماع في أعقابالعمل الذي قامت به  عنستقدم اللجنة تقريرها و في بروتوكول قرطاجنة.  لألطراف

 في بروتوكول قرطاجنة. كاجتماع لألطرافاألطراف العامل 

في تقرير كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل نظر يأن  المقررومن  -06
 اإلجراءات المناسبة. وأن يتخذ( UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2)الوثيقة  هاوتوصياتلجنة االمتثال 

انتخاب أعضاء جدد في لجنة إلى  في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطرافاألطراف العامل كما سيدعى مؤتمر  -07
 .9102في نهاية عام  مدتهماء، واحد من كل منطقة من المناطق الخمس، تنتهي خمسة أعض ليحلوا محلاالمتثال 

 تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها  -5 البند
تبادل معلومات السالمة األحيائية من أجل تيسير  إنشاء غرفة من البروتوكول على 91من المادة  0الفقرة تنص  -02

 مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول.و  المتعلقة بالكائنات الحية المحورة تبادل المعلومات والخبرات

"تبادل المعلومات"  (2 المجال البؤريأهدافها االستراتيجية ) كأحدالخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  تحددوقد  -02
تبادل معلومات السالمة األحيائية  إلى غرفة ةزيادة كمية ونوعية المعلومات المقدم (0) :مع األهداف التشغيلية الثالثة التالية

إنشاء غرفة تبادل المعلومات كمنصة تعمل بكامل  (9)و والمستمدة منها )فعالية غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية(؛
(؛ اإلنترنتبر غرفة تبادل المعلومات كأداة للمناقشات والمؤتمرات ع)ة لمساعدة البلدان في تنفيذ البروتوكول يفعالبطاقتها و 

السالمة  غرفة تبادل معلوماتالمعلومات بطرائق غير من خالل آليات تبادل المعلومات األخرى )تقاسم  الفهمتعزيز  (3)و
 (.األحيائية

تتضمن تقريرا  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/3في إطار هذا البند مذكرة )أعد األمين التنفيذي  ،وفقا لذلكو  -91
ذات الصلة الواردة في للنتائج والمؤشرات  تحليالو المحددة في برنامج العمل المتعدد السنوات  مرحليا بشأن عناصر البرنامج

ا اللجنة االستشارية غير ممن اجتماعات ما بين الدورات عقدته اجتماعينتقرير عن  يتاحالخطة االستراتيجية للبروتوكول. كما 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/1ة إعالمية )الرسمية بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة المتاحة كوثيق
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 ، إلى األمين التنفيذيBS-VI/2في مقرره  ،ألطرافلاجتماع كعالوة على ذلك، طلب مؤتمر األطراف العامل و  -90
المتاحة في غرفة تبادل  اإلنترنتالوطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأدوات  نقاط االتصالجمع، من خالل "

ما ات السالمة األحيائية، آراء األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة بشأن القدرات والخبرات القائمة فيمعلوم
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقديم البيانات واسترجاعها، ومراعاة هذه الخبرات في إجراء أي  باستخدام يتعلق

أتيح  اقصير  استقصاءهذا الطلب، أعدت األمانة " واستجابة ل.ات السالمة األحيائيةعلى غرفة تبادل معلوم يةمستقبل تحسينات
في الوثيقة ء ستقصااالنتائج وترد تفاصيل من خالل غرفة تبادل المعلومات بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/12 العنوان التالي:على غرفة تبادل المعلومات  في ويرد ملخص لها 
http://bch.cbd.int/managementcentre/register/feedbacksurvey2014.shtml. 

لتقرير المرحلي وأن حيط علما بايأن إلى في بروتوكول قرطاجنة  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل سيدعى مؤتمر و  -99
 .تهاأنشطو غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  بشأن تشغيل اإلرشاداتمزيد من القدم، حسب االقتضاء، ي

 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد -6 البند
 BS-VI/5 المقرر ،في اجتماعه السادساعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة،  -93

 اإلرشاداتالمزيد من توجيه  بشأني تضمن توصية إلى مؤتمر األطراف ذوال ،بشأن المسائل المتصلة باآللية المالية والموارد
إلى التي وردت إليه في إرشاداته الموجهة مؤتمر األطراف التوصية  وأدر  .آللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيائيةإلى ا

 .00/5 همقرر التذييل الثاني من و  2في الفقرة على النحو الوارد  مرفق البيئة العالمية
في بروتوكول  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل مؤتمر  سيستعرضفي إطار هذا البند من جدول األعمال، و  -92

بشأن تعبئة  اقرر م وسيصدر آللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيائيةالموجهة إلى االسابقة  اإلرشاداتقرطاجنة حالة تنفيذ 
 .اإلرشاداتمزيد من الفي الحاجة إلى  وسينظر موارد إضافية لدعم تنفيذ البروتوكول،

تقريرا موجزا عن حالة تنفيذ  تتضمناألمين التنفيذي مذكرة  أعدلمساعدة االجتماع في النظر في هذا البند، و  -95
مة األحيائية على أساس المعلومات الواردة من األطراف وأمانة آللية المالية فيما يتعلق بالسالالموجهة إلى االسابقة  اإلرشادات

معروضا أيضا أمام يكون وس (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/4) للمرفقالتابعة مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة 
األطراف عن حالة تنفيذ االجتماع التقرير الكامل الذي قدمته أمانة مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

بالسالمة األحيائية  المتعلقةبما في ذلك اإلرشادات  ،آللية الماليةالموجهة إلى ا اإلرشادات
(UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1.) 

 تعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرىال -7 البند
مقرره من خالل  في اجتماعه السادس، طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة -96

BS-VI/6 رهنا بتوافر أن يقوم بما يلي األمين التنفيذي إلى ،األخرى بشأن التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات ،
ال مجالالتعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات بغية تحقيق الهدف االستراتيجي في إلى مواصلة السعي  أ(): األموال
للحصول على صفة المبذولة مواصلة الجهود  ()بو والتعاون؛ بشأن الترويجمن الخطة االستراتيجية للبروتوكول،  5 البؤري

 .المراقب في لجان منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بالسالمة األحيائية
المنظمات واالتفاقيات و  ألمانةعن األنشطة التعاونية بين ا تحديثااألمين التنفيذي  قدمسي ،في إطار هذا البندو  -97

أمانة لجنة ، و النباتات لحمايةواالتفاقية الدولية  ،تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك مبادرة الجمارك الخضراءبوالمبادرات ذات الصلة 
جمهور في االتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة ال، و االقتصادية ألوروباألمم المتحدة ا

http://bch.cbd.int/managementcentre/register/feedbacksurvey2014.shtml
http://bch.cbd.int/managementcentre/register/feedbacksurvey2014.shtml
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في الوثيقة  اهذا التحديث متاحوسيكون . ()اتفاقية آرهوس اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/5.  إرشادات  ،حسب االقتضاء ،سيدعى االجتماع إلى اإلحاطة علما بالتقرير وتقديمو

 جدول أعماله. مند ذات الصلة البنو  في نظره فيحسب مقتضى الحال،  ،المستمر التعاونا  إدر  أو/إضافية بشأن التعاون و
   

 قرير األمين التنفيذي بشأن إدارة البروتوكول وبشأن مسائل الميزانيةت -8 البند
ميزانية برنامجية  BS-VI/7 مقررهفي اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  -92

من المقرر،  99في الفقرة و  .9102-9103لفترة السنتين  األحيائيةبرنامج عمل السالمة و  للتكاليف المتميزة لخدمات األمانة
ويقدم إلى اجتماعه التاسع يعد في بروتوكول قرطاجنة إلى األمين التنفيذي أن  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل طلب مؤتمر 

والبروتوكول التكميلي، بما في ذلك اختصاصات أي مقترحات لبروتوكول اعمل الة وبرنامج ميزانية برنامجية لخدمات األمان
وأن يقدم ثالثة بدائل  ،9106-9105على رفع رتبة وظيفة لتنفيذ البروتوكول التكميلي لفترة السنتين افق و و  لموظفين جدد

الميزانية البرنامجية األساسية )الصندوق  زيادة )ب(، ونامجيةتقدير لمعدل النمو المطلوب للميزانية البر استنادا إلى )أ( للميزانية 
االبقاء على الميزانية  ) (، وفي المائة بالقيمة االسمية 7.5بنسبة  9102-9103( عن مستوى ميزانية BGماني ستئاال

 .بالقيمة االسمية 9102-9103مستوى ( عند BGماني ستئالبرنامجية األساسية )الصندوق اال
أن يعد،  األمين التنفيذي إلى ،00/01 من مقرره 9في الفقرة  ،األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمؤتمر وطلب  -92
ذلك وتيرة عقد  فيإطار االتفاقية وبروتوكوليها، بما  يلية الهياكل والعمليات فاعشاور مع المكتب، مقترحا لتحسين فبالت

وتنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل ، وتنظيم العمل بين الدورات، 9191االجتماعات حتى عام 
البروتوكولين لينظر فيه الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية خالل  فيكاجتماع لألطراف 
المفتوح  الفريق العاملإلى  هنفسالمقرر من  3في الفقرة طلب مؤتمر األطراف عالوة على ذلك، و  .اجتماعه الخامس

في مؤنمر األطراف فذها فظر ذنوصذة ل رفعالمقترح و فيالفظر االنفاقذة تستعرا  نففذ  العضوية المخصص ال

 .عشر اجتماعه الثاني

ستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الخامس الذي عقد في الالفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  نظرو  -31
تحسين كفاءة هياكل وعمليات االتفاقية المتعلق بجدول أعماله في بند  9102 ه/حزيرانيوني 91إلى  06مونتلاير من 

عمليات تنفيذ بروتوكول  مقترح إدما  بصفة عامة علىالفريق العامل ووافق أعدتها األمانة. مقترحات ها على أساس يوبروتوكول
د الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموار 

عن استخدامها في االتفاقية مع الحفاظ على سالمة البروتوكولين، وفي هذا السياق، شدد على أهمية تنظيم اجتماعات متزامنة 
 جميع األطراف. لها بطريقة تسمح المشاركة الكاملة والفعالة يالتفاقية وبروتوكولل

األمين التنفيذي إلى ستعراض تنفيذ االتفاقية الطلب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص وعالوة على ذلك،  -30
مل مؤتمر األطراف العاو  الجتماعات الالحقة لمؤتمر األطراف في االتفاقيةل ،لتنظيم المتزامن، في فترة أسبوعينلإعداد خطة 

نظر يلبروتوكول ناغويا مل كاجتماع لألطراف في مؤتمر األطراف العااألحيائية و بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطراف في 
ألطراف في بروتوكول لاجتماع كمؤتمر األطراف العامل لالسابع واالجتماع  جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراففيها اال

 ألطراف في بروتوكول ناغويا. لاجتماع كقرطاجنة واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل 

كل الخيارات، والبنود المرتبطة بمخاطر الفوائد و التهدف الخطة إلى معالجة الجوانب القانونية والمالية واللوجستية، و و  -39
من بعضها البعض، واآلثار المترتبة على  بالقربأن تستفيد من النظر فيها معا أو  يمكنجدول األعمال التي  منالمحددة 

األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي
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قرر، على أساس يمؤتمر األطراف أن  كذلكأوصى الفريق العامل و بمرحلة انتقالية. اقتصاداتها من بينها، واألطراف التي تمر 
اجتماع كمن قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل  الخطة التي أعدها األمين التنفيذي، وفي ضوء النظر في القضية

ألطراف في بروتوكول قرطاجنة، تنظيم االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في غضون فترة أسبوعين تشمل اجتماع ل
روتوكول في ب ألطرافلاجتماع كالعامل  ألطراف في بروتوكول ناغويا واجتماع األطرافلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل 

 قرطاجنة. 

الوثيقة  االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية بوصفهلالخطة التي أعدت في هذا الصدد  وترد -33
UNEP/CBD/COP/12/25  لوثيقة بامتاحة لهذا االجتماع كمرفق وهيUNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2 بما ،

 . مقررفي ذلك بعض عناصر مشروع 

إنشاء هيئة بأيضا مؤتمر األطراف ستعراض تنفيذ االتفاقية الل المفتوح العضوية المخصص الفريق العاموأوصى  -32
استعراض تنفيذ وتكليفها بهيئة فرعية لاألمين التنفيذي أن يعد اختصاصات ل إلىحل محل الفريق العامل وطلب تفرعية للتنفيذ ل

االجتماع السابع لألطراف في و األطراف في االتفاقية،  ها لينظر فيها االجتماع الثاني عشر لمؤتمرياالتفاقية وبروتوكول
االختصاصات بعين االعتبار والية  ويتعين أن تأخذ هذهبروتوكول قرطاجنة واالجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا. 

 الوثيقة بوصفهاصات ختصااالوترد . ةمرغوبكانت تغييرات على والياتها، إذا  وأن تقترحالهيئات الفرعية األخرى لالتفاقية 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.3.  

إجراء استعراض وظيفي  األمين التنفيذي إلى 00/30 من المقرر 95طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية في الفقرة و  -35
ركيز لت هاوظائفودرجات  ها، بهدف تحديث هيكلاألمم المتحدة للبيئة ألمانة، بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامجمتعمق ل

عن األطراف وتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر. ويرد التقرير من قبل تنفيذ الالخطة االستراتيجية على 
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.4ألمانة في الوثيقة ل وظيفياالستعراض ال

شأن إدارة البروتوكول األمين التنفيذي بالتي أعدها مذكرات ال أن يستعرضإلى سيدعى االجتماع و  -36
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6 )وبشأن ( المسائل المتعلقة بالميزانيةUNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.1،) 

وتقديم، حسب االقتضاء، إرشادات واتخاذ اإلجراءات الالزمة. وعالوة على ذلك، سينظر االجتماع أيضا في القضايا التي 
تحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب  بشأنستعراض تنفيذ االتفاقية المخصص الة الفريق العامل المفتوح العضوي طرحها
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2، بما في ذلك توصيات الفريق العامل الواردة في الوثائق )بروتوكوليهاو  االتفاقية

 لألمانة  االستعراض الوظيفيالمتعلق ب( والتقرير UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.3و
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.4 ) المناسبةاإلرشادات مقرر أو تقديم  إصدارمن أجل. 

 الخاصةالدورة  -ثالثا
 تنفيذالبشأن  خاصةدورة  -9البند 

/تشرين أكتوبر 6 في اجتماعه المنعقدفي مكتب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  أيد -37
" بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةخاصة بشأن تنفيذ  دورةعقد "بمين التنفيذي من األ مقترحا ،مونتلايرفي  9103 األول

توفير إلى  الدورة الخاصةهدف تو  .في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطرافاألطراف العامل  لمؤتمرخالل االجتماع السابع 
على وجه الخصوص، و فيذ بروتوكول قرطاجنة. المعلومات حول التحديات التي تواجه تنو  منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات

وجهات النظر حول أفضل السبل إلدما  السالمة األحيائية في خطط و تبادل الخبرات بسمح لألطراف ست الدورة الخاصةفإن 
وطنية وخطط العمل الستراتيجيات االالوطنية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك والبرامج والسياسات  ،التنمية الوطنية ذات الصلة

تعبئة موارد إضافية للمضي قدما في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة على المستوى الوطني بما يتماشى مع الخطة ؛ و للتنوع البيولوجي
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في بروتوكول  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل مؤتمر  ى ذلكحث عل احسبم، 9191-9100 للفترة بروتوكوللاالستراتيجية ل
 .BS-V/16 همن مقرر  (ب)9و أ()9 الفقرتينقرطاجنة في 

 الخبرات والتحديات بشأنإعداد تقرير تجميعي بسيقوم األمين التنفيذي  ،الدورة الخاصةلتسهيل المناقشات خالل و  -32
االستراتيجيات المحتملة التي تم و  الدروس المستفادة في إدما  السالمة األحيائية في الخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة،و 

وغيرها من مصادر المعلومات  اإلنترنتعبر الجارية نتائج المناقشات  استنادا إلىالتحديات  تحديدها للتغلب على
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/7.) 
لممارسات الجيدة عن االرئيسان المشاركان  يعده ملخص في الدورة الخاصةمن  ةالمتوقع ةالرئيسي النتيجةوتتمثل  -32

برامج التنمية الوطنية وتعبئة الموارد الالزمة للمضي قدما و  ألحيائية في خططكيفية تحسين إدما  السالمة اب تتعلقوتوصيات 
في  افي مداوالته الخاصةاالعتبار النتائج ذات الصلة للدورة  بعينأن تأخذ  فيقد ترغب الوفود و في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة. 

 .إطار بنود جدول األعمال األخرى

والمقررات السابقة لمؤتمر األطراف العامل برنامج العمل المسائل الموضوعية الناشئة عن  -رابعا
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 (18مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة )المادة  -11 البند
في اجتماعها  ،ض وتقييماستعرا ،BS-III/10 مقررهامن  7في الفقرة  ،قررت األطراف في بروتوكول قرطاجنة -21

السادس  هافي اجتماع مقررإصدار بهدف النظر في  BS-III/10من المقرر  2الخبرة المكتسبة في تنفيذ الفقرة  ،الخامس
الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز بوضوح  تنص أن لضمان

 ( )2 الفقرتينفي  التفصيلية المشار إليهامعلومات التضمن أن تو  وي على مثل هذه الكائنات الحية المحورةعلى أن الشحنة تحت
 افي اجتماعهو هذا االستعراض أيضا فحصا لجهود بناء القدرات في البلدان النامية.  عين أن يشملتوي. مقررال ذلكو( من )و

لخبرة المحدودة وبعد أن أخذت في الحسبان ا، BS-V/8 مقررهامن  6رة األطراف في البروتوكول، في الفق قامت ،الخامس
المتوقع المشار إليه في  مقررال إصدار، بتأجيل BS-III/10من المقرر  2المكتسبة في تنفيذ متطلبات تلك الفقرة، أي الفقرة 

 .هذا االجتماعإلى  BS-III/10من المقرر  7الفقرة 
 ،األطراف إلى ،BS-V/8من المقرر  7في الفقرة البروتوكول، في  ع لألطرافكاجتمااألطراف العامل طلب مؤتمر و  -20

 ،على األقلستة أشهر قبل اجتماعه السابع ب ،ودعا الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي
، بما BS-V/8فضال عن تنفيذ المقرر  BS-III/10من المقرر  2المزيد من المعلومات عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ الفقرة 

بناء القدرات لتنفيذ من حيث حتياجات االات فضال عن مقرر في تنفيذ هذه ال صودفتفي ذلك أي معلومات عن العقبات التي 
عداد تقرير تجميعي و  أيضا إلى األمين التنفيذي تجميع المعلوماتقرطاجنة طلبت األطراف في بروتوكول و ات. مقرر هذه ال ا 

 .نظر فيه في االجتماع السابعتل
المنظمات و  لمعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرىلع يتجم االجتماع سيكون معروضا أمام ،وفقا لذلكو  -29

أيضا وثيقة إعالمية  وستتاح .أعاله للمقرروفقا ( ومن األمين التنفيذي UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/8)ذات الصلة 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/2) قدمةالمتتضمن تجميعا للمعلومات 

من  ،في بروتوكول قرطاجنة إلى األمين التنفيذي كاجتماع لألطرافاألطراف العامل عالوة على ذلك، طلب مؤتمر و  -23
من المقرر  (د)0بموجب الفقرة  المنفذةالتناقضات المحتملة التي تم تحديدها في الدراسة و  بين أمور أخرى، دراسة الثغرات
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BS-V/9، والواردة في وثيقة إعالمية (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/24،) حسب االقتضاء، إلى  ،وتقديم التوصيات
 .االجتماع السابع

الثغرات والتناقضات المحتملة التي تم تحديدها في  مواصلة دراسةاالجتماع وثيقة عن  ، سيكون معروضا أمامولذلك -22
تعبئة و  المعايير ذات الصلة لمعالجة نقلفيما يتعلق ب (،UNEP/CBD/COP-MOP/7/8/Add.1)الدراسة المشار إليها أعاله 

 .02من المادة  3لكائنات الحية المحورة في سياق الفقرة اوتحديد هوية 

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي –بروتوكول ناغويا  -11 البند
، الوارد في 9106-9109في بروتوكول قرطاجنة للفترة  لألطرافكاجتماع األطراف العامل وفقا لبرنامج عمل مؤتمر  -25

االجتماع السابع لألطراف في البروتوكول في حالة تنفيذ بروتوكول أن ينظر  المقررمن ، BS-V/16المرفق الثاني بالمقرر 
 يقدمسوفقا لذلك، و . ئيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحياالتكميلي ل يالتعويضالجبر بشأن المسؤولية و كوااللمبور -ناغويا

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/9عن الحالة في الوثيقة  ااألمين التنفيذي تقرير 

دارة المخاطر )المادتان  -12 البند  (16و 15تقييم المخاطر وا 
 اإلنترنتباستنتاجات وتوصيات منتدى  ،BS-VI/12 مقررالفي ألطراف في بروتوكول قرطاجنة علما، ا تأحاط -26
دارة المخاطرتقييم المعني بوفريق الخبراء التقنيين المخصص ية العضو مفتوح ال  بشأنالتقدم المحرز وأشاد ب ،المخاطر وا 
ليست  اإلرشادات( 0)مع فهم واضح أن  (،"ات"اإلرشادفيما يلي )تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة " المتعلقة برشادات اإل"

قليميا و  وطنيا اإلرشاداتسيتم اختبار  هأن (9)و ؛آمرة وال تفرض أي التزامات على األطراف  ضوء في لمواصلة تحسينهاا 
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةفي سياق و  الحاالت الفعلية لتقييم المخاطر

 اإلنترنتمنتدى عمل  ،BS-VI/12 مقررالفي  ،البروتوكولفي  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل مؤتمر مدد كما  -27
دارة المخاطر  معنياالخبراء التقنيين  ا منجديدمخصصا  فريقاوأنشأ  ،المفتوح العضوية حتى االجتماع  للعملبتقييم المخاطر وا 

المفتوح العضوية مع اإلنترنت منتدى عمل  ،مقررال بذلكختصاصات المرفقة الوفقا لو . قرطاجنة السابع لألطراف في بروتوكول
دارة المخاطرالمعني بتقييم ا فريق الخبراء التقنيين المخصص تحقيق ما و  إعدادبهدف  اإلنترنتوذلك أساسا عبر  ،لمخاطر وا 

 :يلي
 ؛هافائدة منالو  اهاجدو و  لإلرشادات اختبار التطبيق العمليب تتصل اإلنترنتمناقشات على  تيسير أ()
 خريطةمثل تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة )المتعلقة بتحقق المواءمة بين اإلرشادات أدوات مجموعة  ب()

 ؛الدليل التدريبي "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة " بطريقة متماسكة ومتكاملةو  (طريقال
تقييم في مجال مواضيع محددة المتعلقة ب اإلرشاداتتطوير المزيد من  فيتوصية بشأن كيفية المضي قدما   ()

 الهدفين بهدف تحقيقإليها األطراف  تار تم اختيارهم على أساس األولويات واالحتياجات التي أشي ،المخاطر
 من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة ونتائجها. 2-0و 3-0 نالتشغيلي

أن يقوم في جملة أمور،  ،األمين التنفيذيإلى  ،BS-VI/12 مقررالفي األطراف في بروتوكول قرطاجنة،  تكما طلب -22
 :بما يلي

 :لكائنات الحية المحورةتقييم مخاطر ااإلرشادات المتعلقة باختبار 
 ؛اإلرشاداتوضع أدوات مناسبة لتنظيم وتركيز اختبار  أ()
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العملي لإلرشادات التطبيق  بشأننتيجة االختبار  المعلومات المرتدة المقدمة ،بطريقة شفافة ،تحليلو  جمع (ب)
مع األخذ  (2؛ و)ائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحياالتساق مع بفيما يتعلق  (1) وجدواها والفائدة منها

 الكائنات الحية المحورة؛ة المتصلة بالحاضر و  الخبرات السابقةفي االعتبار 
 كاجتماع لألطرافاألطراف العامل لينظر فيه مؤتمر  اتاإلرشاد علىتقديم تقرير بشأن التحسينات الممكنة  ( )

 ؛في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه السابع
 :بناء القدرات
المعني بتقييم المخاطر  فريق الخبراء التقنيين المخصصو المفتوح العضوية اإلنترنت ع منتدى التعاون م (د)

دارة المخاطر تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة " ب ةالمتعلقرشادات اإل" مجموعة أدوات لمواءمةلوضع  وا 
 ،ة" بطريقة متماسكة ومتكاملةمع الدليل التدريبي "تقييم مخاطر الكائنات الحية المحور  (الطريق خريطة)مثل 

 ؛اتال يزال يجري اختبار اإلرشاد همع فهم واضح أن
 :آثار ضارة المحتمل أال تكون لها( 9أو ) التي قد تكون لها( 0تحديد هوية الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة )

تحديد المتعلقة باسترجاع المعلومات  سهولةو  معلومات السالمة األحيائية لتقديمغرفة تبادل إنشاء أقسام في  ()ه
آثار  المحتمل أال تكون لها( 9أو ) التي قد تكون لها( 0المحددة )لكائنات الحية المحورة أو السمات اهوية 
 ؛أيضا المخاطر على صحة اإلنسان ، مع مراعاةالمستدام هاستخدامالتنوع البيولوجي و على حفظ  ضارة

دارة المخاطرحالة تنفيذ األحكام المتعلقة بتق  :ييم المخاطر وا 
من الخطة  9-9و 2-0و 3-0عن حالة تنفيذ األهداف التشغيلية  اإلنترنتعلى  استقصاءإجراء  ()و

وال يمكن استردادها من ناقصة البيانات  حاالت التي تكون فيهاالفي  ،االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة
وجمع  وضع خطوط أساس للمؤشرات المعنية هدفب ،المتاحة لألمانة المعلومات القائمةخالل مصادر 

 .بيانات عنها
در  في خطة عمل يأن على  ،BS-V/16لمقرر بافي المرفق الثاني ألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ا تكما وافق -22

يكون لها في تحديد الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي قد  اتاجتماعه السابع النظر في طرائق للتعاون واإلرشاد
 .أيضا ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسانه المستداماستخدامالتنوع البيولوجي و  آثار ضارة على حفظ

 أعدهامذكرة وتقديم إرشادات إضافية للنظر األطراف  ما أمامعروض سيكونلتسهيل المناقشات في إطار هذا البند، و  -51
دارة المخاطرو  األمين التنفيذي بشأن تقييم المخاطر تقرير فريق الخبراء التقنيين ( و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10) ا 

دارة المخاطر  يلخص األنشطة الذي  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1)المخصص المعني بتقييم المخاطر وا 
دارة المخاطر المخاطر المتعلقة بتقييم  لطريق إلى ل ةبما في ذلك عناصر ممكن ،الماضية بين الدوراتما خالل فترة المنفذة وا 

 األمام واألنشطة المستقبلية.
 اإلرشاداتملخص لنتائج اختبار  (0)أيضا، كوثائق إعالمية في بروتوكول قرطاجنة األطراف  ما أماضسيكون معرو و  -50
(UNEP/CBD/COP-MOP/7/INF/3؛) عن حالة تنفيذ األهداف  اإلنترنتعلى المنفذ  ستقصاءاالنتائج ل تجميع (9)و

 (؛UNEP/CBD/COP-MOP/7/INF/4)من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  9-9و 2-0و 3-0التشغيلية 
دارة المخاطر و  بشأن تقييم المخاطر اإلنترنتعلى المفتوح العضوية تقرير من منتدى الخبراء  (3) ا 
(UNEP/CBD/COP-MOP/7/INF/5؛ و)(2) بشأنيب "دليل التدر  بشأن مواءمة اإلنترنت مجموعة أدوات علىعامة  نظرة 
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طة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" ي"خر و تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"
(UNEP/CBD/COP-MOP/7/INF/6.) 

 (26االعتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة  -13 البند
مقرره  من خالل سادسفي اجتماعه الأنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة،  -59

BS-VI/13 مخصص لتطوير الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية في سياق  ينفريق خبراء تقني
في بروتوكول قرطاجنة أيضا إلى األمين التنفيذي األطراف  تطلب ،هنفسالمقرر في و من البروتوكول.  96من المادة  0 الفقرة
المعلومات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على  استعراضو  تقييمو  تجميع
ومؤتمرات إقليمية  اإلنترنتعقد مجموعات نقاش على و  ؛نظرة شاملة إعدادالمستدام من أجل  التنوع البيولوجي واستخدامهحفظ 

الخبرات بشأن االعتبارات االجتماعية و  والمعلومات جهات النظرو لتسهيل وتوليف تبادل  اإلنترنتفي الوقت الحقيقي عبر 
 .وفي نهاية المطاف تسهيل عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص ،واالقتصادية

. وعقدت أربعة مؤتمرات 9103 /نيسانوأبريل /آذارفي مارس اإلنترنتنظم األمين التنفيذي منتديات على  ،وفقا لذلكو  -53
لمعلومات لشاملة النظرة الإعداد بتم تكليف استشاري و . 9103حزيران ه/أيضا في يوني اإلنترنتي عبر إقليمية في الوقت الحقيق

فريق الخبراء التقنيين المخصص  أنشئ ،BS-VI/13من المقرر  2عمال بالفقرة و العتبارات االجتماعية واالقتصادية. المتعلقة با
في الوقت المنعقدة المؤتمرات اإلقليمية و  اإلنترنت التي عقدت عبرتديات نتائج المنوفحص العتبارات االجتماعية واالقتصادية ل

بهدف  (نظرة شاملة)االجتماعية واالقتصادية باالعتبارات استعراض المعلومات المتعلقة و  تجميعو  ،اإلنترنتالحقيقي عبر 
 تطوير الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية.

لوثيقة كمرفق باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية لماع فريق الخبراء التقنيين المخصص ويقدم تقرير اجت -52
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11 في  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل  لمؤتمرنظر فيه االجتماع السابع يل

لتداول من ا بروتوكولاللألطراف في  جتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماعاالبهدف تمكين . وتتاح الوثيقة بروتوكولال
 من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة. 7-0مزيد من الخطوات المناسبة نحو تحقيق الهدف التشغيلي الوالبت في اتخاذ 

عداد التقارير )المادة  -14 البند  (33الرصد وا 
ألطراف لاجتماع كمر األطراف العامل على فترات يحددها مؤت ،كل طرف من البروتوكول أن يقدم 33تقتضي المادة  -55
، طلب مؤتمر في هذا الصددو لتنفيذ البروتوكول.  ابشأن التدابير التي اتخذهتقريرا ، بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةفي 

قدم األطراف أن تإلى ، BS-1/9 همقرر  من خاللاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه األول 
الذي سينظر في التقارير. قرطاجنة اجتماع األطراف في بروتوكول  من انعقادوقبل اثني عشر شهرا  ،تقاريرها كل أربع سنوات

يستحق تقديمه مؤقت  يتقرير وطن (0) التالية: ةثالثال تقاريرالأن تقدم قرطاجنة األطراف في بروتوكول إلى لب حتى اآلن، طُ و 
تقرير الوطني ال (3و) ؛9117سبتمبر/أيلول بحلول تقديمه تقرير الوطني األول المستحق ال (9)؛ 9115سبتمبر/أيلول في 

 .9100 سبتمبر/أيلولالمستحق تقديمه بحلول الثاني 
 إلى ،BS-VI/14في مقرره  ،البروتوكولفي  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل مؤتمر طلب  ،في اجتماعه السادسو  -56

 األمين التنفيذي ما يلي:

أن يقوم، استنادا إلى التقارير الوطنية الثانية، بتقييم أوجه التباين و/أو الثغرات في المعلومات التي تقدمها  أ()
األطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ومساعدة األطراف على القيام، من خالل غرفة 

 ؛قديم المعلومات المحدثة الواردة في تقاريرهاتبادل معلومات السالمة األحيائية ودون مزيد من التأخير، بت
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تحديث صيغة التقارير، مع مراعاة الخبرات المكتسبة من تحليل التقارير الوطنية الثانية، وتوصيات لجنة  (ب)
 ؛االمتثال والتعليقات الواردة من األطراف

 يه.تقديم الشكل المنقح إلى االجتماع السابع لألطراف في البروتوكول للنظر ف  ()
 همقرر من  3في الفقرة  ،في بروتوكول قرطاجنة كاجتماع لألطرافاألطراف العامل عالوة على ذلك، طلب مؤتمر و  -57

BS-VI/15،  األمين التنفيذي ما يلي:إلى أيضا 
التي ال يمكن و المؤشرات في الخطة االستراتيجية ب المتعلقةلجمع المعلومات إجراء استقصاء مخصص  أ()

 األخرى؛ اآلليات القائمة خالل لتقارير الوطنية الثانية أو منالحصول عليها من ا
تاحة و  أ( أعاله)المشار إليها في الفقرة الفرعية  االستقصاءاستعراض المعلومات التي تم جمعها من خالل  ب() ا 

-UNEP/CBD/BS/COP. وترد النتائج في الوثيقة النتائج إلى األطراف قبل اجتماعهم السابع

MOP/7/INF/10. 
مذكرة  وأعد االستقصاءتبادل معلومات السالمة األحيائية نتائج غرفة األمين التنفيذي من خالل  أتاح ،وفقا لذلكو  -52

مشروع الصيغة المنقحة  بما في ذلك (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12) لالستقصاءلنتائج الرئيسية تجميعا لتتضمن 
 للتقرير الوطني الثالث.

ستخدم لجمع تي ستال الصيغةمشروع لنظر في إلى افي بروتوكول قرطاجنة  فلألطرا االجتماع السابعسيدعى و  -52
بشأن طرائق إعداد التقرير الوطني  اتاإلرشادمزيد من الوتقديم  التي يتعين تقديمها من خالل التقارير الوطنية الثالثةالمعلومات 

استعراض دامها كمصدر للبيانات لكل من كما أن الهدف من المعلومات التي ستقدمها األطراف يتمثل في استخ .الثالث
لبروتوكول من قبل األطراف في ل الثالثواالستعراض التقييم و  منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة

 .اجتماعهم الثامن

 (35تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة  -15 البند
الحاجة إلى القيام بأنشطة على  BS-VI/15 اهمقرر  فيروتوكول قرطاجنة األطراف في ب تشدد ،في اجتماعه السادس -61

فعالية الثالث لستعراض وااللتقييم ة امن الشروع في عمليمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  لتمكين
جراء بروتوكول قرطاجنة و  -9100للفترة  سالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية لا 

وضع ببروتوكول كذلك إلى األمين التنفيذي أن يكلف استشاري الفي  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل طلب مؤتمر و . 9191
واإلجراءات  ،على فعالية العمليات المؤسسية أساسامع التركيز  ،فعالية البروتوكولل الثالثواالستعراض لتقييم لمنهجية سليمة 

 للنظر فيه في اجتماعه السابع. مقترح تقديمو  حول المنهجية التي وضعت وجهات نظرألطراف فرصة تقديم لوتوفير  ،لياتواآل
النهج المنهجي  تتضمناألطراف في البروتوكول مذكرة أعدها األمين التنفيذي  سيكون معروضا أمام ،فقا لذلكو و  -60

البروتوكول ولتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  فعاليةل الثالثواالستعراض تقييم لالسليم المقترح ل
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/13)نظر فيها تل

 (17النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  -16 البند
القدرات ونقل التعاون في بناء لى إ BS-VI/16من المقرر  3في الفقرة دعيت األطراف والحكومات األخرى  -69

التكنولوجيا وتبادل المعلومات الضرورية للكشف عن واالستجابة للحوادث الناشئة عن إطالق قد يؤدي إلى نقل غير مقصود 
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عبر الحدود لكائن حي محور والذي يحتمل أن يكون له آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع 
 .أيضا اإلنسان مراعاة المخاطر على صحة

األطراف ودعا الحكومات إلى  BS-VI/16 اهمن مقرر  2في الفقرة  ،في بروتوكول قرطاجنةاألطراف  تطلبكما  -63
من  07تنفيذ المادة بومعلومات بشأن أي تحديات وخبرات متعلقة  وجات نظراألخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم 

نقل لالمناسبة من قبل األطراف ل االستجاباتالتي قد تسهل المحتملة األدوات أو  اتعناصر اإلرشادو  نطاق بشأنو  البروتوكول
 .الحية المحورةمقصود عبر الحدود للكائنات الغير 
صدار مقرر لتيسير المناقشات بشأن هذا البندو  -62 األمين التنفيذي مذكرة تشمل ملخصا  أعد ،من أجل توفير إرشادات وا 

وتحديد هويتها الكائنات الحية المحورة عن  لكشفمعامل اشبكة  لنتائج األنشطة المضطلع بها في إطار
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/14/7،)  المقرر  بموجبالتي أنشئتBS-V/9 عن الكائنات الحية المحورة  كشفال بشأن

الخبرات و  التحديات بشأنالمقدمة  لوجهات النظروكذلك تجميعا  ،عبر الحدود ةحركة غير المقصودالفي سياق وتحديد هويتها 
 االستجاباتالتي قد تسهل  المحتملة أو األدوات اتعناصر اإلرشادو  نطاق بشأنو  من البروتوكول، 07المتعلقة بتنفيذ المادة 

 .كائنات الحية المحورةمقصود عبر الحدود للالنقل غير لالمناسبة من قبل األطراف ل
عن  االستقصاءملخص لنتائج  (أ)ئق إعالمية، األطراف في بروتوكول قرطاجنة أيضا، كوثا وسيكون معروضا أمام -65

من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  3-9و 2-0و 6-0 حالة تنفيذ األهداف التشغيلية
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/7؛) تقرير حلقة عمل شبكة معامل الكشف عن الكائنات الحية المحورة  (ب)و

 9103 /تشرين الثانينوفمبر 97إلى  95يا من وتحديد هويتها المعقودة في إسبرا، إيطال
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/8؛ و)( ) الشبكة خالل فترة  في إطار اإلنترنت التي جرت عبرلمناقشات تجميع ل

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/9)ما بين الدورتين 

 المحورة الحية االستخدام المعزول للكائنات  -17 البند
أي عملية تتم داخل مرفق )ب( على أن مصطلح "االستخدام المعزول يعني  3وكول، تنص المادة ألغراض هذا البروت -66

البيئة  مع من تالمسهاتدابير محددة تحد بصورة فعالة خاضعة لكائنات حية أي على  وتشمل ،أخرى ماديةأو منشأة أو بنية 
 ."وتحد من تأثيرها على تلك البيئة، الخارجية
 أيدون المساس بحق و  البروتوكول مجال تطبيقعلى الرغم من  ،على أنهكذلك روتوكول من الب 6المادة وتنص  -67

، وفي وضع معايير االستيرادبشأن  قراراتتخاذ حية المحورة لتقييم المخاطر قبل اطرف في إخضاع جميع الكائنات ال
عن علم، االتفاق المسبق بإجراء ا يتعلق فيم ،ال تسري أحكام هذا البروتوكول، المعزول داخل نطاق سلطته الوطنيةلالستخدام 

 على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة لالستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف االستيراد.
 ،متطلبات الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لالستخدام المعزول 02المادة )ب( من 9وتحدد الفقرة  -62

بطريقة  االستخدامو  لمناولة والتخزين والنقللوأن تحدد أي متطلبات  ،بوضوح أنها كائنات حية محورة هذه الوثائق أن تبينمثل 
 .آمنة
المرفق ) 9106-9109في برنامج عمله للفترة بروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  ووافق -62

للكائنات الحية  المعزولستخدام االتعلق بي ابند خطة عمل اجتماعه السابعدر  في يأن على  (BS-V/16الثاني من المقرر 
من  الغرضو من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة.  2-0الهدف التشغيلي و  6من المادة  9الفقرة المحورة في سياق 
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ستخدام اال بشأنأحكام البروتوكول أدوات وتوجيهات تسهل تنفيذ  وضعفي برنامج العمل، هو النظر في  حسبما يشار إليه، ذلك
 .المعزول للكائنات الحية المحورة

 BS-VI/8من المقرر  2في الفقرة  ،البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في عالوة على ذلك، دعا و  -71
ن النامية واألطراف التي البلدااألطراف من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التعاون مع ودعم و  األطراف والحكومات األخرى

 ب()9الفقرتين  تحديد الهوية المشار إليها فيلتنفيذ متطلبات الكشف و الالزمة تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لبناء القدرات 
 ات ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق تيسير نقل التكنولوجيا.مقرر الو  من البروتوكول 02من المادة  ( )9و

رشادات لهذه المسألةوالت للمساعدة في المداو  -70 األمين  أعد ،المتعلقة بالمزيد من الخطوات بشأن إعداد أدوات وا 
 المعزولستخدام ألحكام المتعلقة باالا ،على المستوى الوطني ،ذ األطرافتنف كيفعلى عامة  تتضمن نظرةالتنفيذي مذكرة 

 طوات.مزيد من الخالفضال عن عناصر للنظر في  ،للكائنات الحية المحورة

 الختاميةالمسائل   –خامسا
 أخرى شؤون -18البند 

 مسائلفي أي  نظريأن في البروتوكول في العامل كاجتماع لألطراف األطراف مؤتمر رغب يفي إطار هذا البند، قد  -79
 للنظام الداخلي. للمناقشة وفقا وتقبل تثارأخرى 

في راف ألطلالعامل كاجتماع  لمؤتمر األطراف الثامناالجتماع  انعقاد ومكان موعد -19البند 
 األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

بروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  قرريس الداخلي، النظاممن  2 القاعدةمن  9وفقا للفقرة  -73
 .قادمالعادي ال اجتماعه انعقاد انمكو  موعد

 اعتماد التقرير -21البند 
ستدعى ، المتبعةللممارسة ووفقا  على أساس مشروع التقرير الذي سيقدمه المقرر. ويعتمدهسينظر االجتماع في تقريره  -72
مؤتمر األطراف العامل ، بإرشاد من رئيس االجتماعالتقرير الختامي بعد  باالنتهاء من إعدادقرر لمُ تفويض اإلى ألطراف ا

 مساعدة من األمانة.بو كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 تام االجتماعاخت -21البند 
بروتوكول الفي ألطراف للمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  السابعاالجتماع  يعلن الرئيس عن اختتامأن  المقررمن  -75
 .9102 تشرين األول/أكتوبر 3يوم الجمعة ظهر بعد 
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 المرفق األول
 لمؤتمر األطراف العامل  السابعتنظيم العمل المقترح لالجتماع 
 وتوكول السالمة األحيائيةكاجتماع لألطراف في بر 

  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 بند جدول األعمال:  
 .افتتاح االجتماع -0

 االثنين 
 9102سبتمبر  92

  ...00-01.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:  
 الشؤون التنظيمية -9

 المكتب أعضاء 9-0
 قرار جدول األعمالإ 9-9
 م العملتنظي 9-3

تقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلى االجتماع  -3
ف لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا السابع

 في بروتوكول السالمة األحيائية
 تقرير لجنة االمتثال -2
 متعلقة باآللية المالية والموارد مسائل -6
التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات  -7

 األخرى

  ...03-00.11الساعة 
 

تقرير األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول وشؤون  -2  
 الميزانية
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  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 بنود جدول األعمال:  
 دورة خاصة بشأن التنفيذ

 02.11-05.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة  -5

 األحيائية وأنشطتها
مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية  -01

 (02ات الحية المحورة )المادة الكائن
دارة المخاطر  -09 تقييم المخاطر وا 

 (06و 05)المادتان 
النقل غير المقصود عبر الحدود  -06

 (07وتدابير الطوارئ )المادة 
الحية االستخدام المعزول للكائنات  -07

 المحورة

 بنود جدول األعمال:
 تقرير لجنة االمتثال -2
 لية والمواردمتعلقة باآللية المامسائل  -6
كوااللمبور  –بروتوكول ناغويا  -00

التكميلي بشأن المسؤولية والجبر 
 التعويضي

عتبارات االجتماعية واالقتصادية اال -03
 (96)المادة 

عداد التقارير )المادة  -02  (33الرصد وا 
التقييم واالستعراض الثالث لفعالية  -05

  (35البروتوكول )المادة 

 الثالثاء 
 9102سبتمبر  31

  00.11-01.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
 01و 5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 07و 06و 09و

 بنود جدول األعمال:
 6و 2مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 05و 02و 03و 00و

 02.11-05.11الساعة  

جلسة عامة الستعراض تقدم العمل في الفريقين   
 العاملين

 األربعاء
 9102بر أكتو  0

  ...00-01.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:  
 2و 7جدول األعمال  ديمواصلة مناقشة بن

 03.11-00.11الساعة 
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  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 بنود جدول األعمال:
 01و 5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 07و 06و 09و

 بنود جدول األعمال:
 6و 2مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 05و 02و 03و 00و

 02.11-05.11الساعة  
 

 بنود جدول األعمال:
 01و 5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 07و 06و 09و

 بنود جدول األعمال:
 6و 2مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 05و 02و 03و 00و

 الخميس 
 9102أكتوبر  9

  03.11-01.11الساعة 

 بنود جدول األعمال:
 01و 5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 07و 06و 09و

 بنود جدول األعمال:
 6و 2مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 05و 02و 03و 00و

 02.11-05.11الساعة  

 بنود جدول األعمال:  
 شؤون أخرى -02
لمؤتمر  الثامنموعد ومكان انعقاد االجتماع  -02

 األطراف في البروتوكول
 اعتماد التقرير -91
 اختتام االجتماع -90

 الجمعة
 9102توبر أك 3

  03.11-01.11الساعة 
 و

 02.11-05.11الساعة 
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 الثاني المرفق

 في اتفاقية التنوع البيولوجيلمؤتمر األطراف  السابعبوثائق االجتماع مؤقتة قائمة 
 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالعامل كاجتماع 

 
 العمل وثائق -ألف 

 الرمز العنوان
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1 مؤقتجدول األعمال ال

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1/Add.1 جدول األعمال المؤقتشروح 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2 تقرير لجنة االمتثال

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/3 وأنشطتها تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/4  مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد

 UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1 تقرير مرفق البيئة العالمية

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/5 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.1 تقرير األمين التنفيذي عن شؤون الميزانية 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2 تحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها

اختصاصات : تحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها
 هيئة فرعية معنية بالتنفيذ

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.3 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.4 ألمانةل وظيفيتعراض العن االستقرير 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/7 دورة خاصة بشأن التنفيذ

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/8 (02)المادة  الحية المحورةلكائنات ا مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية

اولة منببحث الثغرات وأوجه عدم االتساق فيما يتعلق بالمعايير ذات الصلة 
 (02)المادة  الحية المحورةونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/8/Add.1 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/9 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي –بروتوكول ناغويا 

دارة المخاطر )المادتان   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10 (06و 05تقييم المخاطر وا 

دارة المفتوح العضوية بشأن  اإللكترونيالخبراء  منتدىتقرير  تقييم المخاطر وا 
 المخاطر

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1 

دارة المخاطر  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/10/Add.1 تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11 (96ة )الماد العتبارات االجتماعية واالقتصاديةا

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12 (33الرصد وتقديم التقارير )المادة 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/13 (35تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة 
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 الرمز العنوان
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/14 (07النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/15 المعزول للكائنات الحية المحورةاالستخدام 

 الوثائق اإلعالمية-باء 

 الرمز العنوان
تقرير عن االجتماعين المنعقدين بين الدورات للجنة االستشارية غير الرسمية 

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمعنية ب
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/1 

فضال  BS-III/10من المقرر  2ات المستمدة من تنفيذ الفقرة تجميع المعلوم
 BS-V/8عن تنفيذ المقرر 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/2 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/3 المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة" اإلرشادات"نتائج اختبار ل تحليل

علقة بتقييم مخاطر الكائنات المت اإلرشاداتلالقتراحات بشأن تحسين "تجميع 
 الحية المحورة"

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/4 

من الخطة  9-9و 2-0و 3-0تنفيذ األهداف التشغيلية  نظرة عامة عن حالة
 قرطاجنة للسالمة األحيائية لبروتوكولاالستراتيجية 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/5 

دارة  منتدى الخبراء المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن تقييم المخاطر وا 
 المخاطر

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/5 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/6 "الكائنات الحية المحورة" دليل التدريب المنقح بشأن تقييم مخاطر

 2-0و 6-0نتائج االستقصاء المتعلق بحالة تنفيذ األهداف التشغيلية لموجز 
 توكولمن الخطة االستراتيجية للبرو  3-9و

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/7 

تقرير حلقة عمل شبكة معامل الكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد 
نوفمبر/تشرين الثاني  97إلى  95هويتها المعقودة في إسبرا، إيطاليا من 

9103 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/8 

ختبرات للكشف موجز لألنشطة المضطلع بها في إطار الشبكة اإللكترونية للم
 (9102-9109عن الكائنات الحية المحورة وتحديدها )

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/9 

المقابلة للمؤشرات الواردة في الخطة  نتائج االستقصاء لجمع المعلومات
 االستراتيجية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/10 

حركة غير تجميع للتقارير المقدمة بشأن التحديات والتجارب المتعلقة بال
 المقصودة عبر الحدود للكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/11 

ما القدرات والخبرات القائمة فيعن نتائج عملية "جميع المعلومات عن تقرير 
 "غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية باستخدام يتعلق

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/INF/12 
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