
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع األول

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 6البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية  1/3

 للبروتوكول
 لمتنفيذإن الييئة الفرعية 

في التقييم بناء القدرات المعني ببالمدخالت التي قدمتيا لجنة االمتثال وبمساىمة فريق االتصال  ترحب -0
لمفترة مبروتوكول لوتقييم منتصف المدة لمخطة االستراتيجية بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية واالستعراض الثالث لفعالية 

 1؛2100-2121
وموجز االتجاىات  التحميل المقارن لمتقارير الوطنية الثالثة مع خط األساس لحالة التنفيذتحميل بال ط عمماتحي -2

 2؛الناشئة
تاحة تطمب -3 تحميل مقارن أكثر تعمقا يدرس الروابط المحتممة،  ، حسب االقتضاء،إلى األمين التنفيذي إعداد وا 

 قراراتوالبمدان التي اتخذت  عاممةأطر تنظيمية  لدييابين البمدان التي الروابط مثل ، عالميةإ وثيقة كإن وجدت، بين المؤشرات، 
 بشأن الكائنات الحّية المحورة؛

خالل مة األحيائية لمسالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بأن يعتمد  توصي -4
 عمى غرار ما يمي: ااجتماعو الثامن مقّرر 

 ،قرطاجنة لمسالمة األحيائيةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
الييئة الفرعية لمتنفيذ في االضطالع بالتقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول  بعمل يرحب -0

 ؛2121-2100وتقييم منتصف المدة لمخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية لمفترة 
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 يحثو دورة اإلبالغ السابقة، بمقارنة الثالثة  تقديم التقارير الوطنيةمعدل انخفاض  يالحظ بقمق -2
 أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛ حتى اآلن عمىالتي لم تقدم تقاريرىا الوطنية الثالثة  األطراف

النتائج والمؤشرات في إطار الخطة االستراتيجية الحالية، بعض روابط واضحة بين  عدم وجود يالحظ -3
 الخطة االستراتيجية؛ىذه تابعة ىذه الروابط خالل م تنعكسعمى أن  ويوافق

أنو ينبغي، في إطار متابعة الخطة االستراتيجية الحالية، أن تكون المؤشرات بسيطة  أيضا يالحظ -4
ومبسطة وقابمة لمقياس بسيولة بغية أن يكون التقدم المحرز نحو تحقيق األىداف التشغيمية يمكن تتبعو وقياسو كميا 

 بسيولة؛
ما يخص: )أ( تطوير طرائق لمتعاون واإلرشاد في تحديد ىوية الكائنات تقدم فيبطء ال يالحظ كذلك -5

، الحّية المحورة أو السمات المحددة التي يمكن أن تكون ليا آثار ضارة عمى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو المستدام
دارة المخاطر؛ ؛ )ب( بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر و مع مراعاة أيضا المخاطر عمى الصحة البشرية ا 

قصود غير الم اإلطالقالقدرة عمى اتخاذ تدابير مناسبة في حالة  بناءاالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛ )د(  )ج(
 مكائنات الحّية المحورة؛ل

دارية وتدابي حتى اآلنضع يلم األطراف نصف ما يقرب من  أن يالحظ بقمق -6 ر أخرى تدابير قانونية وا 
بوضع أطرىا الوطنية لمسالمة األحيائية أن تقوم  حتى اآلناألطراف التي لم تقم  يحثو بشكل كامل لتنفيذ البروتوكول، 

 بذلك، وال سيما وضع تشريعات لمسالمة األحيائية، عمى سبيل األولوية؛
ية لألىداف النظر في إيالء األولو  عمىاألطراف، خالل الفترة المتبقية من الخطة االستراتيجية،  يحث -7

التشغيمية المتعمقة بوضع تشريعات خاصة بالسالمة األحيائية وتقييم المخاطر والكشف عن الكائنات الحّية المحورة 
 تنفيذ البروتوكول؛ في تيسيرما ليا من أىمية حيوية فيما يتعمق ب والتثقيف والتدريب وتحديد ىويتيا، والتوعية العامة

السالمة األحيائية وتبادل  في مجاللبناء القدرات  موجية مى القيام بأنشطةاألطراف ع أيضا يحث -8
 لتيسيرالخبرات ذات الصمة والدروس المستفادة من ىذه األنشطة عن طريق غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية 

 ؛هوتنفيذ البروتوكولمواصمة تطوير 
تبادل الخبرات بشأن العمميات لالسالمة األحيائية ومات استخدام غرفة تبادل معماألطراف عمى  يشجع -9

بالكائنات  المتعمقةعممية صنع القرار  فيذات الصمة باالعتبارات االجتماعية واالقتصادية الوطنية الممارسات أفضل و 
 ؛، ووفقا لمتشريعات الوطنيةالحّية المحورة، حسب االقتضاء

بشأن المسؤولية التكميمي كواال المبور -ناغويابروتوكول في بح طرفا صتاألطراف التي لم  يشجع -01
 أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛عمى والجبر التعويضي 

نقل باألطراف عمى مواصمة تعزيز القدرة عمى التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعمق  يشجع -00
دماج  ،، بما في ذلك لممجتمعات األصمية والمحميةبشكل آمنالكائنات الحّية المحورة واستخدام ومناولة  التوعية التدريب و وا 

ثقيف والمشاركة ضمن المبادرات الوطنية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة، والمبادرات المتعمقة بأىداف العامة والت
 والمبادرات البيئية األخرى؛ ]والتخفيف من آثاره[ تغير المناخ معالتنمية المستدامة، والمبادرات الخاصة بالتكيف 

لية المالية فيما يتعمق بدعم مؤتمر األطراف، عند اعتماده إلرشادات خاصة باآلأن يدعو ب يوصي -02
األطراف المؤىمة التي لم تضع  مواصمة مساعدةإلى  مرفق البيئة العالميةتنفيذ بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية، 

 ؛وأن تتيح تمويال ليذه الغاية أن تقوم بذلك اآلنحتى  بشأن السالمة األحيائية اقانوني اإطار 



UNEP/CBD/SBI/REC/1/3 
Page 3 

 

لدعم السياسي بمسائل السالمة األحيائية يسيم في الحصول المحدود عمى أن انعدام الوعي وا يالحظ -03
األطراف عمى تعزيز الجيود إلذكاء الوعي بالمسائل الرئيسية ذات  ويحثالتمويل الخاص بالسالمة األحيائية واستيعابو، 

 القرارات؛و السياسات  صناعالصمة بالسالمة األحيائية لدى 
يز آليات التشاور الوطنية فيما بين المؤسسات الحكومية ذات الصمة فيما األطراف عمى تعز  يحث -04

 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة؛ل الكافييتعمق ببرمجة المخصصات الوطنية لمرفق البيئة العالمية بيدف ضمان التمويل 
 إلى األمين التنفيذي: يطمب -05
ذات صمة، رىنا بتوافر الموارد، لتعزيز قدرة إقميمية ودون إقميمية وأنشطة أخرى  تنظيم حمقات عمل  )أ( 

متنوع لوخطط العمل الوطنية ستراتيجيات االاألطراف عمى تعزيز إدماج االعتبارات المتعمقة بالسالمة األحيائية ضمن 
 لتحقيق أىداف التنمية المستدامة؛ والخطط اإلنمائية الوطنية واالستراتيجيات الوطنيةالبيولوجي 
دارة المخاطر  فيما يخصد من أنشطة بناء القدرات، رىنا بتوافر الموارد، القيام بالمزي  )ب(  تقييم المخاطر وا 

االعتبارات  حسب االقتضاء،و ، والكشف عن الكائنات الحّية المحورة وتحديد ىويتيا والمسؤولية والجبر التعويضي
ئنات الحية المحورة عمى ، بما في ذلك األثر المحتمل لمكاذات الصمة والثقافية والصحية االجتماعية واالقتصادية

 ؛المجتمعات األصمية والمحمية
زالة   )ج( حاالت اقتراح أسئمة عمى نموذج التقارير الوطنية الرابعة تتيح المزيد من الوضوح أو التوضيح وا 

في األسئمة المستعممة في التقرير الوطني الثالث لضمان استيعاب معمومات كاممة ودقيقة مع السعي  الممحوظةالتكرار 
 ستمرار في اعتماد نماذج اإلبالغ السابقة؛إلى اال

 ؛مع المنظمات ذات الصمة في مجال السالمة األحيائيةوالعمل المشترك مواصمة تعزيز التعاون  )د( 
( لتعزيز ودعم 2121-2107مراعاة البندين )أ( و)ب( أعاله في تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) )ه(

 ( وأىداف أيشي لمتنوع البيولوجي الواردة فييا.2121-2100ية لمتنوع البيولوجي )بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيج
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