
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
  السابعاالجتماع 

   2014تشرين األول /أكتوبر 3 -ل أيلو/سبتمبر 29، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ
  *من جدول األعمال المؤقت 4 البند

  
  بروتوكول قرطاجنة للسالمة  بموجب تقرير لجنة االمتثال

  عشر حادياألحيائية عن أعمال اجتماعيها العاشر وال
في  السادس لألطراف االجتماع التي أعقبتو ما بين الدورتين خالل الفترة اجتماعين لجنة االمتثال عقدت -1

 30إلى  28الحادي عشر، من  ااجتماعهو ،2013 أيار/مايو 31إلى  29، من العاشر ااجتماعه، أي البروتوكول
 والنتائج للمناقشات موحداً تقريراً تقدم هذه الوثيقةو. ، كندااألمانة في مونتريال في مكاتب ،2014 أيار/مايو

 .هذين االجتماعين عن المنبثقة

العامل  األطراف السادس لمؤتمر نتائج االجتماع منهاأموراً  ،العاشر ااعهفي اجتم استعرضت اللجنة،و -2
 ت أيضاًاستعرضو. ولجنة االمتثال باالمتثال من حيث صلتها األحيائية السالمة بروتوكولكاجتماع لألطراف في 

 في األطراف هاتذات األولوية التي حدد القضايا مع التركيز على، التقارير الوطنية الثانية استناداً إلى االمتثال
 تصلفيما ي متعلقة باالمتثالقضايا عامة  اللجنة استعرضتو. السادس ااجتماعه بروتوكول السالمة األحيائية في

 إتاحة المعلومات) ب( البروتوكول؛ لتنفيذ الضرورية وغيرها من التدابير قانونية وإدارية اتخاذ تدابير) أ: (يلي بما
 تعزيز) ج( من البروتوكول؛ أحكام مختلفة على النحو المطلوب بموجب األحيائية غرفة تبادل معلومات السالمةل

 التي لم مع األطرافمتابعة للمختلفة  وجداول زمنية تدابير على وافقت اللجنةو .تهومشارك هتثقيفو توعية الجمهور
تنفيذ التزاماتها واإلدارية الالزمة ل التدابير القانونية ووضع بتقديم التقارير الوطنية فيما يتعلق اللتزاماتها بعد تمتثل

 .بموجب البروتوكول

 )8()ن(2 الفقرة الواردة فيو البيئة العالمية إلى مرفق مؤتمر األطراف الصادرة عندعوة ال اللجنة وبحثت -3
األطراف  لمساعدة لجنة االمتثال األنشطة التي أوصت بها النظر في دعمأي  ،11/5 لمقررل من التذييل الثاني

يمكن النظر  محددةأنشطة ناقشت اللجنة  ،في هذا السياقو .بموجب البروتوكول االمتثال اللتزاماتها على المؤهلة
 في مرفق األنشطة المدرجةب باالضطالع اتفقت على أن توصيو مرفق البيئة العالمية مساعدةصول على للح فيها

 .هذه الوثيقة
                                                             

* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1.  
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فيما حالة االمتثال ، األمانة قدم منم تقرير باالستناد إلى ،الحادي عشر افي اجتماعه نظرت اللجنة،و -4

 هاقدم المعلومات التي االتساق بين أيضا استعرضت اللجنةو .السابق ت في اجتماعهاعرضاستُ التي حاالتاليتعلق ب
السالمة معلومات غرفة تبادل ل احها هذا الطرفالتي أت والمعلومات الثاني الوطني تقريره من خالل كل طرف
التقارير الوطنية  بين تقديم الممتدة في السنوات الثالث قد شاركت بنشاطاألطراف  أن والحظت. األحيائية

أوجه  ساهمت في قد تكون التي بعض العوامل أيضاً الحظت اللجنةو. لالجتماع أعدتالتي المعلومات  استعراضو
أوجه التباين  لمعالجة المعنية األطراف المتابعة مع مواصلةاألمانة  إلىطلبت اللجنة و .تحديدها جرىالتي  التباين

 بالتزامها لتذكيرها، حسب االقتضاء، إلى األطراف المعنية بتوجيه رسالة ةن للرئيساإلذ، بما في ذلك المحددة
 التوصيات عدد من وافقت اللجنة علىو .بموجب البروتوكول على النحو المطلوب ومتسقة معلومات كاملة بتقديم

 .في المرفق، على النحو الوارد هذا الصدد في

التعليقات من  قدمت عدداًو ،األمانة أعدته والذي الثالثة وطنيةالتقارير النموذج تقديم  استعرضت اللجنةو -5
العامل  مؤتمر األطراف إلى التوصيات التي ستقدم على بعض أيضاً وافقتو .تحسينهالرامية إلى  واالقتراحات

 .في المرفق على النحو الوارد ألطرافلاجتماع ك

 بشأن مشروع اآلراء، الوسائل اإللكترونية عبر، أعضاء اللجنة، تبادل االجتماع الحادي عشر في أعقابو -6
وثيقة ل في وضع الصيغة النهائية إسهامك فعالية البروتوكولل الثالث ستعراضاالوتقييم للمنهجية بشأن وضع  اقتراح
في اجتماعه  ألطرافلاجتماع كالعامل  مؤتمر األطراف إلى التقديمه) UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/13( التقييم
 .السابع

 وكذلكعشرة  الحاديو العاشر يهااجتماع عن أعمالتقارير اللجنة النص الكامل ل الطالع علىويمكن ا -7
 :تينالتالي وصلتينالمانة على لأل شبكيعلى الموقع ال كل اجتماعالمتعلقة ب وثائق العمل

 10-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC 
 11-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC. 
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  مرفق
  ة لجنة االمتثال إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافتوصي

  *في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه السابع
 في بروتوكول قرطاجنة ألطرافلاجتماع كالعامل  مؤتمر األطراف يقرر أن لجنة االمتثال توصي

 :ما يلي، في اجتماعه السابع لسالمة األحيائية،ل

  االمتثال
التـي   الفعليـة  وثائقال السالمة األحيائيةمعلومات غرفة تبادل أن تقدم إلى  األطراف على يشجع -1

 شبكيموقع  وصلة إلى فيها وفرت في الحاالت التي أن تضمن،البروتوكول و المعلومات المطلوبة بموجب تتضمن
 ؛بسهولة المعلوماتإمكانية الوصول إلى و عاملة ومحدثة، تكون هذه الوصلة ، أنإحدى الوثائق للوصول إلى

السـالمة   معلومـات غرفة تبادل ل أتاحتها المعلومات التي تكون أن ضمان األطراف على يشجع -2
 ؛تقاريرها الوطنية مع محدثة ومتسقةمعلومات  األحيائية

ذات الصـلة علـى   المنظمات الدولية واإلقليمية و الحكومات األخرىحث ياألطراف و إلى طلبي -3
تبـادل   غرفـة  االستفادة من علىاألطراف  النامية البلدان لمساعدة بناء القدراتب المتعلقة مبادراتال تنفيذ أو دعم

تبادل  غرفة من خاللكاملة و ومحدثة متسقة معلومات تقديم من تمكنها مرافق وإنشاء معلومات السالمة األحيائية
 تقاريرها الوطنية؛و معلومات السالمة األحيائية

آليـة   ضمن من البروتوكول 23 المادة المدرجة في إطار المتطلبات أن تنفذاألطراف على  حثي -4
) أ(: ضمن مـا يلـي   اركتهتوعية الجمهور وتثقيفه ومش إدماج تضمنيمكن أن تظروفها الوطنية، والتي مناسبة ل

 تصـال الفـي مجـال ا   نطاقاً أوسع إطار وطني) ب(أو ؛ الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العمل
العناصـر ذات   ومراعـاة ، أهداف أيشي من 1 الهدف الجهود الرامية إلى تنفيذ) ج( أو؛ التوعية العامةوالتثقيف و
 ؛BS-V/13 التي اعتمدت في المقررو والتثقيف والمشاركة عامةبشأن التوعية ال برنامج العمل الصلة في

 أتاحتهـا التـي  اآلليات والمواد و مختلف األدوات من بشكل فعالاالستفادة  األطراف على يشجع -5
 التي أنشئت مـن خـالل  و نترنتاإل عبر الشبكات اإلقليميةو اإلنترنت منتدى علىال بما في ذلك وغيرها، األمانة
االلتزامـات   فـي تنفيـذ  الدروس المستفادة المعلومات والخبرات و، لتبادل ات السالمة األحيائيةتبادل معلومغرفة 

 ؛من البروتوكول 23 المادة المنصوص عليها في

 الرصد واإلبالغ

 ل،وجزر مارشا ،وجزر البهاما ،والجبل األسود ،وتركمانستان ،وبليز ،وبربادوسن، باكستا حثي -6
 التقـارير  نمـوذج  باستخدام دون مزيد من التأخير ةتقريرها الوطني تقديم على ،ناواليون ،ونيكاراغوا ،ولكسمبرغ

 ؛التقدم الذي تحرزه متابعة و هذه األطرافاالتصال بالمكتب يطلب إلى و الوطنية الثانية،

                                                             
إلى  التوصياتقد تشير  في البروتوكول، ألطرافل اجتماعك األطراف العامل لمؤتمر السابقة المعتمدة في االجتماعات وفقاً للممارسة *

  .يكون من األنسب النظر فيها التي قدو ذات الصلة بنود جدول األعمال
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 إتاحة الوقت الكـافي  غيةب في الوقت المناسب تقاريرها الوطنية الثالثة تقديم األطراف على يحث -7

للخطة  منتصف المدة استعراضوإجراء  االمتثال لتقييم وهو أمر ضروري الواردة في التقارير، لوماتالمع لتحليل
 البروتوكول؛ فعاليةل الثالث ستعراضاالتقييم وال واستكمال االستراتيجية

وحلقات  ،الحلقات الدراسية الشبكية نترنت، مثلعلى اإل تنظيم مناقشاتالتنفيذي  األمين إلىيطلب  -8
كل  وراءاألساس المنطقي و، اإلبالغ نموذج في فهم مساعدة األطراف بغية بشأن اإلبالغ الوطني قليميةالعمل اإل

 ؛عبر اإلنترنت الوطنية الثالثة هاتقارير تقديمالمتعلقة بالتقنية  مرافقالو ،سؤال

 المالية اآللية المالية والموارد

المخصـص   محـور العمـل الرئيسـي    من خالل البيئة العالمية إتاحة األموال مرفق إلىيطلب  -9
االمتثـال   الصعوبات التـي تواجههـا فـي   ب لجنة االمتثال التي تبلغ لألطراف المؤهلة للمشاريع الصغيرة الحجم

علـى  و األطراف، الصادر عن مؤتمر 11/5 للمقررالثاني  تذييلالمن ) ن(2 الفقرة من 8 لمادةوفقا ل للبروتوكول
 :شطة التاليةألناب االضطالع من أجلوجه الخصوص 

  ؛BS-VI/5من المقرر ) ز(2 للفقرة وفقاً بموجب البروتوكول، التقارير الوطنية الثالثة إعداد  )أ(
 وفقاً بموجب البروتوكول، األولى تقاريرها الوطنيةل، تفعل ذلك بعد التي لم ،إعداد األطراف  )ب(

  ؛BS-V/14 للمقرر
 وفقاً، أو وضع صيغتها النهائية وتنفيذها ائيةالوطنية للسالمة األحي ألطرها األطراف تحديث  )ج(

  ؛BS-VI/5  من المقرر) ح(2 للفقرة
، ويختارون بالتشاور مع األطراف السالمة األحيائية قائمة خبراء منبخبراء  االستعانةدعم   )د(
 أعاله، حسب االقتضاء؛) ج(و) ب(و) أ( من أجل تحقيق النقاط المعنية،

السـالمة   مشاريعتنفيذ ل لألطراف المؤهلة توافر األموال ى تيسيرعل البيئة العالمية مرفق يشجع -10
 ؛األحيائية

، المتحدة للبيئـة  برنامج األمم، وال سيما المشرفة على التنفيذ البيئة العالمية مرفق وكاالت يشجع -11
 ؛السالمة األحيائية وتنفيذ مشاريع وضعفي  األطراف المؤهلة كافية لدعم أحكام على وضع

 العالمية؛ مرفق البيئة للحصول على تمويل على المستوى اإلقليمي على التعاون األطراف يشجع -12

 الـالزم  تمويـل ال على افرص حصوله جهودها الرامية إلى تحسين األطراف على تعزيز حثي -13
السـالمة   بـين  التنسيق مستوى تحسينأمور منها  العالمية من خالل من مرفق البيئة السالمة األحيائية لمشاريع

 حلقات عمل إقليمية في تنظيم والتعاون ،مرفق البيئة العالميةل ومراكز االتصال التابعةوالتنوع البيولوجي  ئيةاألحيا
القدرات تحديد ) ب(؛ المتعلقة بالسالمة األحيائية الوفاء بااللتزامات بأهمية الوعي إذكاء) أ(: من أجل تحقيق ما يلي

 أفضـل  تحظـى بفـرص   المشاريع التـي  تصميم) ج(؛ الستفادة منهاوا التي قد تكون متاحة اإلقليمية أو المحلية
 ؛إلقرارها

 النقل غير المقصود عبر الحدود
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 مثلـه مـا ي  بشأن تقديم إرشادات، من الخطة االستراتيجية 8-1 الهدف التشغيلي في سياق ،قرري -14
فـي   المطلوبـة  المتابعةإجراءات  ونوع ،غير المشروع عبر الحدود خالفاً للنقل عبر الحدود مقصودالنقل غير ال

 .وجود هذا مثل هذا النقل العابر للحدود حالة

 ---- - 

 


