
 توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 )قرطاجنة للسالمة األحیائیةبروتوكول 

تعلیقـاتهم المحـددة بشـأن مشـروع شـكل ب اإلدالءل قرطاجنة للسالمة األحیائیة إلى 
 1؛ةالتنفیذی ةمرفق مذكرة األمینالوارد في 

مـــؤتمر  إلـــىوتقدیمـــه  ،إلـــى األمینـــة التنفیذیـــة تحـــدیث مشـــروع الشـــكل، مـــع مراعـــاة التعلیقـــات المتلقـــاة
مع اإلدالء بمزید  ،في اجتماعه التاسع نظر فیهلی األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة،

فـي  یائیـةبأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطـراف فـي بروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة األح

  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة،
للتقـاریر الوطنیـة  شـكل مـنقح إعـداد ةالتنفیذیـ ةاألمینـ

 الـواردةالرابعة بهدف ضمان الحصول على معلومات كاملة ودقیقة مع السعي لضمان تطبیق معلومات خـط األسـاس، 

المــنقح للتقریــر الــوطني  الشــكلمشــروع لباســتعراض الهیئــة الفرعیــة للتنفیــذ فــي اجتماعهــا الثــاني، 

لتقریـر الـوطني الرابـع في اویطلب إلى األطراف استخدامه 

األطـــراف إلـــى إعـــداد تقاریرهـــا مـــن خـــالل عملیـــة تشـــاوریة تضـــم جمیـــع أصـــحاب المصـــلحة 
  حسب االقتضاء؛بما في ذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، 

 من األطراف، بمشروع المقرر لكي ینظر فیه مؤتمر األطراف

CBD 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/SBI/REC/2/13 
13 July 2018 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال
توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

عداد التقاریر   2/13 ٕ بروتوكول  من 33المادة (الرصد وا
  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

ل قرطاجنة للسالمة األحیائیة إلى األطراف في بروتوكو  تدعو -
الوارد في  ،الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیةالتقریر الوطني 

إلـــى األمینـــة التنفیذیـــة تحـــدیث مشـــروع الشـــكل، مـــع مراعـــاة التعلیقـــات المتلقـــاة یطلـــب -
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة،

 ؛من التوضیح حول التغییرات التي تم إجراؤها

بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطـراف فـي بروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة األح یوصي -
 :غرار ما یليعلى  مقررا اجتماعه التاسع

في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف
لب فیـه CP-VIII/18إلى المقرر  یشیرإذ  األمینـ إلـى، الذي ُط

الرابعة بهدف ضمان الحصول على معلومات كاملة ودقیقة مع السعي لضمان تطبیق معلومات خـط األسـاس، 
  ،BS-V/15في المقرر 

ذ و  ٕ باســتعراض الهیئــة الفرعیــة للتنفیــذ فــي اجتماعهــا الثــاني،  یرحــبا
 ،ةالتنفیذی ةاألمین تهالرابع، كما اقترح

ویطلب إلى األطراف استخدامه  2مقررال اشكل التقریر المرفق بهذ یعتمد -1
  للسالمة األحیائیة؛ن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة 

األطـــراف إلـــى إعـــداد تقاریرهـــا مـــن خـــالل عملیـــة تشـــاوریة تضـــم جمیـــع أصـــحاب المصـــلحة  یـــدعو -2
بما في ذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، الوطنیین المعنیین، 
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من األطراف، بمشروع المقرر لكي ینظر فیه مؤتمر األطراف التقدیمات استنادا إلىمشروع الشكل للتقریر الوطني الرابع، الذي تم تنقیحه 
 .قرطاجنة للسالمة األحیائیة في اجتماعه التاسع بروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف في 

 

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 13البند 
 

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
1-

التقریر الوطني 
2-

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة،
من التوضیح حول التغییرات التي تم إجراؤها

3-
اجتماعه التاسع

الرابعة بهدف ضمان الحصول على معلومات كاملة ودقیقة مع السعي لضمان تطبیق معلومات خـط األسـاس، 
في المقرر 

الرابع، كما اقترح

ن تنفیذ بروتوكول قرطاجنة ع

الوطنیین المعنیین، 

                  
1 CBD/SBI/2/13
رفَ  2 ُ مشروع الشكل للتقریر الوطني الرابع، الذي تم تنقیحه  قسی

العامل كاجتماع لألطراف في 

 
 



CBD/SBI/REC/2/13 
Page 2 

 
اریر األطراف على الرد على جمیـع األسـئلة فـي شـكل التقریـر، ویشـدد علـى أهمیـة تقـدیم التقـ یشجع -3

الوطنیــة الرابعــة فــي الوقــت المناســب مــن أجــل تیســیر التقیــیم واالســتعراض الرابــع لفعالیــة بروتوكــول قرطاجنــة والتقیــیم 
  3؛2020-2011النهائي للخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة 

ن عـتقریرهـا الـوطني الرابـع إلى األطراف ویدعو الحكومات األخرى إلى أن تقدم إلى األمانة  یطلب -4
  :تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

  بلغة رسمیة من لغات األمم المتحدة؛  )أ(
قبـــل اثنـــي عشـــر شـــهرا مـــن االجتمـــاع العاشـــر لمـــؤتمر األطـــراف العامـــل كاجتمـــاع لألطـــراف فـــي   )ب(

  البروتوكول، الذي سینظر في التقریر؛
تبـــادل معلومـــات الســـالمة األحیائیـــة، أو عـــن طریـــق غیـــر  یفضـــل عبـــر اإلنترنـــت مـــن خـــالل غرفـــة  )ج(

اإلنترنـــت باســـتخدام النمـــوذج المناســـب الـــذي ســـتتیحه األمانـــة لهـــذا الغـــرض، وتوقـــع علیـــه علـــى النحـــو الواجـــب نقطـــة 
  .تصال الوطنیة لبروتوكول قرطاجنةاال

الـواردة فـي التقریـر واصل إتاحة خیار استعراض واختیار اإلجابـات تأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -5
 في أداة اإلبالغ على اإلنترنت؛ ،الوطني السابق الذي قدمه الطرف المعني

مؤتمر األطراف، لدى اعتمـاده اإلرشـاد لآللیـة المالیـة، بـأن یـدعو مرفـق البیئـة العالمیـة إلـى  یوصي -6
یرهـــا الوطنیـــة الرابعـــة بموجـــب إتاحـــة المـــوارد المالیـــة فـــي الوقـــت المناســـب لألطـــراف المؤهلـــة لتیســـیر إعـــداد وتقـــدیم تقار 

 .البروتوكول

__________ 
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