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BS-VII/1 االمتثال 
 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

على النحو الوارد في تقريري باألنشطة التي اضطلعت بها لجنة االمتثال في فترة السنتين الماضية  إذ يرحب
 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،في بما يتماشى مع دورها الداعم  1االجتماعين العاشر والحادي عشر

ذ يحيط علما  1بتوصيات لجنة االمتثال الواردة في المرفق بتقريرها، وا 
لى غرفة تبادل معلومات السالمة األطراف، عند تقديم المعلومات المطلوبة بموجب البروتوكول إ يشجع -1

شبكي الموقع الفر فيها وصلة إلى او تاألحيائية، على تحميل الوثائق الفعلية التي تتضمن المعلومات، أو في الحاالت التي ت
 للوصول إلى إحدى الوثائق، التأكد من أن هذه الوصلة عاملة ومحدثة، ويمكن الوصول إلى المعلومات بسهولة؛

لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  تتيحهااف على ضمان أن تكون المعلومات التي األطر  يشجع أيضا -2
 معلومات محدثة ومتسقة مع تقاريرها الوطنية؛

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إلى تنفيذ أو دعم مبادرات بناء  يدعو -3
من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، القدرات الرامية إلى مساعدة األطراف 

نشاء مرافق تمكنها من  واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وا 
معلومات السالمة األحيائية وتقاريرها الوطنية وتسمح لألطراف من تقديم معلومات متسقة ومحدثة وكاملة من خالل غرفة تبادل 

 البلدان النامية بالحصول على التكنولوجيات المناسبة للمشاركة بنشاط في األنشطة المنفذة عبر اإلنترنت؛

األطراف التي تواجه صعوبات في االمتثال لواحد أو أكثر من التزاماتها بموجب البروتوكول إلى  يشجع -4
لمساعدة من لجنة االمتثال أو من األمانة في مجاالت مثل إتاحة المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية طلب ا

 وا عداد أو تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛

من البروتوكول ضمن آلية مناسبة  23األطراف على أن تنفذ المتطلبات المدرجة في إطار المادة  يشجع -5
ا الوطنية، والتي يمكن أن تتضمن إدماج التوعية العامة والتثقيف والمشاركة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لظروفه

للتنوع البيولوجي، واألطر الوطنية األوسع نطاقا في مجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة، أو الجهود الرامية إلى تنفيذ 
ولوجي، مع مراعاة العناصر ذات الصلة في برنامج العمل بشأن التوعية العامة والتثقيف من أهداف أيشي للتنوع البي 1الهدف 

 ؛BS-V/13والمشاركة والتي اعتمدت في المقرر 

األطراف على االستفادة بشكل فعال من مختلف األدوات والمواد واآلليات التي أتاحتها األمانة وغيرها  يشجع -6
اإلنترنت والشبكات اإلقليمية عبر اإلنترنت والتي أنشئت من خالل غرفة تبادل من المصادر، بما في ذلك المنتدى على 

معلومات السالمة األحيائية، لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في 
 .من البروتوكول 23 المادة

                                                 
1 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2. 
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BS-VII/2 ة وأنشطتهاتشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائي 
 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

والتنفيذ الجاري لبرنامج عملها والتقرير  تبادل معلومات السالمة األحيائية التشغيل العام لغرفة إذ يضع في االعتبار
 2المرحلي بشأن تنفيذ أهداف الخطة االستراتيجية،

ذ   ،تبادل معلومات السالمة األحيائيةالتحسينات التي أجريت على البوابة المركزية لغرفة ب يرحبوا 
ذ  المرحلة الثانية من مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المشترك بين مرفق البيئة بكل من  يشيدوا 

 ،الدوراتت السالمة األحيائية خالل الفترة ما بين تبادل معلوماألطراف بشأن استخدام غرفة المقدم إلى االعالمية واألمانة للدعم 
ذ   الحاجة إلى بناء القدرات في مجال استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، يعيد تأكيدوا 

 إلى األمين التنفيذي:يطلب  -1
مات تيسير االتصاالت من أجل تحرير وتحديث السجالت التي تقدمها األطراف في غرفة تبادل معلو  )أ(

 السالمة األحيائية؛
مواصلة تطوير غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مع إيالء االعتبار الواجب الحتياجات مستخدميها  )ب(

ومع التأكيد الخاص على األنشطة المتعلقة بمواءمة وبناء القدرات المتعلقة برصد الكائنات المحورة الحية، على سبيل المثال من 
 برات للكشف عن الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها؛خالل شبكة المخت

، بما في ذلك تلك الخاصة بمنظمة السالمة األحيائية األخرى مواصلة التعاون مع قواعد بيانات ومنابر  )ج(
في الميدان  التفاقية وفي منظمة التعاون والتنميةالتابعة لالغرف األخرى لتبادل المعلومات و ، لألمم المتحدة ألغذية والزراعةا

 االقتصادي؛
بينية في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بطريقة تسمح بتجميع النتائج البحث التحسين واجهات  )د(

 مواضيعية؛المجاالت الحسب 
إكمال ترجمة جميع مقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية  )ه(

 الست؛
ناء القدرات في مجال تنفيذ غرفة تبادل معلومات باصلة إعداد منتديات إلكترونية نظرا لفعاليتها في مو  )و(

 السالمة األحيائية؛
 الحكومات األخرى إلى ما يلي: ويدعواألطراف  يحث -2
مسجلة في ممثليها في المنتديات الدولية األخرى بإمكانية االسترجاع اإللكتروني لجميع البيانات ال أن تبلغ )أ(

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بغية جعلها متاحة من خالل مواقع شبكية أخرى ذات صلة؛
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية جميع قراراتها النهائية بشأن النقل األول المقصود  تسجل فيأن  )ب(

وكذلك تقييمات المخاطر ذات الصلة على بيئة بلد االستيراد  عبر الحدود للكائنات المحورة الحية من أجل إدخالها المقصود في
 النحو المطلوب بموجب البروتوكول، مع التشديد بصفة خاصة على النقل األول المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية

                                                 
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/3القسم الثاني من الوثيقة  2
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غرفة تبادل معلومات السالمة  في في الوقت الحاليألن هذه الفئة ممثلة تمثيال ناقصا الموجهة إليها بغرض التجارب الميدانية، 
 ،BS-V/2)أ( من المقرر  1األحيائية، مع اإلشارة إلى الفقرة 

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات صلة إلى ما يلي: يدعو -3
رافق ت مكنها من بناء القدرات أو دعمها لمساعدة األطراف من البلدان النامية على إنشاء ملالقيام بمبادرات  )أ(

 تقديم معلومات متسقة وم حّدثة وكاملة عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقاريرها الوطنية؛
هدف التغلب على العقبات التي بمنح التمويل وتعزيز وتوسيع نطاق المبادرات، قدر اإلمكان بطريقة منسقة،  )ب(

التي تمر طراف األسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، و تواجهها األطراف من البلدان النامية، ال 
من البروتوكول، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب  20، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مع اإلشارة إلى ومات إلى وتطوير البنية التحتية الالزمة لتسهيل استرجاع وتقديم المعل
 ؛BS-V/2)أ( من المقرر  10الفقرة 

مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة من  الثالثة للمرحلةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، في تنفيذه  يدعو -4
 األحيائية إلى ما يلي:

فة تبادل معلومات السالمة األحيائية مع إيالء اهتمام خاص وضع مزيد من اإلرشادات بشأن استخدام غر  )أ(
 مشاركة؛التعزيز التوعية العامة والتثقيف و ب( 2مسؤولي الجمارك ومراقبة الحدود )ب( 1)

األطراف التي شاركت في المرحلة الثانية من مشروع غرفة تبادل مع  تعزيز التآزر اإلقليمي، قدر اإلمكان، )ب(
 حيائية؛معلومات السالمة األ

برنامج األمم المتحدة للبيئة والوكاالت المنفذة األخرى لمرفق البيئة العالمية إلى البدء في تقييم  يدعو -5
لبلدان النامية فيما يخص استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مع مراعاة لألطراف من ااالحتياجات اإلضافية 

لجزرية الصغيرة النامية من بينها، بهدف التعجيل في تقديم مقترحات إلى مرفق البيئة احتياجات أقل البلدان نموا والدول ا
م صممة خصيصا لمعالجة االحتياجات الوطنية واإلقليمية لتنفيذ منها جديدة لبناء القدرات أو مكونات  مشاريعالعالمية تتعلق ب

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
، بالتشاور مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والوكاالت المنفذة األخرى في مرفق ومإلى أن تق األطراف يدعو -6

تقييم الدروس المستفادة من استخدام النظام االستشاري لبناء القدرات فيما يخص المشاركة الفعالة في غرفة بالبيئة العالمية، 
مكانيات استخدام هذا النظام ل لمشاركة الفعالة في غرف تبادل الالزمة لبناء القدرات تبادل معلومات السالمة األحيائية وا 

 المعلومات األخرى التفاقية التنوع البيولوجي.
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BS-VII/3 (35)المادة  تقييم واستعراض فعالية البروتوكول 
 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 :ما يلي يقرر -1

التقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية خالل الجمع بين  )أ(
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛

رفة تبادل إلى المعلومات المتوافرة من التقارير الوطنية الثالثة كمصدر أساسي، وغأيضا أن يستند التقييم  )ب(
 مكرسة؛ استقصاءاتمعلومات السالمة األحيائية وعند االقتضاء، البيانات اإلضافية التي يمكن جمعها من خالل 

باستخدام التقارير  هاوتحليل نظيمهاتنفيذ البروتوكول وت عنإلى األمين التنفيذي جمع معلومات  يطلب -2
واالستعراض الثالث للبروتوكول بالتزامن مع تقييم منتصف المدة  المساهمة في التقييم بهدفالوطنية الثالثة كمصدر أساسي، 

 ؛2020-2011 للفترة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 عن طريق إكماللى المساهمة بفعالية في عملية جمع البيانات إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف حث ي -3
توفير معلومات مالئمة ووافية في تقاريرها، وفقا للمقررات ذات الصلة وعن طريق قت المناسب في الو  هاتقاريرها الوطنية وتقديم

 بشأن اإلبالغ الوطني، ال سيما فيما يخص األطر الزمنية لتقديم مثل هذه التقارير؛

األطراف والحكومات األخرى على إتاحة جميع المعلومات اإللزامية في غرفة تبادل معلومات السالمة  حثي -4
 األحيائية؛

بما في ذلك المساهمات من فريق االتصال  ،استعراض تنفيذ البروتوكولالمعنية بالهيئة الفرعية  إلىيطلب  -5
 بشأن بناء القدرات ما يلي:

استعراض المعلومات التي قام بجمعها وتحليلها األمين التنفيذي بغرض المساهمة في التقييم واالستعراض  )أ(
 ؛2020-2011 للفترة منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية الثالث للبروتوكول وتقييم

إجراء التقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول باستخدام مجموعة أساسية من احتياجات المعلومات  )ب(
 المحددة في المرفق بهذا المقرر على النحو المعّدل من جانب الفريق؛

 ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية من خالل ضمان مشاركاتهم في عملية االستعراض؛ آراء اعاةمر  )ج(
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة إلى م نتائجها وتوصياتها يتقد -6
 خالل اجتماعه الثامن؛ لينظر فيهااألحيائية 

مدخالت في التقييم واالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف المدة إلى لجنة االمتثال تقديم  يطلب -7
 .للخطة االستراتيجية في شكل تقييم لحالة تنفيذ البروتوكول للوفاء بأهدافه
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 المرفق
 المتزامن معالالزمة للتقييم واالستعراض الثالث المتصلة بها و لمعلومات المحددة امجموعة أساسية من عناصر محتملة و 

 م منتصف المدة للخطة االستراتيجيةتقيي
 التغطية -ألف

 التغطية الجغرافية للبروتوكول وتغطية البروتوكول لعمليات نقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدود: -1العنصر 
 عدد األطراف في البروتوكول؛ )أ( 
 اتصال وطنية؛ نقاطعدد األطراف التي عينت  )ب( 
 تقارير الوطنية في الوقت المناسب عن تنفيذ البروتوكول؛عدد األطراف التي تقدم ال )ج( 
 عدد األطراف التي تستورد الكائنات المحورة الحية من غير األطراف؛ )د( 
 عدد األطراف التي تصدر الكائنات المحورة الحية إلى غير األطراف؛ )ه( 
 .والبحثيةعدد األطراف التي تطور الكائنات المحورة الحية في المراكز العامة  )و( 

 التنفيذ المحلي لإلجراءات األساسية والمرفقات -باء
إجراءات االتفاق المسبق عن علم )أو األطر التنظيمية المحلية المتسقة مع البروتوكول(، وفقا وضع  -2العنصر 

 نقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدود إلدخالها عن قصد في البيئة: بسببتنشأ التي للبروتوكول، 
 قواعد و/أو تدابير إدارية لتطبيق إجراءات االتفاق المسبق عن علم؛/أو عدد األطراف التي لديها قوانين و )أ( 
عدد األطراف التي اعتمدت إطار تنظيمي محلي يتسق مع البروتوكول فيما يتعلق بنقل الكائنات المحورة  )ب( 

 في البيئة؛ عن قصدالحية عبر الحدود ألغراض اإلدخال 
 األطراف التي عينت سلطات وطنية مختصة؛عدد  )ج( 
قوانين وقواعد تنظم عملية نقل  ليس لديهاعدد األطراف التي تستورد أو تصدر كائنات محورة حية و  )د( 

 في البيئة؛ عن قصدالكائنات المحورة الحية عبر الحدود لإلدخال 
و أطر تنظيمية محلية تتسق مع تطبيق إجراءات االتفاق المسبق عن علم أفي االتجاهات اإلقليمية  )ه( 

 البروتوكول.
إجراءات االتفاق المسبق عن علم )أو إطار تنظيمي محلي يتسق مع البروتوكول( ألغراض  وتفعيلتشغيل   -3العنصر 

 في البيئة: عن قصدنقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدود لإلدخال 
دارية محلية )لصنع القرار( للتعامل مع تطبيقات االتفاق  )أ(  عدد األطراف التي لديها ترتيبات مؤسسية وا 

 المسبق عن علم؛
 عدد األطراف التي لديها مخصصات في الميزانية لتشغيل إطارها الوطني للسالمة األحيائية؛ )ب( 
الوطنية للسالمة اإلحيائية )بما في ذلك تطبيقات عدد األطراف التي لديها موظفين دائمين إلدارة أطرها  )ج( 

 االتفاق المسبق عن علم(؛
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 عدد األطراف التي جهزت تطبيقات االتفاق المسبق عن علم وتوصلت إلى قرارات بشأن االستيراد؛ )د( 
 االتجاهات اإلقليمية في تشغيل وعمل إجراءات االتفاق المسبق عن علم. )ه( 
جراءات الخاصة بصنع القرار بشأن نقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدود المعدة اإل وتفعيلوضع   -4العنصر 

 للتجهيز:أو أغذية أو أعالف كلالستخدام المباشر 
لكائنات لعدد األطراف التي اتخذت قرارات نهائية بشأن االستخدام المحلي بما في ذلك الطرح في األسواق  )أ( 

 األعالف أو التجهيز التي قد تخضع للنقل عبر الحدود؛المحورة الحية المخصصة لألغذية أو 
عدد األطراف التي لديها إجراءات مخصصة لصنع القرار بشأن استيراد الكائنات المحورة الحية ألغراض  )ب( 

 األغذية أو األعالف أو التجهيز.
 إجراءات تقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية: وتفعيل وضع  -5العنصر 
 ؛طراف التي لديها إرشاد بشأن تقييم مخاطر الكائنات المحورة الحيةعدد األ )أ( 
عدد األطراف التي أجرت عمليات تقييم للمخاطر كجزء من عملية صنع القرار بشأن أحد الكائنات المحورة  )ب( 

 الحية؛
ية تقييم عدد األطراف التي لديها لجنة استشارية أو غير ذلك من الترتيبات إلجراء أو استعراض عمل )ج( 

 المخاطر؛
عدد القرارات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المصحوبة بملخص عن تقييم مخاطر الكائنات  )د( 

 المحورة الحية؛
 عدد األطراف التي لديها القدرات المحلية الضرورية إلجراء تقييم المخاطر؛ )ه( 
الث من البروتوكول أو أي إرشادات أخرى بشأن تقييم عدد األطراف التي أبلغت عن استخدامها للمرفق الث )و( 

 المخاطر التي يكون قد اتفق عليها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛
 االتجاهات اإلقليمية فيما يتعلق بقدرات تقييم المخاطر. )ز( 
 ر الكائنات المحورة الحية ورصدها:إجراءات لتحديد التدابير المالئمة إلدارة مخاط وتفعيلوضع   -6العنصر 
عدد األطراف التي رخصت بإدخال الكائنات المحورة الحية في البيئة ولديها اشتراطات و/أو إجراءات  )أ( 

دارة ومراقبة المخاطر المحددة في عمليات تقييم المخاطر؛  ونفذتها لتنظيم وا 
 ؛تهاالمحورة الحية وتحديد هويالكائنات  الكشف عنعدد األطراف التي لديها قدرات على  )ب( 
 االتجاهات اإلقليمية فيما يتعلق بقدرات إدارة المخاطر. )ج( 
 اإلجراءات الخاصة بتحديد ومعالجة النقل غير القانوني للكائنات المحورة الحية عبر الحدود: وضع وتفعيل  -7العنصر 
ير القانوني عبر الحدود بما في ذلك من خالل عدد األطراف التي لديها تدابير محلية لمنع ومعاقبة النقل غ )أ( 

 تنظيم االستخدام العابر والمعزول؛
ر القانوني ألحد الكائنات المحورة يعدد األطراف التي تبلغ عن أنها قد تلقت معلومات بشأن حاالت النقل غ )ب( 

 الحية عبر الحدود إلى أو من األراضي الخاضعة لواليتها؛
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ها قدرات على رصد النقل غير القانوني للكائنات المحور الحية عبر الحدود )مثل عدد األطراف التي لدي )ج( 
 ن والقدرات التقنية(.يالعامل

إجراءات لمنع وتحديد ومعالجة نقل الكائنات المحورة الحية غير المقصود عبر الحدود بما في  وتفعيلوضع   -8العنصر 
 ذلك إجراءات اإلخطار وتدابير الطوارئ:

االتصال الخاصة بها بشأن  نقاطألطراف التي أبلغت غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عن عدد ا )أ( 
 ؛17النقل غير المقصود للكائنات المحورة الحية عبر الحدود وفقا للمادة 

عدد األطراف التي لديها آلية إلبالغ الدول المحتمل أن تتضرر من عمليات نقل الكائنات المحورة الحية  )ب( 
 ير المقصود عبر الحدود الفعلية أو المحتملة؛غ
 ؛قد تم تحديدهعدد حاالت النقل غير المقصود عبر الحدود  )ج( 
عدد األطراف التي لديها آلية لتحديد والبت في مدى التأثيرات الضارة الكبيرة على التنوع البيولوجي نتيجة  )د( 

 د.ألي نقل غير مقصود للكائنات المحورة الحية عبر الحدو 
البروتوكول فيما يتعلق بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية  مقتضياتوتنفيذ المتطلبات المالئمة بشأن  وضع  -9العنصر 

 الكائنات المحورة الحية:
 18عدد األطراف التي لديها متطلبات بشأن مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات المحورة الحية تتسق مع المادة  

ل والمقررات الالحقة ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من البروتوكو 
 بشأن:

 االستخدام المعزول؛ (1) 
 في البيئة؛ عن قصداإلدخال  (2) 
 الكائنات المحورة الحية لالستخدام المباشر لألغذية أو األعالف أو للتجهيز. (3) 
جراءات الخاصة باإلخطار عن المعلومات المطلوبة لغرفة تبادل معلومات السالمة اإل وضع وتفعيل  -10العنصر 

 األحيائية:
عدد األطراف التي حددت المسؤوليات بشأن اإلبالغ عن المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة  )أ( 

 األحيائية؛
 زمة لتنفيذ البروتوكول.عدد األطراف التي لديها نظم إلدارة معلومات السالمة األحيائية الال )ب( 
 ف والمشاركة:والتثقيتنفيذ برنامج عمل التوعية العامة   -11العنصر 
 عدد األطراف التي تنفذ برامج أو أنشطة للتوعية العامة؛ )أ( 
عدد األطراف التي توفر مستوى معين من المشاركة العامة في عمليات صنع القرار بشأن الكائنات المحورة  )ب( 

 .الحية
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 اإلجراءات واآلليات على المستوى الدولي -جيم
يضطلع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بالغرض الم ناط به باعتباره   -12العنصر 

 جهازا رئاسيا:
عدد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة التي تيسر  )أ( 

 ذ االلتزامات بمقتضى البروتوكول من خالل بلورة تدابير نوعية؛تنفي
مساهمة أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة في وضع السياسات وتنفيذها )عدد المبادئ التوجيهية وغير ذلك  )ب( 

من الصكوك التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة على أساس مساهمات 
 من أفرقة الخبراء(؛

 بخدمات ومعلومات في عملية البروتوكول. ساهمتعدد المنظمات الدولية ذات الصلة التي  )ج( 
 يجري تنفيذ إطار وخطة عمل بشأن بناء القدرات بصورة فعالة:  -13العنصر 
الناجمة عن هذا  لدعم أنشطة بناء قدرات السالمة األحيائية والتأثيرات يحجم التمويل المقدم أو المتلق )أ( 

 التمويل؛
الخبراء من قائمة الخبراء وعدد األطراف التي االستعانة بعدد األطراف التي تطلب مساعدات لتتمكن من  )ب( 

 تحصل بالفعل على هذه المساعدات؛
عمليات تقييم المخاطر وغير ذلك من بعدد األطراف التي تبلغ عن استخدام الخبرات المحلية لالضطالع  )ج( 

 .هاشطة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول أو استعراضاألن
 تضطلع لجنة االمتثال بوظائفها:  -14العنصر 
 اللتزامات البروتوكول؛ الجنة االمتثال بشأن امتثاله علىاألطراف قضايا  تطرح )أ( 
 .لجنة االمتثال لديها نظام لصنع القرار )ب( 
 ة تعمل ويمكن الوصول إليها:غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائي  -15العنصر 
عدد األطراف وغيرها من المستخدمين الذين يصلون إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية على  )أ( 

 أي مرة واحدة على األقل شهريا؛ ،أساس منتظم
عدد األطراف التي تبلغ عن صعوبات في الوصول إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أو  )ب( 
 ستخدامها؛ا
 المعلومات الواردة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.وحداثة مدى موثوقية  )ج( 

 اإلنساننقل الكائنات المحورة الحية عبر الحدود على التنوع البيولوجي مع مراعاة كذلك المخاطر على صحة  آثار -دال
 يولوجي في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي:ضرورة إيالء االهتمام ألهداف أيشي للتنوع الب  -16العنصر 

 الوطنية للتنوع البيولوجي. هاوخطط عمل هاعدد األطراف التي أدرجت السالمة األحيائية في استراتيجيات
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BS-VII/4  للكائنات المحورة الحية المعزولاالستخدام 

 ،األحيائيةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  
ألمين التنفيذي معلومات وأدوات وخبرات وتوجيهات إلى ااألطراف والحكومات األخرى إلى أن تقدم  يدعو -1 

للكائنات المحورة الحية، بما في ذلك أي متطلبات  المعزولاالستخدام عملية ذات صلة بآلياتها القائمة ومتطلباتها ذات الصلة ب
 خاصة تتصل بنوع ومستوى االحتواء؛

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يمكن من خاللها إلى األمين التنفيذي استحداث أقسام داخل  يطلب -2 
 تقديم هذه المعلومات واسترجاعها بسهولة؛

 القائمةأعاله، في الثغرات  1اجتماعه الثامن، مع مراعاة المعلومات المتاحة في الفقرة  فيالنظر،  يقرر -3 
للكائنات  المعزولاالستخدام المتعلقة بي تحدّدها األطراف، إن و جدت، بهدف تسهيل تنفيذ أحكام البروتوكول واالحتياجات الت
 المحورة الحية.
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BS-VII/5 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،BS-VI/5 هرر إلى مقإذ يشير 
ذ و   3التقرير الذي قدمه مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، يالحظا 
ذ يالحظ أيضاو  الصادرة عن الفريق العامل المفتوح  5/10الصادر عن مؤتمر األطراف والتوصية  11/4المقرر  ا 

عراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة است بخصوصالعضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 
 لالتفاقية، بما في ذلك وضع األهداف، 

 دعم مرفق البيئة العالمية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -أوال
جمالي مبلغ التمويل الذي طلبته األطراف من مرفق البيئة يالحظ مع القلق -1  انخفاض عدد المشاريع وا 

 العالمية لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية خالل فترة التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية؛ 
للبلدان التي  ويعرب عن تقديرهبالتجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  يرحب -2

 ساهمت في التجديد السادس للموارد؛
 4باستراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، ايرحب أيض -3

بأهداف البرمجة اإلرشادية لمختلف ويحيط علما بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،  5والتي تتضمن البرنامج 
 أهداف وبرامج المجال البؤري للتنوع البيولوجي؛ 

األطراف المؤهلة على إعطاء األولوية لمشاريع السالمة األحيائية خالل برمجة مخصصاتها الوطنية  حثي -4
في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد، مع مراعاة التزاماتها بموجب 

، 2020-2011 للفترة ة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، والخطة االستراتيجي
رشاد مؤتمر األطراف لآللية المالية؛   وا 

األطراف على استكشاف إمكانية دمج أنشطة السالمة األحيائية في مشاريع متعددة المجاالت  يشجع -5
لمشاريع التي سيتم إعدادها في إطار برامج المجال البؤرية، بما في ذلك "البرامج التجريبية للنهج المتكامل" المقترحة، وكذلك ا

 البؤري للتنوع البيولوجي األخرى؛
طلب الدعم من مرفق البيئة و األطراف على التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  أيضا يشجع -6

يث التكلفة للموارد والمعلومات العالمية لمشاريع مشتركة من أجل تحقيق أقصى قدر من التآزر والفرص للتقاسم الفعال من ح
 والتجارب والخبرات؛ 

وعي المسؤولين الحكوميين  رفعاألطراف والحكومات األخرى إلى المشاركة في األنشطة الرامية إلى  يدعو -7
ية بموجب المعنيين )بما في ذلك نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية( بأهمية السالمة األحيائية وااللتزامات الوطن

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بهدف ضمان إيالء االعتبار الواجب للسالمة األحيائية في برمجة المخصصات الوطنية 
 للتنوع البيولوجي من المرفق؛ 

                                                 
3 UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1. 
4 GEF/C.46/07/Rev.01. 
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األطراف على مضاعفة جهودها الرامية إلى الحصول على التمويل لمشاريع السالمة األحيائية من  يحث -8
عالمية، عن طريق جملة أمور من بينها تحسين التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، ونقاط مرفق البيئة ال

 االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية؛ 
توعية ببروتوكول قرطاجنة كأداة على التعاون في تنظيم حلقات عمل إقليمية بهدف ال األطراف يحث أيضا -9

لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول؛ وتحديد القدرات المحلية أو اإلقليمية المتاحة التي يمكن 
 استخدامها. وتصميم المشاريع التي لديها أفضل احتماالت لالعتماد؛

ى إلى دمج وا عطاء األولوية للسالمة األحيائية في الحكومات األخر ويدعو األطراف  كذلك يحث -10
 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط وبرامج التنمية الوطنية، حسب االقتضاء؛ 

الوكاالت التابعة لمرفق البيئة العالمية على إتاحة مخصصات كافية لدعم األطراف المؤهلة في إعداد  يشجع -11
 السالمة األحيائية؛ وتنفيذ مشاريع 
الحاجة إلى بشأن إلى األمين التنفيذي أن يتواصل مع نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية  يطلب -12

النظر في برمجة جزء من المخصصات الوطنية لمرفق البيئة العالمية لدعم التنفيذ الوطني لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 
، وواقع أن مرفق BS-VI/5من المقرر  1ملزم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة الفقرة األحيائية، وهو اتفاق دولي 

 البيئة العالمية هو اآللية المالية للبروتوكول؛ 
أن تنظم حلقات عمل إقليمية ودون إلى وكاالت مرفق البيئة العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة  يدعو -13

اجنة ونقاط االتصال الوطنية لالتفاقية ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية وأصحاب المصلحة إقليمية لبروتوكول قرط
ذوي الصلة لتعزيز قدراتها وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن تمويل مرفق البيئة العالمية لمشاريع السالمة 

 األحيائية؛ 
 ماليةالمزيد من اإلرشاد لآللية ال -ثانيا

بأن يقوم مؤتمر األطراف، لدى اعتماد المزيد من اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بدعم  يوصي -14
 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، بدعوة مرفق البيئة العالمية إلى االضطالع بما يلي: 

المجال البؤري  ضمن ملية اإلبالغ الوطني الثانية،، في ضوء الخبرة المكتسبة من عاألنشطة التالية تمويل )أ(
صعوبات في االمتثال وجود أبلغت لجنة االمتثال ب ، وخاصة تلك التيللتنوع البيولوجي المخصص لألطراف المؤهلة

 : ، بهدف الوفاء بالتزاماتها بشأن اإلبالغ الوطني بموجب البروتوكولللبروتوكول
)ز( من  2ة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة إعداد التقارير الوطنية الثالث (1)

 ؛BS-VI/5المقرر 
ألطراف بالنسبة ل تقارير الوطنية األولى في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالإعداد  (2)

 ؛ BS-V/14، وفقا للمقرر حتى اآلنالتي لم تقم بذلك 
بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  5البرنامج  ضطلع بها األطراف المؤهلة ضمناألنشطة التالية التي ت تمويل )ب( 

 :للسالمة األحيائية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي
 ؛BS-VI/5)ح( من المقرر  2تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة  (1)
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المتصل بالخطة االستراتيجية، مع مراعاة  دعم أنشطة بناء القدرات في إطار العمل المواضيعي (2)
 احتياجات بناء القدرات لألطراف المؤهلة؛

كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -دعم التصديق على بروتوكول ناغويا (3)
  رفع الوعي؛وتنفيذه بما في ذلك، في جملة أمور، بناء القدرات وتبادل المعلومات وأنشطة 

 نظر في وضع آليات من أجل تحقيق ما يلي:ال )ج(  
 النهائية؛ تهاصيغ وا عداددعم تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية  (1)  

دعم تنفيذ بروتوكول التي تلمشاريع لتيسير سبل الحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية  (2)
 قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

 ق البيئة العالمية ألغراض السالمة األحيائية؛مستوى استخدام تمويل مرف زيادة (3)
 ؛تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرو 

في الوقت الحالي،  يجري إعدادهالذي  الثالث لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمشروع  بتقييماإلسراع  )د( 
تحصل جميع األطراف المؤهلة التي لم من جانب غرفة تبادل المعلومات  فيما يتعلق باستخداملتلبية الحاجة إلى بناء القدرات 

مرفق لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من حتى اآلن من خالل تنفيذ المشروعين السابقين األول والثاني  على دعم
 البيئة العالمي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛

جراء المشاورات بشأن التقارير الوطنية الثالثة؛دعم األطراف في جمع البيانات الوط )ه(   نية وا 

المتعلق بتقييم  BS-VII/12من المقرر  13توفير أموال لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة  (و) 
دارة المخاطر؛  المخاطر وا 

المنصوص عليه في الفقرتين دعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية على النحو  )ز(
الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  11/5)التذييل الثاني من المقرر  BS-VI/5)ن( و)س( من المقرر 2

 .البيولوجي(
 حشد موارد إضافية

في اجتماعه الثاني عشر حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة  يراعيمؤتمر األطراف إلى أن  يدعو -15
 من جدول األعمال بشأن حشد الموارد؛  14األحيائية عند نظره في البند  للسالمة

، على اإلسراع في سن قوانين يحث -16 الوطنية للسالمة األحيائية لتمهيد  هااألطراف التي لم تفعل ذلك بعد 
 تأمين مخصصات تمويل السالمة األحيائية في ميزانياتها الوطنية؛ أمام الطريق 

الحكومات األخرى إلى أن تنفذ، حسب االقتضاء، التدابير االستراتيجية التالية  ويدعوراف األط أيضا يحث -17
 دعم اتفاقية التنوع البيولوجي، بهدف حشد موارد مالية إضافية لتنفيذ البروتوكول: لضمن اإلطار العام الستراتيجية حشد الموارد 

ثل استراتيجيات التنمية االقتصادية والحد من الفقر، تعميم السالمة األحيائية في خطط التنمية الوطنية، م )أ(
 الميزانية الوطنية؛ في دعم توافر الليكون من الممكن تأمين 

وضع برامج توعية قوية تستهدف صانعي السياسات الرئيسيين وأصحاب المصلحة وغيرهم من عامة  )ب(
 ى السالمة األحيائية بين األولويات الوطنية األخرى؛ الجمهور، لتعزيز وعيهم بقضايا السالمة األحيائية وتسليط الضوء عل
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تعزيز قدرات العاملين في مجال السالمة األحيائية لالنخراط بشكل فعال وتشجيع صناع السياسات وصناع  )ج(
 القرار والمسؤولين من القطاعات األخرى ورفع وعيهم بأهمية السالمة األحيائية وتأمين الدعم لها؛ 

السالمة األحيائية" لتعزيز الوعي والفهم األكبر للتكنولوجيا البيولوجية وتنظيمها في أوساط  تحديد "أبطال )د(
 الجمهور والبرلمانيين؛

على الصعيد الوطني لكل بلد لجذب انتباه صناع  اتربط السالمة األحيائية بالقضايا ذات االهتمام واألولوي )ه(
 السياسات؛

بتوافر األموال، أن يأخذ في االعتبار الشواغل المتعلقة بالسالمة األحيائية  إلى األمين التنفيذي، رهنا يطلب -18
لدى تقديم الدعم التقني واإلرشاد وبناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، من أجل مساعدة 

ألحيائية ودمج السالمة األحيائية في عملية إعداد األطراف على تحديد االحتياجات والفجوات التمويلية في مجال السالمة ا
 أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي. لتحقيقاستراتيجياتها الوطنية لحشد الموارد 
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BS-VII/6  التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى 
 ئية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيا

 ،BS-VI/6و BS-V/6و BS-II/6المقررات  إذ يشير إلى
ذ يرحب بالمعلومات التي قدمها األمين التنفيذي بشأن األنشطة المضطلع بها لتحسين التعاون مع المنظمات  وا 

 5واالتفاقيات والمبادرات األخرى،
ذ يرحب أيضا ألمم لألغذية والزراعة اومنظمة ، منظمة التجارة العالميةبتعاون األمين التنفيذي مع أطراف منها  وا 

، واتفاقية لجنة األمم المتحدة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، و المتحدة، 
نها الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأ الخاصة بإتاحة فرص االقتصادية ألوروبا

ومختبر االتحاد األوروبي المرجعي لألغذية واألعالف واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها )اتفاقية آرهوس(، 
 ،ومبادرة الجمارك الخضراءالمحورة جينيا التابع لمركز البحوث المشترك للمفوضية األوروبية، 

ذ يشدد على ذات الصلة واالتفاقات المتعددة األطراف والمبادرات في  مساهمة التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات وا 
، التي اعتمدت في 2020-2011 للفترة التنفيذ الفعال للبروتوكول والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

لبروتوكول، وهي بناء االجتماع الخامس لألطراف في البروتوكول؛ والتي تتعلق، على وجه التحديد، بمجاالت رئيسية في ا
 القدرات، وتقاسم المعلومات، والكشف عن الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها، والتوعية العامة والمشاركة وتقييم المخاطر،

تحسين التعاون وتعزيزه على المستويين اإلقليمي والوطني فيما بين نقاط االتصال األطراف على يحث  -1
 والمبادرات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية، حسب االقتضاء؛ التابعة للمنظمات واالتفاقيات

 إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر األموال، بما يلي:يطلب  -2

مواصلة السعي، عند المستوى الحالي، إلى التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى، بما في  )أ(
من  5 البؤري مجال المية ومؤسسات البحوث، في جميع المناطق، بهدف تحقيق الهدف االستراتيجي في ذلك المؤسسات األكادي

 الخطة االستراتيجية، والمتعلق بالتوعية والتعاون؛
النهوض بالمشاركة الفعالة لالتفاقيات األخرى والمنظمات ذات الصلة في بوابة المناقشة على اإلنترنت في  )ب(

 السالمة األحيائية؛غرفة تبادل معلومات 
حصول اتفاقية التنوع البيولوجي على صفة مراقب في لجان منظمة التجارة  الرامية إلىمواصلة الجهود  )ج(

 العالمية ذات الصلة بالسالمة األحيائية.

                                                 
5 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/5. 
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BS-VII/7 تقرير األمين التنفيذي بشأن إدارة البروتوكول 

 كول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتو 

دوالرا كنديا لعام  1 584 692، و2015دوالرا كنديا لعام  1 576 652باالشتراكات البالغ قدرها  يرحب  -1
ص منها نسبة 2016 قليم كيبيك إليجار مقار األمانة، والتي خ صّ  في المائة  16.5، والمقّدمة من كندا، البلد المضيف، وا 

 ؛2016-2015األطراف في البروتوكول لفترة السنتين لموازنة اشتراكات 

دوالر  3 190 400و 2015 لعامدوالر أمريكي  3 243 500( بمبلغ BGميزانية برامج أساسية ) يعتمد  -2
 أدناه؛ 1، لألغراض المحددة في الجدول 2016 لعامأمريكي 

 أدناه؛ 2تعيين موظفين باألمانة على النحو الوارد في الجدول  يوافق على  -3

حسبما يرد في  2016و 2015جدول األنصبة المقررة لقسمة التكاليف في إطار البروتوكول للسنتين  يعتمد  -4
 أدناه؛ 5الجدول 

، في ضوء توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية الواردة في تقريره عن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، يقرر  -5
(، بما في ذلك BGفي المائة من مصروفات ميزانية البرامج األساسية ) 7.5إلى مستوى زيادة احتياطي رأس المال العامل 

 ؛القائم تكاليف دعم البرامج، وذلك من رصيد صندوق ميزانية البرامج األساسية

الدخول في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من الموارد النقدية بألمين التنفيذي ل يأذن  -6
 احة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة، واالشتراكات المرحّلة من الفترات المالية السابقة، واإليرادات المتفرقة؛المت

نقل الموارد فيما بين البرامج بين كل من بنود االعتماد الرئيسية المحددة في بألمين التنفيذي ل يأذن  -7
في المائة كحد أقصى  25البرامج، بشرط وضع حد إضافي بنسبة إجمالي مجموع ميزانية  منفي المائة  15حتى  1 الجدول
 لكل بند؛

على تقاسم تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول  يوافق  -8
بين االتفاقية ، مع مالحظة أنه سيتعين إعادة النظر في التقسيم النسبي 2016-2015لفترة السنتين  15:85بمعدل 

 بعد إجراء مناقشات بشأن تنفيذ االستعراض الوظيفي لألمانة؛ 2018-2017وبروتوكوليها بالنسبة لميزانية 

البروتوكول إلى اإلحاطة علما بأن االشتراكات في ميزانية البرامج األساسية في طراف األجميع  يدعو  -9
 يحثفيه هذه االشتراكات، وضرورة سدادها على وجه السرعة، و ت رصد الذييناير/كانون الثاني من العام  1يستحق سدادها في 

للسنة  2014ديسمبر/كانون األول  1على القيام بذلك بحلول  5األطراف التي بوسعها سداد االشتراكات المحددة في الجدول 
إخطار األطراف بمبلغ  يطلب ، وفي هذا الصدد2016للسنة التقويمية  2015أكتوبر/تشرين األول  1، وبحلول 2015التقويمية 

 ؛2015أغسطس/آب  1بحلول  2016اشتراكاتها المستحقة لعام 

مع القلق أن عددا من األطراف لم يسدد اشتراكاته في الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني  يالحظ  -10
دد اشتراكاتها من قبل على اإلطالق، طرفا لم تس 14والسنوات السابقة، منها  2014(( لعام BGلميزانية البرامج األساسية )

، تظل 2014أنه، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي اعتمدتها األمم المتحدة في نهاية عام  يالحظ أيضاو
 ، وسيتعين اقتطاعها من رصيد الصندوق من أجل تغطية2014دوالرا قائمة حتى نهاية عام  92 738المتأخرات المقدرة بمبلغ 

 الدين المشكوك في تحصيله ومن ثم لن يكون من الممكن استخدامه لصالح جميع األطراف؛ 
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حتى اآلن ( BGاألطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها في الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني يحث  -11
ر معلومات حول حالة االشتراكات في إلى األمين التنفيذي نش ويطلبوالسنوات السابقة على سدادها دون إبطاء،  2014لعام 

( وتحديثها بصورة منتظمة، وحول تأثير عدم سداد BIو BHو BGالصناديق االستئمانية للبروتوكول )حاليا الصناديق 
 االشتراكات المقررة على رصيد الصندوق؛ 

 1تراكات المستحقة منذ أن األطراف التي تتأخر في سداد اشتراكاتها لمدة سنتين أو أكثر، بالنسبة لالش يؤكد -12
وما بعده، لن تكون مؤهلة لالنضمام إلى عضوية مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  2005يناير/كانون الثاني 

 األطراف من غير أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية النامية الصغيرة؛  في حالةفي البروتوكول، وأن ذلك لن ينطبق إال 

إبرام ترتيبات مع أي طرف يتأخر في سداد اشتراكاته لمدة سنتين أو أكثر بحيث بين التنفيذي ألمل يأذن  -13
يبرم اتفاق متبادل على "جدول زمني للمدفوعات" لهذا الطرف، وذلك لتسوية المتأخرات المتبقية، في غضون ست سنوات وفقا 

بال في موعد استحقاقها، واإلبالغ عن تنفيذ أي من هذه للظروف المالية للطرف المتأخر في السداد، وسداد االشتراكات مستق
لى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛  الترتيبات إلى اجتماع المكتب التالي وا 

ا الترتيب، لن أعاله، ويحترم تماما أحكام هذ 13أن الطرف الذي يعقد ترتيبا متفق عليه وفقا للفقرة  يقرر  -14
 أعاله؛ 12يخضع ألحكام الفقرة 

بروتوكول إلى الرئيس اجتماع األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  يدعوإلى األمين التنفيذي ويطلب   -15
إلى معالجة ذلك في الوقت لدعوتها إخطار األطراف التي تأخرت في سداد اشتراكاتها عن طريق خطاب مشترك موقع عليه 

 سداد اشتراكاتها القائمة؛شكل إيجابي في ألطراف التي تجاوبت بلشكر وجه اليو  المناسب،

على تقديرات التمويل المتعلقة باألنشطة الجارية في إطار البروتوكول والمقرر تمويلها من المصادر يوافق   -16
 التالية:

الموافق دة األنشطة للمساهمات الطوعية اإلضافية لمسان (BHالصندوق االستئماني الطوعي الخاص )  )أ(
، على النحو الذي حدده األمين التنفيذي، مع إيالء اهتمام خاص ببناء القدرات )انظر أيضا 2016-2015لفترة السنتين  عليها

 أدناه(؛ 3االحتياجات من الموارد المحددة في الجدول 
النامية، ال سيما أقل  ( لتيسير مشاركة األطراف من البلدانBIالصندوق االستئماني الطوعي الخاص )  )ب(

-2015والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لفترة السنتين  ،البلدان نموا والبلدان الدول الجزرية الصغيرة النامية
 أدناه(؛ 4التنفيذي )انظر االحتياجات من الموارد المحددة في الجدول  األمين، على النحو الذي حدده 2016

 لمساهمة في هذين الصندوقين؛األطراف على ا يحثو

( لمدة سنتين، BIو BHو BGتمديد الصناديق االستئمانية للبروتوكول )الصناديق  أن من الضروري  يرى   -17
إلى األمين التنفيذي لبرنامج األمم يطلب ، و2017ديسمبر/كانون األول  31وتنتهي في  2016يناير/كانون الثاني  1تبدأ من 

 لحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على هذا التمديد؛لى اإالمتحدة للبيئة السعي 

عادية لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بالتزامن مع مؤتمر الجتماعات االفي ضوء القرار بعقد  يوافق،  -18
األمين التنفيذي والمدير  مراعاة المشورة التي سيسديهامع األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، رهنا بموافقة مؤتمر األطراف و 

( مع الصندوق االستئماني BIالتنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، على دمج الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )
في حالة دمجهما،  يطلب،مشاركة األطراف في االجتماعات ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكوليها، و الذي ييسر(، BZ) الطوعي



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/16 

Page 47 

 

فيذي ضمان الشفافية في اإلبالغ عن النفقات المتعلقة بالبروتوكول واالتفاقية في إطار الصندوق االستئماني إلى األمين التن
 المندمج؛

المنظمات الحكومية والحكومية الدولية وغير  فضال عنجميع الدول غير األطراف في البروتوكول،  يدعو -19
( لتمكين األمانة من BIو BHللبروتوكولين ) يناالستئمانيين التابع الحكومية والمصادر األخرى، إلى المساهمة في الصندوقين

 ؛تنفيذ األنشطة المعتمدة في الوقت المناسب

 الذي ييسر(، BIمع القلق انخفاض مستوى االشتراكات في الصندوق االستئماني الطوعي ) يالحظ -20
 ي بروتوكول قرطاجنة؛المشاركة في اجتماع األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف ف

لبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا لألطراف من اأهمية المشاركة الكاملة والفعالة  علىيعيد التأكيد   -21
إلى األمانة  ويطلبواألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في أنشطة البروتوكول،  ،والدول الجزرية الصغيرة النامية

( قبل االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف BIف بضرورة المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )تذكير األطرا
التأكد من القيام بذلك قبل االجتماع بثالثة أشهر  على األطراف التي بوسعها سداد االشتراكات يحثبستة أشهر على األقل، و

 على األقل؛

عن مؤتمر األطراف في االتفاقية واجتماعات األطراف في البروتوكولين على أهمية المقررات الصادرة  يشدد -22
الملحقين بها بشأن تحسين كفاءة الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها ونتائج االستعراض الوظيفي لألمانة وآثاره 

 على الميزانيات المقبلة لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية؛

إلى األمين التنفيذي تقديم معلومات بشأن الوفورات الناتجة عن إدماج عمل أمانة االتفاقية  أيضا يطلب -23
 وبروتوكوليها؛

إلى األمين التنفيذي إعداد ميزانية برامج لخدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية للبروتوكول  يطلب -24
الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وتقديم االجتماع  إلىوتقديمها  2018-2017لفترة السنتين 

 بديلين للميزانية على أساس ما يلي:

في المائة عن  5تقدير األمين التنفيذي لمعدل الزيادة المطلوب لميزانية البرامج والذي ينبغي أال يتجاوز  )أ(
 بالقيم االسمية؛ 2016-2015مستوى فترة السنتين 

بالقيم  2016-2015( عند مستوى BGبقاء على ميزانية البرامج األساسية )الصندوق االستئماني اإل )ب(
 ؛1االسمية على النحو الوارد في الجدول 

إلى األمين التنفيذي اإلبالغ عن اإليرادات وأداء الميزانية، واألرصدة غير المنفقة، وحالة الفوائض  يطلب -25
، وتزويد مؤتمر األطراف 2016-2015فترة السنتين لي تعديالت على ميزانية البروتوكول والمبالغ المرّحلة، إضافة إلى أ

التنسيق المعنية بالسالمة األحيائية بجميع المعلومات المالية المتعلقة بميزانية  ونقاطالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
 في االتفاقية. اتفاقية التنوع البيولوجي في نفس توقيت تقديمها إلى األطراف
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 2016-2015( لفترة السنتين BGي من الميزانية األساسية )الصندوق االستئمانمن الموارد األحيائية  احتياجات بروتوكول السالمة   -1الجدول 
 المجموع 2016 2015 النفقات

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 3,980.2 2,008.8 1,971.4 تكاليف الموظفين* -ألف
 45.0 25.0 20.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية -باء
 400.0 300.0 100.0 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماعات لألطراف في البروتوكول  -جيم
 60.0 30.0 30.0 االستشاريون/العقود من الباطن -دال
 100.0 50.0 50.0 رسمية مهامالسفر في  -هاء
 60.0 30.0 30.0 التصال المعني ببناء القدراتاجتماعات فريق ا -واو
 55.0 - 55.0 االجتماعات االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل المعلومات بشأن السالمة األحيائية -زاي
 90.0 45.0 45.0 اجتماع لجنة االمتثال -حاء
 80.0 - 80.0 آلية تبادل المعلومات بشأن السالمة األحيائيةالمعنيين باجتماع الخبراء  -طاء
 568.2 284.6 283.6 نفقات تشغيلية عامة -ياء
 20.0 10.0 10.0 ةل اإلضافياعمالمساعدة المؤقتة/األ -كاف
 70.0 35.0 35.0 ترجمة الموقع اإللكتروني آللية تبادل المعلومات بشأن السالمة األحيائية  -الم
 10.0 5.0 5.0 ئيةتجهيزات آلية تبادل المعلومات بشأن السالمة األحيا -ميم

 5,538.4 2,823.4 2,715.0 المجموع الفرعي )أوال(  
 720.0 367.0 353.0 في المائة( 13)م دعم البرامج و رس -ثانيا
 175.5  175.5 في المائة( 7.5) العاملاحتياطي رأس المال  -ثالثا

 6,433.9 3,190.4 3,243.5 )أوال + ثانيا + ثالثا( المجموع الكلي  
 (175.5)  (175.5) وفوراتمن ال العامليد موارد احتياطي رأس المال تجد  

 (477.0) (239.1) (237.9) اشتراكات البلد المضيف**ناقصا 
 5,781.4 2,951.3 2,830.1 المجموع  
 (400.0) (200.0) (200.0) السنوات السابقة ناقصا وفورات  
 5,381.4 2,751.3 2,630.1 طراف()المبلغ المقرر تقاسمه بين األالمجموع الصافي   
من  موظفين اثنين P-3وثالثة موظفين على درجة  P-4على درجة واحد وموظف  P-5تكاليف موظف واحد على درجة  في المائة 15 شملت*  

 .تمول أساسا من موارد االتفاقية G-S فئة
 .التفاقيةتمول من موارد ا P-4تكاليف تعيين موظف على درجة  في المائة 50شمل ت * 

 
 .** تسدد اشتراكات البلد المضيف بالدوالر الكندي لتغطية تكاليف اإليجار

 

 2016-2015( لفترة السنتين BG )الصندوق االستئماني ساسيةبروتوكول السالمة األحيائية من الميزانية األن لموظفيال مناالحتياجات  -2الجدول 
  2015 2016 

   الفئة الفنية -أوال 
  D-1 1 1 
  P-4 2.5 2.5 
  P-3 3 3 
  P-2 2 2 
 8.5 8.5 مجموع الفئة الفنية  
 4 4 مجموع فئة الخدمات العامة -ثانيا 
 12.5 12.5 المجموع )ألف + باء( 
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الموافق شطة األن مساندةالطوعية اإلضافية ل مساهماتل( لBH) االحتياجات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص -3الجدول 
 2016-2015في إطار بروتوكول قرطاجنة لفترة السنتين  عليها

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 المبلغ الوصف* -ألف 

 االجتماعات/حلقات العمل  
 320,000 حلقات عمل إقليمية( 4) تحديد الهويةمن جدول األعمال:  10البند  

 320,000 عمل إقليمية( اتحلق 4وااللمبور )ك-ابروتوكول ناغويمن جدول األعمال:  11البند 
دارتها يناجتماع الخبراء المعنيمن جدول األعمال:  12البند   100,000 بتقييم المخاطر وا 
 100,000 االقتصاديةو باالعتبارات االجتماعية  يناجتماع الخبراء المعني من جدول األعمال: 13البند 
 30,000 صال المعني بالتقييم واالستعراضفريق االت من جدول األعمال: 15البند 
 320,000 حلقة عمل إقليمية -( النقل غير المقصود) 17 المادة من جدول األعمال: 16البند 
 160,000 لخطة االستراتيجيةالجارية لنشطة األ

 االستشاريون 
 200,000 (إعدادها قائمة خبراء السالمة األحيائية )جاري من جدول األعمال:  9البند  

 سفر الموظفين
 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات من جدول األعمال:  7البند  
 10,000 األخرى   

 30,000 : االعتبارات االجتماعية واالقتصاديةمن جدول األعمال 13البند 
 تكاليف النشر/الطباعة

 60,000 مقصود(الغير النقل ) 17المادة  من جدول األعمال 16البند  
 150,000 لخطة االستراتيجيةلنشطة الجارية األ

 األنشطة
دارة المخاطر )ترجمة(: 14البند    80,000 تقييم وا 

 1,880,000 المجموع الفرعي أوال
 244,400 (في المائة 13تكاليف دعم البرامج ) -ثانيا

 2,124,400 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا(

 
 ألطراف في البروتوكوللألطراف العامل كاجتماع مؤتمر ال سابعلبنود جدول أعمال االجتماع ا *

  

 2016-2015( لتيسير المشاركة في البروتوكول لفترة السنتين BIاالحتياجات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) -4الجدول 

    
 

 2016 2015 الوصف

  
 ت األمريكية(االدوالر آالف )ب

 تاالجتماعا الو أ
  

 
 ألطراف في البروتوكوللاجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 
600.0  

  600.0   المجموع الفرعي 

  78.0   (في المائة 13تكاليف دعم البرامج ) ثانيا

  678.0   ف )أوال + ثانيا(يلامجموع التك ثالثا
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 2016-2015ة األحيائية لفترة السنتين االشتراكات في الصندوق االستئماني لبروتوكول السالم -5الجدول 

 الطرف

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2015
 األمريكية(

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2016
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2015للفترة 
)بالدوالرات  2016

 األمريكية(
 383 196 0.007 0.005 187 0.007 0.005 أفغانستان

 766 391 0.014 0.010 374 0.014 0.010 ألبانيا
 10,490 5,363 0.195 0.137 5,127 0.195 0.137 الجزائر

 538 275 0.010 0.010 263 0.010 0.010 أنغوال
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 536 274 0.010 0.007 262 0.010 0.007 أرمينيا
 61,104 31,240 1.135 0.798 29,864 1.135 0.798 النمسا

 3,063 1,566 0.057 0.040 1,497 0.057 0.040 أذربيجان
 1,302 666 0.024 0.017 636 0.024 0.017 جزر البهاما

 2,986 1,527 0.055 0.039 1,460 0.055 0.039 البحرين
 538 275 0.010 0.010 263 0.010 0.010 بنغالديش
 613 313 0.011 0.008 299 0.011 0.008 بربادوس
 4,288 2,192 0.080 0.056 2,096 0.080 0.056 بيالروس

 76,418 39,070 1.420 0.998 37,349 1.420 0.998 بلجيكا
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 بليز
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 بنن

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 بوتان
 689 352 0.013 0.009 337 0.013 0.009 بوليفيا

 1,302 666 0.024 0.017 636 0.024 0.017 البوسنة والهرسك
 1,302 666 0.024 0.017 636 0.024 0.017 بوتسوانا
 224,661 114,860 4.175 2.934 109,801 4.175 2.934 البرازيل

 3,599 1,840 0.067 0.047 1,759 0.067 0.047 بلغاريا
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 بوروندي
 306 157 0.006 0.004 150 0.006 0.004 كمبوديا

 919 470 0.017 0.012 449 0.017 0.012 الكاميرون
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 الرأس األخضر

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 جمهورية أفريقيا الوسطى
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 تشاد

 394,190 201,534 7.325 5.148 192,656 7.325 5.148 الصين
 19,832 10,139 0.369 0.259 9,693 0.369 0.259 كولومبيا

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 جزر القمر
 383 196 0.007 0.005 187 0.007 0.005 الكونغو
 2,910 1,488 0.054 0.038 1,422 0.054 0.038 كاكوستاري
 9,648 4,933 0.179 0.126 4,715 0.179 0.126 كرواتيا

 5,283 2,701 0.098 0.069 2,582 0.098 0.069 كوبا
 3,599 1,840 0.067 0.047 1,759 0.067 0.047 قبرص

 29,557 15,111 0.549 0.386 14,445 0.549 0.386 يةجمهورية التشيكال
جمهورية كوريا الشعبية 

 459 235 0.009 0.006 225 0.009 0.006 الديمقراطية
جمهورية الكونغو 

 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 الديمقراطية
 51,686 26,425 0.960 0.675 25,261 0.960 0.675 نمركاالد

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 جيبوتي
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 دومينيكا

 3,446 1,762 0.064 0.045 1,684 0.064 0.045 يةجمهورية الدومينيكال
 3,369 1,723 0.063 0.044 1,647 0.063 0.044 إكوادور
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 الطرف

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2015
 األمريكية(

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2016
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2015للفترة 
)بالدوالرات  2016

 األمريكية(
 10,261 5,246 0.191 0.134 5,015 0.191 0.134 مصر

 1,225 626 0.023 0.016 599 0.023 0.016 السلفادور
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 إريتريا
 3,063 1,566 0.057 0.040 1,497 0.057 0.040 استونيا

 538 275 0.010 0.010 263 0.010 0.010 ثيوبياإ
 االتحاد األوروبي

 
2.500 65,753 

 
2.500 68,783 134,537 

 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 فيجي
 39,741 20,318 0.738 0.519 19,423 0.738 0.519 فنلندا

 428,265 218,955 7.958 5.593 209,310 7.958 5.593 فرنسا
 1,531 783 0.028 0.020 748 0.028 0.020 غابون
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 غامبيا

 536 274 0.010 0.007 262 0.010 0.007 جورجيا
 546,797 279,556 10.161 7.141 267,241 10.161 7.141 ألمانيا

 1,072 548 0.020 0.014 524 0.020 0.014 اغان
 48,853 24,976 0.908 0.638 23,876 0.908 0.638 يونانال

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 غرينادا
 2,067 1,057 0.038 0.027 1,010 0.038 0.027 غواتيماال

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 غينيا
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 بيساو-غينيا
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 غيانا

 613 313 0.011 0.008 299 0.011 0.008 هندوراس
 20,368 10,413 0.378 0.266 9,955 0.378 0.266 هنغاريا

 50,997 26,073 0.948 0.666 24,924 0.948 0.666 الهند
 26,494 13,545 0.492 0.346 12,949 0.492 0.346 ندونيسياإ

 –إيران )جمهورية 

 27,259 13,937 0.507 0.356 13,323 0.507 0.356 (اإلسالمية
 5,207 2,662 0.097 0.068 2,545 0.097 0.068 العراق
 32,007 16,364 0.595 0.418 15,643 0.595 0.418 أيرلندا
 340,590 174,130 6.329 4.448 166,460 6.329 4.448 إيطاليا

 842 431 0.016 0.011 412 0.016 0.011 جامايكا
 829,499 424,090 15.414 10.833 405,409 15.414 10.833 اليابان
 1,685 861 0.031 0.022 823 0.031 0.022 األردن

 9,265 4,737 0.172 0.121 4,528 0.172 0.121 كازاخستان
 995 509 0.018 0.013 487 0.018 0.013 كينيا

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 كيريباتي
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 رغيزستانيق

جمهورية الو الديمقراطية 

 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 الشعبية
 3,599 1,840 0.067 0.047 1,759 0.067 0.047 التفيا
 3,216 1,644 0.060 0.042 1,572 0.060 0.042 لبنان

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 ليسوتو
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 ليبيريا

 10,873 5,559 0.202 0.142 5,314 0.202 0.142 ليبيا
 5,590 2,858 0.104 0.073 2,732 0.104 0.073 ليتوانيا

 6,202 3,171 0.115 0.081 3,031 0.115 0.081 لكسمبرغ
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 مدغشقر
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 مالوي
 21,517 11,001 0.400 0.281 10,516 0.400 0.281 ماليزيا
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 الطرف

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2015
 األمريكية(

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2016
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2015للفترة 
)بالدوالرات  2016

 األمريكية(
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 ملديف

 306 157 0.006 0.004 150 0.006 0.004 مالي
 1,225 626 0.023 0.016 599 0.023 0.016 ةمالط

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 جزر مارشال
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 موريتانيا

 995 509 0.018 0.013 487 0.018 0.013 موريشيوس
 141,045 72,111 2.621 1.842 68,934 2.621 1.842 المكسيك
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 منغوليا

 383 196 0.007 0.005 187 0.007 0.005 الجبل األسود
 4,747 2,427 0.088 0.062 2,320 0.088 0.062 المغرب

 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 مبيقاموز
 538 275 0.010 0.010 263 0.010 0.010 ميانمار
 766 391 0.014 0.010 374 0.014 0.010 ناميبيا
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 ناورو
 126,649 64,751 2.353 1.654 61,899 2.353 1.654 هولندا

 19,373 9,904 0.360 0.253 9,468 0.360 0.253 نيوزيلندا
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 نيكاراغوا

 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 النيجر
 6,891 3,523 0.128 0.090 3,368 0.128 0.090 نيجيريا

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 نيوي
 65,162 33,315 1.211 0.851 31,847 1.211 0.851 النرويج

 7,810 3,993 0.145 0.102 3,817 0.145 0.102 عمان
 6,509 3,328 0.121 0.085 3,181 0.121 0.085 باكستان

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 باالو
 1,991 1,018 0.037 0.026 973 0.037 0.026 بنما

 306 157 0.006 0.004 150 0.006 0.004 يدةبابوا غينيا الجد
 766 391 0.014 0.010 374 0.014 0.010 باراغواي

 8,959 4,580 0.166 0.117 4,379 0.166 0.117 بيرو
 11,792 6,029 0.219 0.154 5,763 0.219 0.154 الفلبين
 70,522 36,055 1.310 0.921 34,467 1.310 0.921 بولندا

 36,295 18,556 0.674 0.474 17,739 0.674 0.474 البرتغال
 16,003 8,182 0.297 0.209 7,822 0.297 0.209 قطر

 152,684 78,061 2.837 1.994 74,623 2.837 1.994 جمهورية كوريا
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 جمهورية مولدوفا

 17,305 8,847 0.322 0.226 8,458 0.322 0.226 رومانيا
 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 نداروا

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 غرينادين
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 ساموا

 66,158 33,824 1.229 0.864 32,334 1.229 0.864 يةالعربية السعودالمملكة 
 459 235 0.009 0.006 225 0.009 0.006 السنغال
 3,063 1,566 0.057 0.040 1,497 0.057 0.040 صربيا
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 سيشيل

 13,094 6,694 0.243 0.171 6,399 0.243 0.171 سلوفاكيا
 7,657 3,915 0.142 0.100 3,742 0.142 0.100 سلوفينيا

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 جزر سليمان
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 الطرف

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2015
 األمريكية(

جدول اشتراكات 
األمم المتحدة لعام 

2015 )%( 

االشتراكات بسقف 
%، ال يدفع 22

أي من أقل البلدان 
نموا أكثر من 

0.01)%( % 

 1االشتراكات حتى 
يناير/كانون الثاني 

)بالدوالرات  2016
 األمريكية(

مجموع االشتراكات 
-2015للفترة 
)بالدوالرات  2016

 األمريكية(
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 الصومال

 28,485 14,563 0.529 0.372 13,922 0.529 0.372 جنوب أفريقيا
 227,647 116,387 4.230 2.973 111,260 4.230 2.973 إسبانيا

 1,914 979 0.036 0.025 936 0.036 0.025 سري النكا
 766 391 0.014 0.010 374 0.014 0.010 سودانال

 306 157 0.006 0.004 150 0.006 0.004 سورينام
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 سوازيلند

 73,509 37,582 1.366 0.960 35,927 1.366 0.960 السويد
 80,170 40,988 1.490 1.047 39,182 1.490 1.047 سويسرا

 2,757 1,409 0.051 0.036 1,347 0.051 0.036 الجمهورية العربية السورية
 230 117 0.004 0.003 112 0.004 0.003 طاجيكستان

 18,301 9,356 0.340 0.239 8,944 0.340 0.239 تايلند
جمهورية مقدونيا 

 613 313 0.011 0.008 299 0.011 0.008 اليوغوسالفية السابقة
 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 وغوت

 77 39 0.001 0.001 37 0.001 0.001 تونغا
 3,369 1,723 0.063 0.044 1,647 0.063 0.044 ترينيداد وتوباغو

 2,757 1,409 0.051 0.036 1,347 0.051 0.036 تونس
 101,687 51,989 1.890 1.328 49,698 1.890 1.328 تركيا

 1,455 744 0.027 0.019 711 0.027 0.019 تركمانستان
 459 235 0.009 0.006 225 0.009 0.006 أوغندا

 7,581 3,876 0.141 0.099 3,705 0.141 0.099 أوكرانيا
 45,560 23,293 0.847 0.595 22,267 0.847 0.595 العربية المتحدة اإلمارات

المملكة المتحدة لبريطانيا 

 396,564 202,748 7.369 5.179 193,816 7.369 5.179 العظمى وأيرلندا الشمالية
 538 275 0.010 0.009 263 0.010 0.009 جمهورية تنزانيا المتحدة

 3,982 2,036 0.074 0.052 1,946 0.074 0.052 أوروغواي
 48,010 24,546 0.892 0.627 23,465 0.892 0.627 فنزويال

 3,216 1,644 0.060 0.042 1,572 0.060 0.042 فييت نام
 538 275 0.010 0.010 263 0.010 0.010 اليمن
 459 235 0.009 0.006 225 0.009 0.006 زامبيا

 153 78 0.003 0.002 75 0.003 0.002 زمبابوي

 5,381,461  2,751,328 100.000 68.540  2,630,132 100.000 68.540 المجموع
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BS-VII/8 (18ائنات المحورة الحية )المادة مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الك 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،BS-V/8و BS-III/10 المقررين إلىإذ يشير 
ذ و   بخبرات وآراء األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة،  يحيط علماا 
ذ و  حليل اإلضافي الذي أجرته األمانة بشأن المعلومات المتعلقة بالثغرات المحتملة وأوجه عدم بالت يحيط علما أيضاا 

 االتساق في المعايير القائمة ذات الصلة بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات المحورة الحية،
ى االضطالع الحكومات األخرى عل يحثاألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية و إلىيطلب  -1
 بما يلي: 

من بروتوكول  18)أ( من المادة  2مواصلة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنفيذ المتطلبات الواردة في الفقرة  )أ(
 ؛BS-III/10، حسب الحالة، من المقرر 6أو  4قرطاجنة للسالمة األحيائية والفقرة 

ة المعدة لالستخدام المباشر كأغذية أو أعالف أو تحديد النقل عبر الحدود للكائنات المحورة الحيمواصلة  )ب(
 في الوثائق الموجودة المصاحبة للكائنات المحورة الحية؛ BS-III/10للتجهيز، من خالل دمج المعلومات المحددة في المقرر 

جل التعاون مع األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ودعمها من أ )ج(
 والمقررات ذات الصلة؛ 18)أ( من المادة  2الواردة في الفقرة الهوية بناء القدرات الالزمة لتنفيذ متطلبات تحديد 

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بأية متطلبات تنظيمية داخلية تتعلق بتحديد هوية الكائنات  تزويد )د(
 ؛وتوثيقها ة أو أعالف أو للتجهيزالمحورة الحية المعدة لالستخدام المباشر كأغذي

قرر ذلك إال إذا استعراض الحاجة إلى إعداد وثيقة قائمة بذاتها  مواصلة الضروري ، بأنه ليس من يقرر -2
 اجتماع الحق لألطراف في ضوء الخبرات المكتسبة؛

كائنات مناولة ونقل وتعبئة ال بشأناألطراف والحكومات األخرى إلى استخدام اإلرشادات القائمة  يدعو -3
من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  6-1المحورة الحية على النحو المشار إليه فيما يتعلق بالهدف التشغيلي 

 األحيائية؛

بقاء  المعنيةإلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة يطلب  -4 بوضع المعايير وا 
تاحة هذه المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة أية تطور ب علماألطراف على  ات جديدة في اللوائح الدولية ذات الصلة وا 

 الوصول إليها؛ تيسراألحيائية بطريقة 

ألمين التنفيذي أية معلومات إلى ااألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تقدم  يشجع -5
األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من  إلىيطلب اعد والمعايير القائمة وتطبيقها، وإضافية قد تساعد األطراف في تحديد القو 

 خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.
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BS-VII/9  الميزانية: تحسين كفاءة ومسائل إدارة البروتوكول تقرير األمين التنفيذي عن
  هايالهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكول

خطة تنظيم اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  -ألف
 البروتوكولين

 ،للسالمة األحيائية قرطاجنةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
عن عمل االتفاقية مما أدى إلى تراجع  نفصالمبأن العمل في إطار بروتوكول قرطاجنة بات على نحو متزايد  ي قرإذ 

 ،التنفيذ والتمويل ياالهتمام بمسائل السالمة األحيائية على مستوي
ذ و  أيضا بالقيود القائمة في عملية التنظيم المتعاقب الجارية الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية واجتماعات  ي قرا 

لبروتوكول، من حيث تحقيق دمج م جٍد لعمل بروتوكول قرطاجنة للسالمة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ا
 ،األحيائية في عمل االتفاقية

ذ يحيط علماو  ستعراض تنفيذ االتفاقية، الالعامل المفتوح العضوية المخصص  الفريقالصادرة عن  5/2بالتوصية  ا 
 ،ة تحسين أوجه الكفاءةبشأن اعتماد ن ه ج متكاملة إزاء تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها بغي

ذ يحيط علماو  بخطة تنظيم اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع أيضا  ا 
 6لألطراف في البروتوكولين التي أعدها األمين التنفيذي،

ذ و  ألطراف العامل كاجتماع لألطراف بأن خطة تنظيم اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية ومؤتمر ا ي قرا 
 في البروتوكولين التي أعدها األمين التنفيذي تتسم بأنها عملية متكررة،

ذ و  بضرورة ضمان توفر الموارد المالية الالزمة لدعم مشاركة ممثلين من األطراف من البلدان النامية، ال سيما  ي قرا 
، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في االجتماعات المتزامنة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من

 الثالثة،
ذ يشيرو  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية اللذين ينّصان  29من االتفاقية والمادة  32من المادة  2إلى الفقرة  ا 

 المقررات،ذ فقط هي التي يحق لها المشاركة في اتخا على أن األطراف في البروتوكول
اجتماعاته العادية المقبلة بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية في نفس  عقد ي قرر -1
 ي عقد خاللهما مؤتمر األطراف في االتفاقية؛ لذيناألسبوعين ال
من  إلى زيادة مساهماتها في الصناديق االستئمانية الطوعية ذات الصلة المتقدمةاألطراف من البلدان  يدعو -2

أجل دعم المشاركة الكاملة والفعالة للممثلين من األطراف من البلدان النامية، ال سيما مشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية 
 الصغيرة النامية، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في االجتماعات المتزامنة؛ 

 5/2نظيم االجتماعات المتزامنة على ضوء التوصية خطة ت مواصلة تحسينإلى األمين التنفيذي  يطلب -3
 األثارستعراض تنفيذ االتفاقية مع التركيز بشكل خاص على الالصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 

 القانونية والمالية واللوجستية المترتبة عن تنظيم هذه االجتماعات على نحو متزامن، عن طريق ما يلي:

                                                 
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2بالوثيقة  المرفق 6
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كيف يمكن تخصيص فترة األسبوعين للقيام بأعمال االجتماعات الثالثة، بما في ذلك سالمة توضيح   )أ(
 عملية صنع القرار في إطار االتفاقية والبروتوكولين؛

مواصلة النظر في الممارسات والدروس المستفادة من تنظيم االجتماعات المتزامنة بموجب االتفاقات البيئية  )ب(
 تغير المناخ ومجموعة اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم؛ بشأنتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعددة األطراف، مثل ا

استخالص الدروس من التجربة المكتسبة نتيجة تنظيم االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع  )ج(
 االجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا؛

ذات الصلة لالجتماعات  الجلساتألطراف من البلدان النامية وتمثيلهم في استعراض مستوى مشاركة ا )د(
 المتزامنة المشار إليها في الفقرتين )ب( و)ج( أعاله؛

لتبسيط جدول أعمال اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  الزمةاتخاذ الخطوات ال )ه(
 البروتوكول؛
أعاله، ألي عملية ما بين  3وفقا للفقرة  ةالمنقح بصيغتهاالخطة، إلى األمين التنفيذي أن يقدم  يطلب -4

االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف  جانبالدورتين فيما يخص التنظيم المتزامن لالجتماعات حسبما قد يجري تحديده من 
 في االتفاقية؛
ت خالل اجتماعه التاسع، وضع معايير الستعراض التجربة فيما يتعلق بالتنظيم المتزامن لالجتماعا يقرر -5
 ؛2020بغية استكمال االستعراض خالل اجتماعه العاشر في عام  2018المنعقد عام 
مؤتمر األطراف في االتفاقية خالل اجتماعه الثاني عشر إلى أن يأخذ هذا المقرر في االعتبار خالل  يدعو -6

 مشاوراته المتعلقة بتنظيم اجتماعات متزامنة؛
 للتنفيذ إنشاء هيئة فرعية -باء

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، األطرافإن مؤتمر 
التدابير المتوقع أن  تحددالتي قرطاجنة للسالمة األحيائية، من بروتوكول  29من المادة  4إلى الفقرة  إذ يشير

 ،يتخذها مؤتمر األطراف بغية إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض
من البروتوكول التي تنّص على أن أي هيئة فرعية ت نشأ من جانب أو بموجب  30إلى المادة  أيضا ذ يشيرا  و 
البروتوكول إذا قّرر ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  تقدم خدمات إلىاالتفاقية قد 

ألطراف أن يحدد الوظائف التي ينبغي أن تضطلع بها الهيئة للسالمة األحيائية، وفي هذه الحالة يتعّين على اجتماع ا
 ،الفرعية

ذ يضع في اعتباره الفريق العامل اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ التي أعدها األمين التنفيذي وفقا لتوصية  وا 
 ،ستعراض تنفيذ االتفاقية خالل اجتماعه الخامسالالمفتوح العضوية المخصص 

ذ و   ،هايلمتكاملة من فوائد في استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكولما للنّهج اب يقرا 
ذ و  البلدان النامية، وخاصة من أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لجميع األطراف، ال سيما األطراف ب أيضا يقرا 

الية في اجتماعات الهيئة األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقو  ،أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
 ،الفرعية للتنفيذ
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بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، إذا قام  بتقديم خدمات إلىأيضا  الهيئة الفرعية للتنفيذ تقوم أن يقرر -1
 مؤتمر األطراف في االتفاقية بإنشائها خالل اجتماعه الثاني عشر؛

ذا اعتمدها مؤتمر األطراف في االتفاقية خالل ، إالهيئة الفرعية للتنفيذاختصاصات تطبق على أن  افقيو  -2
بتقديم على وظائف الهيئة الفرعية للتنفيذ عندما يقوم  7قدمه األمين التنفيذي،الذي مقترح الاجتماعه الثاني عشر بناء على 

 إجراء ما يلزم من تعديل؛ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، مع خدمات إلى
هذا المقرر في االعتبار خالل  يضعلمؤتمر األطراف في االتفاقية إلى أن االجتماع الثاني عشر  يدعو -3

آراء معرب عنها في هذا الصدد، بما في ذلك تلك المتعلقة أي  وكذلكالهيئة الفرعية للتنفيذ المشاورات المتعلقة بإنشاء 
 .باختصاصات هذه الهيئة، على النحو الموضح في تقرير هذا االجتماع
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BS-VII/10 (17غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة  النقل 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، 

األطراف والحكومات األخرى إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي معلومات عن حاالت فعلية من النقل غير  يدعو -1
سات حالة تتعلق بآلياتها الحالية لتدابير الطوارئ في حالة النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المقصود عبر الحدود ودرا

حتمل أن تكون لها آثار ضارة كبيرة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المحورة الحية التي ي  
 الرصد القائمة؛  ونظمليات اإلنذار السريع المخاطر على صحة اإلنسان، بما في ذلك معلومات عن آ

من الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة  8-1األطراف والحكومات األخرى، في سياق الهدف التشغيلي  يدعو -2
النقل عبر الحدود  مقابل، إلى تقديم آراء بشأن ما يشكل نقل غير مقصود عبر الحدود 2020-2011 للفترة للسالمة األحيائية

 ر المشروع وما هو نوع المعلومات التي ينبغي تبادلها عبر غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ غي
 أن تضمن،بشأن المعلومات السرية، على  21األطراف والحكومات األخرى، دون المساس بأحكام المادة  يشجع -3

اإلخطار على جميع المعلومات الالزمة للكشف عن  أن تشتمل المعلومات التي تقدمها الجهة المبلغة وقت ،لألغراض تنظيمية
الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها، بما في ذلك معلومات تسمح بتحديدها بشكل فريد واألماكن التي يمكن منها الحصول 

 ؛ مرجعية على مواد
يتها مواصلة العمل بشأن إلى شبكة المختبرات على اإلنترنت للكشف عن الكائنات المحورة الحية وتحديد هو  يطلب -4

القضايا ذات الصلة بالكشف عن الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها بغية تحقيق األهداف التشغيلية للخطة االستراتيجية 
 ؛17ذات الصلة بتنفيذ المادة 

 إلى األمين التنفيذي:  يطلب -5
ع التركيز على الكشف عن الكائنات مواصلة تنظيم مناقشات عبر اإلنترنت من خالل شبكة المختبرات م )أ(

 المحورة الحية وتحديد هويتها؛ 
تجميع وتوليف المعلومات ودراسات الحالة التي تقدمها األطراف عن آلياتها الحالية لتدابير الطوارئ في  )ب(

 حالة النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية؛ 
سالمة األحيائية، نظام للتحديد السهل لإلخطارات المتعلقة بالنقل غير إنشاء، في غرفة تبادل معلومات ال )ج(

، وتوفير إشارات مرجعية بين اإلخطارات وطرائق الكشف 17المقصود عبر الحدود للكائنات المحورة الحية في سياق المادة 
 ذات الصلة، حيثما ينطبق ذلك؛ 

افر األموال، أنشطة بناء القدرات مثل حلقات عمل تنظيم، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، ورهنا بتو  )د(
تدريبية على اإلنترنت ووجها لوجه بشأن أخذ العينات والكشف عن الكائنات المحورة الحية وتحديد هويتها لمساعدة األطراف 

 وتحقيق النتائج ذات الصلة من الخطة االستراتيجية؛  17على الوفاء بمتطلبات المادة 
أعاله لتنظر فيها لجنة االمتثال في اجتماعها الثالث  2معلومات المقدمة من خالل الفقرة تجميع وتوليف ال )ه(

النقل عبر الحدود غير  مقابلعشر، وتقديم على أساس هذا التجميع توضيحات مقترحة بشأن ما يمثله النقل غير المقصود 
 المشروع.



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/16 

Page 59 

 

BS-VII/11 التعويضي ولية والجبرمبور التكميلي بشأن المسؤ اللكوا-ابروتوكول ناغوي 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

على باألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي قامت بإيداع صكوك تصديقها  يرحب -1
 ؛إليهأو انضمامها عليه أو قبولها أو موافقتها التعويضي مبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر لكواال-بروتوكول ناغويا

أن تقوم باإلسراع بعملياتها الداخلية إلى األطراف األخرى في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  يدعو -2
 في أقرب وقت ممكن بهدفإليه أو انضمامها عليه لبروتوكول التكميلي أو قبولها أو موافقتها على اوبإيداع صكوك تصديقها 

الجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف المناسب لضمان دخول البروتوكول التكميلي حيز النفاذ في الموعد 
 في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

إلى األطراف التي هي أطراف في االتفاقية وليست أطرافا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  يدعو -3
االقتضاء، دون مزيد من التأخير، لكي  حسبوم بالتصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، أن تق

 تصبح كذلك أطرافا في البروتوكول التكميلي؛
مزيد من الأو دعم بتنفيذ أن تقوم إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات والمؤسسات المعنية  يدعو -4
لتوعية وأنشطة بناء القدرات لتعزيز فهم وتنفيذ البروتوكول التكميلي، بما في ذلك، حسب االقتضاء، إعداد السياسات أنشطة ا

الكائنات المحورة  بسببوالصكوك التشريعية التي تنص على اتخاذ تدابير االستجابة لألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي 
 ؛اإلنساندود، مع مراعاة المخاطر المحدقة بصحة الحركة عبر الح يكون منشؤهاالحية التي 
وأنشطة  لرفع الوعيإلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بإتاحة األموال، بتنظيم حلقات عمل وحمالت  يطلب -5

  البروتوكول التكميلي؛ تحسين فهملبناء القدرات من أجل 
الصلة من أجل إعداد، رهنا بتوافر األموال،  تعاون مع المنظمات ذاتأن يإلى األمين التنفيذي  يطلب أيضا -6

 دليل توضيحي لتعجيل دخول البروتوكول التكميلي حيز النفاذ وتنفيذه.
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BS-VII/12  دارة المخاطر )المادتان  (16و 15تقييم المخاطر وا 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 ،BS-V/12من المقرر  2والفقرة  BS-IV/11المقرر المرفق ب( من 2)د() 1لى الفقرة إإذ يشير 

ذ يشير أيضا و  ليس  8، وتحديدا إلى أن اإلرشاد المتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحيةBS-VI/12إلى المقرر ا 
 إلزاميا وال يفرض أي التزامات على األطراف،

ذ يشير كذلكو  عندما و أن يكون "وثيقة حية" يمكن تنقيحها وتحسينها عند االقتضاء هو رشاد اإل الغرض من إلى أن ا 
 تصدر األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تكليفا بذلك،

  بنتائج اختبار اإلرشاد المتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية؛ يرحب -1
ة إلى أن تختبر أو تستخدم، حسب االقتضاء، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصل يدعو -2

 اإلرشاد في حاالت فعلية لتقييم المخاطر وكأداة ألنشطة بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر؛

هذا المقرر لتنقيح اإلرشاد وتحسينه استنادا إلى التعليقات المقدمة خالل بمرفق الاآللية المبينة في  ينشئ -3
 لإلرشاد في اجتماعه الثامن؛ االختبار بهدف وضع نسخة محسنة

دارة  يمدد -4 والية منتدى الخبراء اإللكتروني المفتوح العضوية )المنتدى اإللكتروني( بشأن تقييم المخاطر وا 
دارة المخاطر للعمل، في المقام األول على شبكة اإلنترنت ورهنا لالمخاطر وفريق الخبراء التقنيين المخصص  تقييم المخاطر وا 

تشكيل يوسع نطاق ، باختصاصات منقحة على النحو المرفق بهذا المقرر، ويعقد وجها لوجهمن خالل اجتماع  بتوافر الموارد
 فريق الخبراء التقنيين المخصص إلضافة عضو واحد جديد من كل منطقة؛

وضع المزيد من اإلرشاد بشأن احتياجاتها وأولوياتها عن األطراف إلى تقديم ما يلي: )أ( معلومات  يدعو -5
اضيع محددة تتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية، )ب( اإلرشاد القائم بشأن مواضيع محددة تتعلق بتقييم مخاطر مو ل

 الكائنات المحورة الحية؛

أعاله لينظر فيها االجتماع الثامن  5إلى األمين التنفيذي تجميع اآلراء المقدمة من خالل الفقرة يطلب  -6
 ماع لألطراف في البروتوكول؛لمؤتمر األطراف العامل كاجت

على أن ينظر، في اجتماعه الثامن، في الحاجة إلى وضع المزيد من اإلرشاد بشأن المواضيع ذات يوافق  -7
 4-1و 3-1األولوية استنادا إلى االحتياجات التي أشارت إليها األطراف بهدف االنتقال صوب تحقيق الهدفين التشغيليين 

 للخطة االستراتيجية ونتائجها؛

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تأكيد ترشيح خبرائها الذين يشاركون حاليا  يدعو -8
دارة المخاطر، و األمين التنفيذي سحب سجالت الخبراء الذين لم يجر  إلىيطلب في المنتدى اإللكتروني بشأن تقييم المخاطر وا 

خرى والمنظمات ذات الصلة إلى ترشيح خبراء إضافيين لالنضمام إلى كذلك األطراف والحكومات األيدعو تأكيد ترشيحهم، و
 بترشيح الخبراء في قائمة الخبراء؛ الخاصةالمنتدى اإللكتروني باستخدام االستمارة 

 إلى األمين التنفيذي مواصلة تيسير عمل المنتدى اإللكتروني وفريق الخبراء التقنيين المخصص؛يطلب  -9

                                                 
، والمتاحة في UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1الوثيقة  8

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715. 

http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715
http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=4715
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لتحديث وثائق  BS-VI/12من المقرر  6فيذي تحسين اآللية المنشأة في الفقرة إلى األمين التنيطلب أيضا  -10
 المعلومات األساسية المتعلقة باإلرشاد على النحو التالي:

رسال تذكير تلقائي بعد أسبوعين إلى  )أ( تمديد فترة التعليق على وثائق المعلومات األساسية إلى ثالثة أسابيع، وا 
 ؛الفريق الذي ي شّغل اآللية

الوعي بوثائق المعلومات األساسية المرتبطة باإلرشاد بوسائل منها على سبيل المثال إضافة معلومات  رفع )ب(
وروابط في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ودعوة الخبراء المتخصصين في مواضيع محددة من اإلرشاد إلى تقديم 

 وثائق معلومات أساسية؛
لمعلومات األساسية لنسبتها للمؤلف، مثل الحكومات، والمؤسسات األكاديمية، فهرس لوثائق ا إعداد )ج(

 والمنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال؛
 ؛المواءمة بين اإلرشاد والدليل التدريبي بالحزمة التي تحققيرحب  -11
 أن تختبر وتستخدم، حسب االقتضاء،إلى األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة يدعو  -12
 ؛في مجال تقييم المخاطر القدراتمفيدة لجملة أمور من بينها بناء الحزمة كأداة 

األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر األموال، بأنشطة بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر  إلىيطلب  -13
 باستخدام الحزمة المتوائمة؛

تقديم األموال والمساعدات العينية لتنفيذ األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، إلى يدعو  -14
 أعاله؛ 13أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة 

 العلمية بإنشاء أقسام في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية حيث يمكن تقديم المعلومات يرحب -15
ها أو ال يكون لها تأثيرات ضارة على حفظ التنوع واسترجاعها بشأن الكائنات المحورة الحية أو السالالت النوعية التي قد يكون ل

 ؛أيضا اإلنسانالبيولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة المخاطر على صحة 

أن تواصل، من خالل غرفة تبادل معلومات  إلىاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  يدعو -16
 أعاله؛ 15الفقرة  السالمة األحيائية، تقديم المعلومات المشار إليها في

مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي باتباع نهج منسق مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  يوصي -17
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن مسألة البيولوجيا التركيبية، مع مراعاة أن أحكام البروتوكول قد تطبق 

 ناشئة عن البيولوجيا التركيبية.أيضا على الكائنات الحية ال
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 المرفق
 اختصاصات المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المخصص

دارة المخاطر  لتقييم المخاطر وا 
 المنهجية

اطر ، يتعين تنقيح وتحسين اإلرشاد المتعلق بتقييم مخBS-VI/12نتائج عملية االختبار التي وضعت في المقرر وفقا ل -1
 الكائنات المحورة الحية وفقا لآللية التالية:

عقب االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، األمانة،  تقومسوف  )أ(
الفئات التالية:  تستند إلىوسيكون التجميع في شكل مصفوفة بتجميع التعليقات األصلية المقدمة من خالل اختبار اإلرشاد. 

الخاصة بالتغييرات دون تحديد مواقع  واالقتراحاتوالخاصة بالترجمة؛  التحريريةتغييرات؛ والتغييرات  ال تؤدي إلىلبيانات التي ا
 بتغييرات في أقسام محددة من اإلرشاد )مبينة بحسب أرقام األسطر(؛الخاصة  واالقتراحاتمحددة في اإلرشاد؛ 

قتراحات على االقامت به األمانة ويعمل  الذيتجميع التعليقات  صيستعرض فريق الخبراء التقنيين المخص )ب(
 التغييرات؛الخاصة ب

 تنفيذهاالتي يمكن  االقتراحاتتحديد  عن طريقبتبسيط التعليقات  فريق الخبراء التقنيين المخصصيقوم  )ج(
مع تبرير  تنفيذهاالتي يتعين  حاتلالقترا، كما سيقدم مقترحات نصية ملموسة تنفذالتي قد ال  لالقتراحاتوتوفير مبررات 
 ؛األصلية االقتراحاتللتعديالت على 
يستعرض المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية وفريق الخبراء التقنيين المخصص في وقت الحق جميع  )د(
اف في بروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر بهدف تقديم نسخة محسنة لإلرشاد لينظر فيها  واالقتراحاتالتعليقات 
 في اجتماعه الثامن.قرطاجنة 

لدى تنقيح وتحسين اإلرشاد، ينبغي السعي إلى مراعاة المواضيع التي منحها فريق الخبراء التقنيين المخصص و  -2
 3-1األولوية، وذلك باالستناد إلى االحتياجات التي أشارت إليها األطراف بهدف االنتقال صوب تحقيق الهدفين التشغيليين 

 لخطة االستراتيجية ونتائجها، من أجل وضع المزيد من اإلرشاد.من ا 4-1و
األساسية المرتبطة باإلرشاد يواصل فريق الخبراء التقنيين المخصص تشغيل اآللية لتحديث قائمة وثائق المعلومات و  -3

 من هذا المقرر. 10وتحسينها وفقا للفقرة  ،BS-VI/12من المقرر  6بانتظام على النحو المحدد في الفقرة 
دارة المخاطر في اجتماع مباشر، مرة  -4 ورهنا بتوافر األموال، يلتقي فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

 واحدة على األقل قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.
 المتوقعة النتيجة

 المتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحورة الحية. نسخة محسنة من اإلرشاد -5
 اإلبالغ

يقدم المنتدى اإللكتروني وفريق الخبراء التقنيين المخصص تقريريهما اللذين يوضحان بالتفصيل األنشطة والنتائج  -6
 ا االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.موالتوصيات لينظر فيه
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BS-VII/13 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 
 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 9بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، إذ يحيط علما
ذ يشير   من البروتوكول، 26من المادة  1إلى الفقرة وا 

ذ و  هي تلك الناشئة عن أثر  26من المادة  1أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية المشار إليها في الفقرة ب يقرا 
الكائنات المحورة الحية على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ال سيما فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة 

 خاصة بالظروف المحلية والوطنية واإلقليمية، وتكون للمجتمعات األصلية والمحلية، 
ذ  المجتمعات األصلية والمحلية في إيجاد وضوح مفاهيمي بشأن االعتبارات تؤديه يمكن أن الذي الدور ب أيضا يقروا 

 ،ومساهمتها في ذلك االجتماعية واالقتصادية
االقتصادية، رهنا بتوافر تمديد مهمة فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية و  يقرر -1
 األموال؛

في إطار نهج  فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةيعمل أن  يقرر أيضا -2
تطوير الوضوح المفاهيمي بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن أثر الكائنات مواصلة ( 1تدريجي بشأن: )
"عناصر إلطار الوضوح المفاهيمي بشأن  وتحسينحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة  المحورة الحية على

االعتبارات االجتماعية واالقتصادية" الواردة في المرفق بتقرير االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات 
( إعداد عرض عام 2( أدناه؛ )5مها من خالل األنشطة المذكورة في الفقرة )االقتصادية، وأية معلومات يمكن تقديو  االجتماعية

 من الخطة االستراتيجية وما يترتب عليها من نتائج؛ 7-1إلرشاد بغرض إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف التشغيلي 
ه كي ينظر فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية أن يقدم تقرير إلى  يطلب -3

 فيه االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
والمجتمعات األصلية والمحلية إلى  ذات الصلةالحكومات األخرى، والمنظمات  ويدعوإلى األطراف  يطلب -4

يمي بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية" الواردة في المرفق الوضوح المفاهعن تقديم آراء وتعليقات بشأن "عناصر إلطار 
 بتقرير االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛

 بما يلي: أن يضطلعإلى األمين التنفيذي  يطلب -5
مبادئ التوجيهية التي تنص على تعاريف ( السياسات والقوانين واللوائح وال1تجميع ونشر معلومات عن ) )أ(

( التطبيقات العملية لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية في عملية صنع القرار بشأن 2لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛ )
 ابية والسلبية؛الكائنات المحورة الحية، بما في ذلك الحاالت التي تم النظر فيها في االعتبارات االجتماعية واالقتصادية اإليج

تنظيم مجموعات نقاش على اإلنترنت لتيسير تبادل اآلراء والمعلومات والخبرات بشأن االعتبارات  )ب(
من البروتوكول، بما في ذلك ما يتعلق بااللتزامات الدولية التي قد  26من المادة  1االجتماعية واالقتصادية في سياق الفقرة 

االعتبارات االجتماعية واالقتصادية وقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات و تصادية؛ تتصل باالعتبارات االجتماعية واالق

                                                 
9 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11/Rev.1. 
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األصلية والمحلية؛ والجوانب المرتبطة بالبيئة لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية، فضال عن العالقة، إن وجدت، بين تقييم 
 المخاطر والمسائل المتعلقة بصحة اإلنسان؛

فريق الخبراء التقنيين فيه نظر ليأعاله  4موجز لآلراء والتعليقات المشار إليها في الفقرة تجميع وا عداد  )ج(
 المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛

إجراء دراسة، رهنا بتوافر األموال، بشأن االتفاقات الدولية التي قد تتصل باالعتبارات االجتماعية  )د(
تاحة التقرير في غرفة  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 26ليه في المادة االقتصادية على النحو المنصوص عو  وا 

 ؛تبادل معلومات السالمة األحيائية
شركاء التنمية إلى دعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية على النحو  يدعو -6

الصادر عن مؤتمر  11/5)التذييل الثاني من المقرر  BS-VI/5)ن( و)س( من المقرر 2المنصوص عليه في الفقرتين 
 األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي(.
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BS-VII/14  عداد التقارير )المادة  (33الرصد وا 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

إلى األطراف تقديم تقاريرها على وتيرة عامة مدتها أربع سنوات من لب فيه ، الذي ط  BS-I/9 إلى المقرر إذ يشير
ذ يشير أيضاالبروتوكول،  بدء نفاذتاريخ   ،BS-VI/15و BS-VI/14و BS-V/14إلى المقررات  وا 

ذ يرحب  ،الثانية عملية اإلبالغ الوطني ضمنبالتعليقات حول تحسين شكل التقارير المستلمة من األطراف  وا 
ذ يرحب أيضا ذ يقربمشروع شكل التقرير الوطني الثالث الذي اقترحته األمانة  وا  بالدور المقصود للمعلومات الواردة  وا 

فيه لتيسير إجراء استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة وكذلك التقييم واالستعراض الثالث 
 للبروتوكول،

ذ يرحب أيضا  وع شكل التقرير الوطني الثالث،بتوصيات لجنة االمتثال حول مشر  وا 
ذ يأخذ في الحسبان  في الخطة االستراتيجية"، الواردة للمؤشرات مقابلةلتجميع معلومات المنفذ  االستقصاءنتائج " وا 

إلى األمين التنفيذي أن يدخل التغييرات التالية في مشروع شكل التقرير الوطني الثالث، المرفق  يطلب -1
الشكل المنقح على اإلنترنت من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  وأن يتيح UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/12بالوثيقة 
 :األحيائية

أن يدخل، إن أمكن، خيارا إلعادة التأكيد على نفس النص المقدم في التقارير الوطنية السابقة على نفس  )أ(
 السؤال؛

 لق )مثل نعم/ال(؛أن يدخل، إن أمكن، فرصة إلضافة نص تفسيري لسؤال النص المغ )ب(
أن يضيف المشروع الثالث لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المشترك بين مرفق البيئة العالمية  )ج(

 ؛147وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في قائمة الخيارات المقدمة في السؤال 
 ؛97أن يحذف السؤال  )د(

قريرها الوطني الثالث، أو في حالة األطراف التي إلى األطراف أن تستخدم الشكل المنقح إلعداد ت يطلب -2
تقدم تقريرها الوطني للمرة األولى، أن تستخدمه في تقريرها الوطني األول بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول قرطاجنة 

 للسالمة األحيائية؛

لمصلحة المعنيين، األطراف إلى إعداد تقاريرها من خالل عملية تشاورية يشترك فيها جميع أصحاب ايدعو  -3
 االقتضاء؛ حسب

في شكل التقرير من أجل تيسير رصد التقدم المحرز الواردة األطراف على الرد على جميع األسئلة يشجع  -4
 في تنفيذ األهداف المحددة في الخطة االستراتيجية وللمساهمة أيضا في التقرير واالستعراض الثالث لبروتوكول قرطاجنة؛

دم إلى األمانة تقريرها الوطني الثالث عن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة إلى األطراف أن تق يطلب -5
 األحيائية:

 إحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛ب )أ(
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الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول الذي سينظر  االجتماعشهرا من  12قبل  )ب(
 في التقرير؛

علومات السالمة األحيائية، أو في الشكل الذي ستتيحه األمانة لهذا الغرض، مع تبادل م غرفةمن خالل  )ج(
 .توقيعه بالشكل الواجب من نقطة االتصال الوطنية
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 الثاني المرفق

 الخاصة بشأن التنفيذ الدورةتقرير 
 للسالمة األحيائيةتبادل اآلراء بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة 

 فريقأعضاء العروض   -أوال
مقن المجموعقات اإلقليميقة الخمقس لألمقم مجموعقة القذين يمثلقون كقل  المتكلمقينعروض من فريقق مقن ب اآلراء تبادل بدأ -1

(، ورئقيس ودول أخقرى الكاريبي، وأوروبا الغربيقة و وأمريكا الالتينية  ،أوروباووسط وشرق  ،آسيا والمحيط الهادئو المتحدة )أفريقيا، 
دارة المخاطر. تقييم المخصص للخبراء التقنيين افريق   المخاطر وا 
 ، جنوب أفريقيا نوسيفو نجكاباالسيدة 

تنفيذ البروتوكول في بلدها هو إيجاد توازن مستدام بين حماية البيئقة والتنميقة يواجه تحدي أكبر ن إ نجكاباالسيدة قالت  -2
 92القطقن، ووتشقمل جميقع أنقواع ؛ فقي جنقوب أفريقيقا منتشقرةالمحاصيل المحورة جينيا وأشارت إلى أن االقتصادية واالجتماعية. 

المحقققورة جينيقققا ألسقققباب  اتقققم رفقققض طلبقققات اسقققتخدام العنقققب والبطاطقققو مقققن القققذرة.  فقققي المائقققة 87مقققن فقققول الصقققويا و فقققي المائقققة
، الققذي تققم تعديلققه فققي عققام 1997قققانون الكائنققات المحققورة جينيققا لعققام تتمثققل فققي الصققلة  والتشققريعات ذاتاجتماعيققة واقتصققادية. 

؛ وقققانون حمايققة األغذيققةتشققريعات سققالمة و تنققوع البيولققوجي؛ ال، مثققل قققانون ةالبيئيقق اتالتشققريعو بروتوكققول؛ الواءم مققع ليتقق 2006
 تم اتخاذ قرارات بتوافق اآلراء في مجموعة تمثل ثماني وزارات. و المستهلك. 

طار خطة عمل وطنية  وأعدت -3 شملت السالمة األحيائية و ة، االتفاقي بموجبللتنوع البيولوجي كجزء من التزامات البلد وا 
لتنقققوع البيولقققوجي فقققي الزراعقققة والعلقققوم والتجقققارة. وتسقققتند جميقققع التقققي يتعقققرض لهقققا ا البيئيقققة، وحقققددت إجقققراءات لمنقققع التهديقققدات

الققانون. وتضقمنت خطقة التنميقة الوطنيقة  واالنخراط مع الصقناعة علقى النحقو القذي يحقددهلى مشورة علمية مستقلة، إاإلجراءات 
عوامقققل و لقققى بقققرامج وطنيقققة اسقققتراتيجية، إ البيولقققوجيفقققي االسقققتدامة فقققي معالجقققة الفققققر والتنميقققة، واسقققتند برنقققامج االقتصقققاد النظقققر 
بتكار والتنسيق بين جميع القطاعات المعنية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والبيئة والصحة. وعقدت موائد االنظام من مساعدة 

 . البيولوجيةهم الجمهور للتكنولوجيا مستديرة مع وسائل اإلعالم لتحسين ف
التنسقيق بقين القوزارات والتواصقل  تتمثقل فقيبروتوكقول النجاح جنوب أفريقيا في تنفيذ لالعوامل الرئيسية وأشارت إلى أن  -4

رصقد قبقل وبعقد الموافققة علقى  ومنصف إداريا وشفاف إضافة إلقىنظام عادل، بما يضمن المجتمع العلمي؛  والمشورة من جانب
 والقدرات البحثية العامة المستقلة.  ؛الجمهور والعاملين في مجال التكنولوجيا البيولوجيةواضح بين عامة  وتواصل ؛لباتالط

 ، الهند وارير رانجينيالسيدة 
المعقققارف و التنوع البيولقققوجي بقققن السقققالمة األحيائيقققة جقققزء ال يتجقققزأ مقققن جميقققع السياسقققات المتعلققققة إ واريقققرالسقققيدة  قالقققت -5

تشقريعاتها وسياسقاتها و فقي االلتزامقات الدوليقة للبلقد، و منصوص عليها في عدة مواد من الدستور، وهي الهند. الغنية في  التقليدية
أهميققة ممققا يؤكققد فققي النشققاط البيئققي، و "الملققوث يققدفع" مبققدأ فققي األحكققام القضققائية بمققا فيهققا تلققك القائمققة علققى و ، ةالبيئيققة والقطاعيقق

التققي يمكققن االسققتفادة منهققا إلجققراء  األحيائيققةوالسققالمة  البيولوجيققةلتكنولوجيققا لجمهققور عققن اة اعامققات تصققور الققدور الققذي تؤديققه 
أهميققة السققالمة بمققن الضققروري تثقيققف النققاس وزيققادة الققوعي وأضققافت أنققه . الجمهققور بنققاءة لتعزيققز ثقققة عامققة ات وحققواراتمناقشقق

 األحيائية. 
التالعقب الجينقي فيمقا يتعلقق بققانون حمايقة البيئقة، خاضقعة لمقن خقالل لجقان ت قنظم السقالمة األحيائيقة وأشارت إلقى أن  -6
لتنوع البيولقوجي معنيقة بقا وهناك سلطة وطنيقةوالمقاطعات.  الوالياتعلى مستوى  البيولوجيةالتكنولوجيا تنسيق الهندسة الوراثية و و 
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لعقام  ، وفققا لققانون التنقوع البيولقوجيتجقارة، بمقا فقي ذلقك التعقديل القوراثيالو البحقث لتنوع البيولقوجي ألغقراض إلى اوصول تنظم ال
هقي السقالمة األحيائيقة  تشقتمل علقىأطر السياسات التي و . األفرادوسجالت  ،لجان اإلدارةو ، مجالس الواليات، من خالل 2000

الصققحي الحجققر  وقققانون مققزارعين، الوطنيققة للسياسققة الو للتنققوع البيولققوجي، المنقحققة وخطققة العمققل الوطنيققة  للبيئققةالسياسققة الوطنيققة 
الوطنيققة الثانيققة سققتراتيجية واال ،دارة الكققوارث، وسياسققة االسققتيرادإلوطنيققة السياسققة ال، و األغذيققةالزراعققي، وقققانون سققالمة ومعققايير 

مققن مشقققروع بنقققاء القققدرات فقققي مجقققال السقققالمة الثانيقققة زارة البيئققة والغابقققات وتغيقققر المنققاخ المرحلقققة تنفقققذ . و البيولوجيقققةلتكنولوجيققا ل
 . 2020-2011اشيا مع خطتها االستراتيجية األحيائية تم

نفقققاذ التشقققريعات والسياسقققات والبقققرامجو  -7 : مواكبقققة التطقققورات فقققي مجقققال هقققي التحقققديات التقققي تواجقققه تنفيقققذ البروتوكقققول وا 
بين ترك والعمل المشضعف التنسيق والتعاون و محدودة؛ الالموارد البشرية والبنية التحتية، والموارد  وتجزؤ ؛التكنولوجيا البيولوجية

عدم القدرة علقى دمقج و التنظيمية ومختلف أصحاب المصلحة؛  الوكاالتعدم كفاية االتصاالت بين و  ؛اإلدارات بسبب قلة الوعي
حشقد  يقةاكف حديثقة؛ وعقدم إدارة التنوع البيولوجي وتقييم السقالمة األحيائيقة، ويرجقع ذلقك أساسقا إلقى عقدم وجقود معلومقات أساسقية

 . الموارد
إلنفققاذ الققققوانين  مسققتوى الواليقققاتالمركققزي و  ى القققدرات المؤسسقققية الحاليققة علققى المسقققتو  علقققى اسققتعراض العمققلينبغققي و  -8

لتطقققورات فقققي مجقققال لالتقققي تقققم تكييفهقققا  الققققدراتواللقققوائح والسياسقققات المتعلققققة بالسقققالمة األحيائيقققة وا عقققداد وتنفيقققذ بقققرامج لتعزيقققز 
لتنميققة القققدرات فققي مجققال السققالمة األحيائيققة.  مكونققايققع البققرامج البيئيققة التكنولوجيققا البيولوجيققة فققي البلققد. وينبغققي أن تتضققمن جم

. لقذلك بقرامج مخصصقةل وفققامعقارف ومهقارات الكقوادر العلميقة والتقنيقة المعنيقة بقإدارة السقالمة األحيائيقة باسقتمرار  تنمية وينبغي
ينبغققي ضققمان اإلرادة السياسققية و ي صققنع القققرار. فقق العامققةأهميققة السققالمة األحيائيققة، وتعزيققز المشققاركة بتثقيققف الجمهققور  وينبغققي

ينبغقي و لصناع السياسات عن طريق االنخراط المستمر مع المجتمع العلمي واألوسقاط األكاديميقة وأصقحاب المصقلحة اآلخقرين. 
للبلقد  صقلياألالتنقوع البيولقوجي  وينبغقي رسقم خقرائطاألساسقية فقي مجقال السقالمة األحيائيقة.  اتالكفقاء تضقم امتيازإنشاء مراكز 

لتوجيه تنفيذ  2020-2011الخطة االستراتيجية  ينبغي استخدام. وأخيرا، القائمةتحديث المعلومات األساسية وتحديد خصائصه ل
 السياسات الوطنية. 

 السيدة أنجيال لوزان، جمهورية مولدوفا 
جميققع الوثققائق االسققتراتيجية فققي سققالمة األحيائيققة ال مققدى العققامين الماضققيينأدمققج علققى  إن بلققدهاالسققيدة لققوزان  قالققت -9

الققدرات المؤسسقية والنظقام  سقيتم بموجبهقا تحسقين، التقي 2020-2014للفتقرة بيئقة للوطنيقة السقتراتيجية االالوطنية، بمقا فقي ذلقك 
يا قضا منقحةالمتكاملة الوطنية العمل الخطة وأدمجت . كائنات المحورة الحيةللكشف عن ال اتمختبر ال قدراتتعزيز و التنظيمي، 

جقراءات و السالمة األحيائية،  دمج السقالمة األحيائيقة فقي الخطقط الوطنيقة تقالتقي سقتراتيجيات واالمقع بروتوكقول قرطاجنقة.  تتسققا 
الحفقا  علقى التقآزر بقين السقالمة األحيائيقة و : اعتماد نهج مفاهيمي لتحقيق أهداف أيشقي للتنقوع البيولقوجي؛ هي للتنوع البيولوجي

تقدريب اإلداريقين وصقناع ؛ و التوعية وبناء القدرات وتوافق اآلراء بين واضعي السياسات والسياسيينمطالبة بوالوالتنوع البيولوجي؛ 
إدمقاج السقالمة األحيائيقة فقي الخطقط الوطنيقة للتنقوع مقن الفوائد المحتملة و ؛ وتوعية الجمهور العام. الرئيسيين السياسات والخبراء
التنسققيق بققين الققدوائر  وتيسققيرفققي التنميققة المسققتدامة،  امة األحيائيققة وتوضققيح دورهققتعزيققز وضققوح السققالهققي البيولققوجي والتنميققة 

 الموارد.  حشدالحكومية وزيادة فرص 
، ويجققري كائنققات المحققورة الحيققةاسققتخدام الالخاصققة بالقواعققد و طققار العققام اإلللسققالمة األحيائيققة  وطنققيقققانون  وقققد وضققع -10

مققع توجيهققات هققذا القققانون يتماشققى و ، األسققواقفققي البيئققة و عققن عمققد ئنققات الحيققة إطققالق هققذه الكا بشققأنحاليققا إعققداد قققانون جديققد 
لسققالمة لمسققاعدة مققن مرفققق البيئققة العالميققة لوضققع إطققار علققى جمهوريققة مولققدوفا  وقققد حصققلت .االتحققاد األوروبققي ذات الصققلة

ومقة والمنظمقات غيقر الحكوميقة ووسقائل األوسقاط األكاديميقة والحكوتشقترك األحيائية والمشاركة في آلية غرفة تبادل المعلومقات. 
واليقة. الاإلطقار فقي كليقة علقوم األحيقاء وعلقوم التربقة فقي جامعقة  بشقأنضقمان القتعلم يقتم اإلعالم في إطار السقالمة األحيائيقة، و 
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فققي  مققا عققدا، كائنققات المحققورة الحيققةاسققتخدام ال ون علققىافقققيو أظهققر أن أكثققر مققن نصققف السققكان قققد وكققان اسققتطالع للققرأي العققام 
كائنققات المنتجققات الغذائيققة. وقققد عقققدت دورة إقليميققة فققي مجققال السققالمة األحيائيققة فققي البلققد بشققأن تقيققيم األثققر التكققاملي للإنتققاج 

 طريق لتقييم المخاطر.  جرى فيها اختبار خريطةبموجب بروتوكول قرطاجنة،  المحورة الحية
دارة حلققققات عهقققي تنظقققيم تقققزال مطلوبقققة  التقققي ال األنشقققطة الرئيسقققيةو  -11 مقققل تدريبيقققة إقليميقققة فقققي مجقققال تقيقققيم المخقققاطر وا 

مزيقد مقن البحقوث بشقأن االعتبقارات وهنقاك حاجقة إلقى . كائنقات المحقورة الحيقةوتحديقد هويقة ال اتكشف في المختبر الالمخاطر، و 
والتوعيقة في والتعليم وفقا للبروتوكول اإلضا يالتعويضالجبر االجتماعية واالقتصادية كجزء من عملية صنع القرار، والمسؤولية و 

 تعزيز المشاركة في صنع القرار. العامة ل
 السيدة سول أورتيز غارسيا، المكسيك 

السققالمة األحيائيققة للكائنققات المعنيققة بالمشققتركة بققين الققوزارات  ةالسققيدة أورتيققز غارسققيا عمققل اللجنققة المكسققيكيعرضققت  -12
الهندسققة الوراثيققة والتكنولوجيققا  مققن العمققل فققي مجققالطويققل  (. وأشققارت إلققى أن بالدهققا لهققا تققاريخCIBIOGEMالمحققورة جينيققا )

وفقي عقام  .الثمانينقاتالسقالمة األحيائيقة إلقى أواخقر البلقد فقي مجقال  ةتجربقوتعقود لتنميقة. ا محقركهقو أن العلم وترى البيولوجية، 
 عقققام تنققوع البيولقققوجي فققيلل اوطنيققق اإطققار  أطلقققق البلققدمرفققق البيئقققة العالميققة مققن بمسقققاعدة و أول معيقققار رسققمي.  وضققعتققم  1996
السياسققة االتحاديققة للسققالمة األحيائيققة ووضققع إطققار معياريققة أخققرى أدوات و  األحيائيققةالسققالمة بشققأن تققم اعتمققاد قققانون و . 2002

لكائنات المحورة جينيا بفضل التنسيق بين المؤسسات. ويهقدف التشقريع المكسقيكي المتعلقق بالسقالمة األحيائيقة فقي المققام األول ل
نظققرا و لكائنققات المحققورة جينيققا علققى صققحة اإلنسققان والبيئققة والتنققوع البيولققوجي. لتجنققب أو تقليققل المخققاطر المحتملققة  وأع إلققى منقق

جميع المخاطر والتحديات )مثل تغير المناخ( والفرص عند بتقدير السلطات  فقد قامتللتنوع البيولوجي والثقافي الغني في البلد، 
 . صياغة سياسات السالمة األحيائية

سققتراتيجيات وخطققط االفققي إطققار  2000علققى المسققتوى الققدولي منققذ عققام  األحيائيققةالسققالمة وأشققارت إلققى أنققه تققم تنققاول  -13
جميقع أصقحاب المصقلحة فقي العمليقة،  اشقتركبعقد إجقراء مشقاورات علقى مختلقف المسقتويات، و لتنوع البيولوجي. لالعمل الوطنية 

لتنقققوع لسقققتراتيجيات وخطقققط العمقققل الوطنيقققة اال وضقققعجقققراءات األساسقققية بهقققدف اآلراء، تقققم اختيقققار اإلفقققي واسقققتنادا إلقققى توافقققق 
االسقتراتيجيات وخطقط العمقل. وركقزت خطقة هقذه خطة التنمية االتحادية إدراج قضايا السقالمة األحيائيقة فقي  ويسرتالبيولوجي. 

فققي حققين أن األهققداف الرئيسققية المكسققيك علققى الحققد مققن المخققاطر الصققحية ذات الصققلة بالسققالمة األحيائيققة، فققي الصققحة قطققاع 
الوطنيقة لحمايقة وحفقظ  اللقوائححماية التنقوع البيولقوجي والحفقا  علقى األنقواع المعرضقة للخطقر، وتحقديث هي لخطة قطاع البيئة 

البيئيقة ، في حين تم رصد اآلثقار المراعي للبيئةالنمو بالبيئة والعالقة  بشأنالعلمية  المعارف تم نشرواستعادة الموارد الطبيعية. و 
 للكائنات المحورة جينيا. وسلطت الضوء على أهمية التعاون اإلقليمي. 

البحققث واالبتكققار فققي مجققال التكنولوجيققا البيولوجيققة لحمايققة التنققوع البيولققوجي علققى نحققو تشققجع المكسققيك وأضققافت أن  -14
بيققق أدوات التكنولوجيققا البيولوجيققة. تققم تشققجيع التققآزر بققين القطققاعين العققام والخققاص والمؤسسققات التعليميققة لتطققوير وتطو مسققتدام. 

بهققدف  2018-2013التكنولوجيققا البيولوجيققة للفتققرة و برنققامج لتطققوير السققالمة األحيائيققة  إطققالق تققمبموجققب القققانون المكسققيكي، و 
 ضقمنالبلقد التكنولوجيقا البيولوجيقة لتلبيقة احتياجقات المرتبطقة بم والتكنولوجيقا واالبتكقار و لعلقفقي مجقال اقدرات الهو تعزيز و محدد 

التحقديات و . ينالقدوليواالتصقال تنظيمي، على أساس التفاعل بين السالمة األحيائيقة، والتكنولوجيقا البيولوجيقة، والتعقاون الطار اإل
واالنتهاء القطاعات المختلفة،  بينطبيعة الشاملة لهذه القضية، وتنسيق اإلجراءات الفهم تكمن في الرئيسية التي تواجه المكسيك 

لققوزارات المعنيققة، وتلبيققة الحاجققة إلققى زيققادة الققوعي، والتعامققل مققع المققوارد لجققداول األعمققال المققزدحم  مققال المدرجققة علققىمققن األع
هقو التحدي الرئيسقي القذي يواجقه بالدهقا  وأشارت إلى أنمحدودة، وزيادة التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية. الالبشرية والمادية 

 حتياجات البلد. ومراعاة ا البيولوجيةالصحيحة لالستخدام اآلمن والمسؤول للتكنولوجيا تنفيذ السياسات كيفية وضع إطار و 
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 ، النرويج لينيستادالسيد كاسبر 
التنفيقذ يمكقن أن يعوقهقا عمليقة أن  اققد أظهقر  نترنقتعلقى اإلالقذي أققيم منتقدى لوا الثانيواالستعراض أن التقييم  مالحظا -15

النقرويج فقي مقوارد البقالقول إن  لينيسقتادحيائية والقضايا ذات األولويقة الوطنيقة، بقدأ السقيد نقص الموارد، وقلة الوعي بالسالمة األ
وأشار عامة في وسائل اإلعالم. المناقشات ال وتثيرالقضايا  وتطرح مجموعات المصلحةجيد،  األحيائيةسالمة الوعي بالمعقولة و 
تخضققع ضققعف، ولكققن مققع ذلققك النقطققة يمثققل التنققوع البيولققوجي  خطققط وبققرامجفققي السياسققات و السققالمة األحيائيققة إدمققاج  إلققى أن

 . للتنظيم الدقيق كائنات المحورة الحيةال
اآلن نظقام راسقخ وأصقبح لقديها وققت مبكقر،  منقذ كائنقات المحقورة الحيقةالبتنظقيم العمليقات المتعلققة بالنقرويج وقد قامت  -16

مجموعقة واسقعة مقن معقايير تقيقيم علقى  1993عقام الجينقات لولوجيا تكنل قانون النرويجيوينص ال. كائنات المحورة الحيةإلدارة ال
الهيئقققة االستشقققارية  ت، وتقققدفق المعلومقققات والمشقققاركة العامقققة. كمقققا أنشقققأالجبقققر التعويضقققيوالمسقققؤولية و  كائنقققات المحقققورة الحيقققةال

للحكومقققة ومعلومقققات  إرشقققادات تقققوفيردورا رئيسقققيا فقققي تطبيقققق الققققانون مقققن خقققالل  أدتلتكنولوجيقققا البيولوجيقققة، التقققي لالنرويجيقققة 
عكقس المجتمقع ككقل، بمقا فقي ذلقك األوسقاط األكاديميقة، وبالتقالي اهتمامه بأن يعضوا  15المجلس المؤلف من  وأبدىللجمهور. 

 . المصلحة ل مختلف مجاالت الخبرة ومجموعاتمثّ فإنه ي  
 أيضققاوفققرت  ويجيققة جلسققات اسققتماع عامققةوكالققة البيئققة النر  نسقققتالتشققاور العققام إلزامققي فققي النققرويج. و وأشققار إلققى أن  -17

 ةمنظمق 50نحقو  ىدعت قعقادة، وفقي التبقادل معلومقات السقالمة األحيائيقة. غرفقة مقن خقالل  نترنقتمعلومات على موقعهقا علقى اإل
األثققر التققي المخققاطر و  اتتقييمققت نشققر التعليققق، و و مجموعققات المصققالح للمشققاركة مجموعققة مققن بحثيققة و ة استشققارية ومؤسسققة وهيئقق
مقن خقالل  ، فإنهقا ت نشقرالققرارات الوطنيقة وبعقد التوصقل إلقىالمؤسسات البحثية واللجان االستشقارية عنقدما تكقون متاحقة.  هاتجري

 عبر وسائل اإلعالم.  ي علن عنهاالجريدة الرسمية، و 
ليهققا فققي معققايير التقيققيم المنصققوص ع تفققاقم نتيجققة اتسققاع كائنققات المحققورة الحيققةالتعقيققد عمليققة تقيققيم مققدى  أضققاف أنو  -18

عنققققد محاولققققة تقيققققيم معققققايير إضققققافية مثققققل التنميققققة المسققققتدامة والمنفعققققة االجتماعيققققة و . 1993عققققام لقققققانون تكنولوجيققققا الجينققققات 
وفققي حققين أن الهيئققات االستشققارية والمنظمققين وصققناع القققرار فققي النققرويج.  مفقققد كققان نقققص المعلومققات عائقققا أمققات، واألخالقيققا

وتحققاول السققلطات النرويجيقة حاليققا الحصققول علققى معلومققات  غيقر كققاف، هعتبقر ذا صققلة كبيققرة فإنققي غققينتقيقيم المخققاطر مققن المبلّ 
سقالمة األغذيقة، وكقذلك مقن  لهيئقاتشقبكة األوروبيقة لتكميلية من المبلغين من خالل طلبات مباشرة إلى المبلغين وأسئلة محددة ل

 وأصحاب المصلحة.  النظراءوتقارير ات مصادر أخرى مثل استعراض
دارة المخاطر  ،النمسا ،غوغيتشلسيد هيلموت ا  رئيس فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وا 

االجتمققاع الرابققع لمققؤتمر األطققراف العامققل كاجتمققاع لألطققراف فققي بروتوكققول قرطاجنققة أن إلققى  غققوغيتشأشققار السققيد  -19
دارة لوفريقق خبقراء تقنيقين مخصقص  تنترنقعلقى شقبكة اإلالعضقوية قرر إنشقاء منتقدى مفتقوح  للسالمة االحيائية تقيقيم المخقاطر وا 

يمثلقون األطقراف القذين خبقراء المقن  عقدد كبيقرمشقاركة المخاطر بعد مفاوضات مكثفقة بقين المنقدوبين القذين يرغبقون فقي ضقمان 
 ة كبيققققرةالعمققققل فققققي مجموعققققعلققققى التكققققاليف المترتبققققة  يراعققققون بشققققأن تقيققققيم المخققققاطر، وأولئققققك الققققذين كققققانوا  إرشققققادات إعققققدادفققققي 

 ومحققددةمواضققيع عامققة  عققن اإلرشققاديةعققدد مققن الوثققائق  ا عققدادمعققا لصققياغة و  الفريقققان قققد عمققلو . والصققعوبات التققي تواجققه ذلققك
مبتكققرة لتقليققل اتصققال علققى وسققائل  بالتنسققيق مققع األمانققةفقققد اعتمققدا ا، مققلتحقيققق نتائجهو الرصققد البيئققي.  بشققأنلتقيققيم المخققاطر و 

 وجها لوجه. قودة االجتماعات المعالحاجة إلى 
أثنقت ، االجتماع السقادس لمقؤتمر األطقراف العامقل كاجتمقاع لألطقراف فقي بروتوكقول قرطاجنقة للسقالمة االحيائيقة فيو  -20

تمديقد  ت، وققرر افقي جهودهق اإلرشقاداتاألطقراف علقى اسقتخدام  تشجعو األطراف على عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص، 
نشاء فريق و العضوية المفتوح  نترنتمنتدى اإل األمانة في هيكلة اختبقار إلى ن مساعدة االهيئت متقدو . التقنيينالخبراء جديد من ا 
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دليققل التققدريب، و  مجموعققة أدوات لمواءمققة اإلرشققاداتوتحليققل النتققائج التققي تققم جمعهققا، وتنسققيق  اإلرشققادات وتركيققز االختيققارات،
فققي حققاالت محققددة لتنفيققذ  اإلرشققاداتراف علققى اسققتخدام ع األطققيشققجت وتققمموضققوعات جديققدة.  إعققداد إرشققادات حققولوالنظققر فققي 

 نقل غير مقصود عبر الحدود. ال بشأن 17التدابير المنصوص عليها في المادة 
بشقكل متزايقد فقي عمقل  العضوية الممدد يسقاهممفتوح الخبراء منتدى أصبح من خالل جوالت متعددة من المناقشات، و  -21

وعمقل فريقق  بأكملقهللمنتقدى  نترنقتعلقى اإلالتقي جقرت مناقشقات الالتفاعقل بقين وحققق فريق الخبراء التقنيين المخصقص الجديقد. 
وجهققا لوجققه )عقققد فققي بققون، ألمانيققا، فققي وقققت سققابق مققن  اجتمققاع عقققدكققل القضققايا فققي  جمققعالخبققراء التقنيققين المخصققص، الققذي 

ضقققمان علقققى لكقققنهم عملقققوا و دائمقققا،  ةسقققهلالعمليقققة تكقققن  ولقققم. اتلسقققفر واالجتماعقققاتكقققاليف وخفقققض العقققام(، نتقققائج جيقققدة بكفقققاءة 
عالمية متعقددة إدارة عملية تشاورية نجحوا في جها لوجه، و و و  نترنتاإل التي جرت عبر الشمولية والشفافية الكاملة في المناقشات

 أصحاب المصلحة تقودها األطراف.
عمققل إقليميققة ودورات ت وعققدت حلقققاعلققى المسققتوى العققالمي.  اإلرشققادات التققي أعقدتجنقي ثمققار  فققياألطققراف  وبقدأت -22

علققى المسققتوى الققوطني، و . بنجققاح ومققواد التققدريب اإلرشققاداتباسققتخدام  ،األمانققة والحكومققات والمنظمققات نظمتهققا، عديققدة تدريبيققة
كجقققزء مقققن  اإلرشقققاداتمؤشقققرات الخطقققة االسقققتراتيجية للبروتوكقققول باسقققتخدام لمسقققح علقققى العديقققد مقققن البلقققدان فقققي ردودهقققا  أفقققادت
فققي  كائنققات المحققورة الحيققةلاتقيققيم مخققاطر جققرى اختبققار اإلرشققادات المتعلقققة بذات الصققلة. وعققالوة علققى ذلققك،  الوطنيققة هققاعمليات

األطققراف، وال سققيما البلققدان جانققب مققن  ا لإلرشققاداتسققاحق اتقيققيم المخققاطر. وأظهققرت نتققائج االختبققار تأييققدتنطققوي علققى حققاالت 
 . ةوعملي ةمفيدا أنه اإلرشاداتمعظم األطراف التي اختبرت  ورأتلية. النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقا

، والمجتمقع ومجموعقات المصقلحةاألطراف،  التي لدىمن الممكن االعتماد على المعرفة والكفاءة  هوأظهرت التجربة أن -23
وأكثققر تركيققزا مققن  فققي إطققار مجموعققة كبيققرة، جنبققا إلققى جنققب مققع مجموعققة أصققغر حجمققا نترنققتاإل عبققرالعلمققي، والعمققل حصققرا 

علققى المسققتوى العققالمي مققن خققالل وتققدعم اإلرشققادات التققي أعققدت يمثلققون األطققراف وأصققحاب المصققلحة اآلخققرين. الققذين خبققراء ال
دارة المخققاطر تنفيققذ البروتوكققول علققى العضققوية المفتققوح  نترنققتاإلمنتققدى  وفريققق الخبققراء التقنيققين المخصققص لتقيققيم المخققاطر وا 

يمكققن أن و . ينوثيقققة حيققة سققيتم تحققديثها وتحسققينها بعققد اختبققار واسققتعراض شققامل وهققذه اإلرشققاداتقليمققي. الققوطني واإل المسققتويين
في اإلرشادات إدماج ب وكانت البلدان في موضع جيد يسمح لهاالحتياجات وأولويات األطراف. وفقا ، بإرشادات إضافيةستكمل ت  

اسققتراتيجياتها الققواردة فققي تنفيققذ األحكققام المتعلققة بالسققالمة األحيائيققة  فققي سققاعدييمكقن أن وهققو مققا العمليقات والسياسققات الوطنيققة، 
إلعقداد إرشقادات تقنيقة تفاقيقة االلبروتوكقول و األخرى لقضايا إلى القد يتم تمديد التجربة و الوطنية للتنوع البيولوجي.  هاوخطط عمل

 تنفيذ خططها االستراتيجية. علىاألطراف تساعد 
 ةجوباألسئلة واألجلسة  -ثانيا

يطاليققا و غرينققادا و غانققا و فيجققي و الكونغققو و ممثلققو الصققين  وجققه ،عقققب العققروض -24 سققانت و النيجققر و ماليزيققا و ليبيريققا و كينيققا و ا 
 أوغندا وأوروغواي أسئلة إلى أعضاء الفريق. و تركيا و لوسيا 

 نجكاباردود السيدة 
مقققن  والمعلومقققات المرتقققدةالتعليققققات  أهميقققة القضقققاء اإلداري فقققي ضقققمان المشقققاركة العامقققة وتلققققي نجكابقققاالسقققيدة  تأكقققد -25

لسقققالمة األحيائيققة بقققدعم مقققن أمانققة اتفاقيقققة التنقققوع اانضققم إلقققى غرفقققة تبققادل معلومقققات  وأشققارت إلقققى أن بلقققدهااألطققراف المعنيقققة. 
إلقليمقي برامج بناء القدرات المؤسسية علقى المسقتوى ا وأضافت أن. ةالعالمي البيئةبناء القدرات بدعم من مرفق وقام بالبيولوجي، 

 أساسية. تعتبر 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/16 

Page 72 

 

  واريرردود السيدة 
إدراج هقذه المسقألة  عقنقانون مخصص للسالمة األحيائيقة يفضل أسئلة حول ما إذا كان وارير، ردا على لسيدة لت ااق -26

اإلرادة  الحصققول علققى تأييققد وأصققعب مشققكلة فققي بلققدها هققيناسققب جميققع الحققاالت. يخيققار ، إنققه ال يوجققد فققي القققوانين األخققرى 
 صقودفتققد ف. وفيمقا يتعلقق بالتعقاون اإلقليمقي، االعتقدال دور تقؤديلمحقاكم، التقي تترك لمعظم القرارات السياسية  وأنسية؛ السيا

 عقبات مالية. و صعوبات إدارية 
 ردود السيد لينيستاد

بلقدان الناميقة. لفقي اخاصقة و أهميقة بنقاء الققدرات،  أبقرزواالعديقد مقن المتكلمقين القذين  علقى مقا قالقهاتفق السيد لينيسقتاد  -27
لتكنولوجيا لستشارية االلجنة الاختصاصات وأشار إلى أن بالده مواصلة دعم هذه األنشطة. بوسع وأعرب عن أمله في أن يكون 

 االعتبارات األخالقية والمنفعة االجتماعية.  تتضمن عاما 20 منذالنرويج التي أنشئت في البيولوجية 
 ردود السيدة لوزان 

بقققدعم مقققن مرفقققق البيئقققة  حظقققتلسقققالمة األحيائيقققة ان مشقققاركة بالدهقققا فقققي غرفقققة تبقققادل معلومقققات إن السقققيدة لقققوزاقالقققت  -28
بعقققد ذلقققك، تقققم إنشقققاء شقققبكة مقققن المنظمقققات الحكوميقققة وغيقققر الحكوميقققة ذات الصقققلة لجمقققع البيانقققات الوطنيقققة وتقققوفير و العالميقققة. 

بعقد ذلقك علقى الصقعيد البيانقات الوطنيقة ون شقرت . مرتقدةالحصول علقى معلومقات ضمنت المشاركة العامة و و المعلومات العامة؛ 
تشقققريعات  مقققن المفضقققل وجقققود لسقققالمة األحيائيقققة. وفيمقققا يتعلقققق بمسقققألة مقققا إذا كقققاناتبقققادل معلومقققات غرفقققة مقققن خقققالل  القققدولي
مقثال ة ققوانين قطاعيقبيمكقن اسقتكمال ققانون يقنص علقى اإلطقار العقام للسقالمة األحيائيقة إنقه لسالمة األحيائية، قالت ة لمخصص
 وحماية المستهلك والرعاية الصحية.  النباتاتالبذور وأصناف  بشأن

 ردود السيدة أورتيز غارسيا 
جهد متواصل  إن هناك حاجة إلى المعاكس،على أسئلة حول التعامل مع الرأي العام  ردا ،السيدة أورتيز غارسيا قالت -29

مقن المهقم ضقمان فإنقه . وفيمقا يتعلقق بالتعقاون اإلقليمقي، األحيائيقة أهقداف تقدابير السقالمةب وسائل اإلعالم وصناع القرارلتوعية 
 توجيه موارد لبناء القدرات والتدريب. 

 ردود السيد غوغيتش
فريقق الخبقراء التقنيقين المخصقص سقيكون مفيقدا فقي التمييقز بقين  القذي أعقده اإلرشقاداتأكد السيد غوغيتش أن مشروع  -30

 مخاطر.مؤشرات للعطى قييم األثر البيئي يفتتقييم المخاطر وتقييم األثر البيئي. 
 المناقشة العامة -ثالثا

عقب جلسة األسئلة واألجوبة أدلى ببيانات ممثلو بيالروس وبلجيكا ودولة بوليفيا المتعددة القوميقات والبرازيقل وكمبوديقا  -31
 وزيلندا وجمهورية كوريا والسودان وأوغندا.والصين ومصر وفيجي وغانا وغواتيماال واليابان وكينيا وكيريباتي وماليزيا ونيجيريا وني

ومققن ثققم قققدمت بوتققان  .وبعققد أن أشققارت الرئيسققة إلققى ضققيق الوقققت، دعققت األطققراف األخققرى إلققى تقققديم بيانققات مكتوبققة -32
 مكتوبا.ند وتركيا هذه البيانات المكتوبة. كما قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة بيانا يران اإلسالمية والسنغال وسوازيلوجمهورية إ

ورحب الكثير من األطراف بالتركيز الذي أ سند للتنفيذ بالنظر إلى أهميته البالغة لفعاليقة البروتوكقول. واتفقق الكثيقر مقن  -33
األطققراف مققع المالحظققات الققواردة فققي التقريققر التجميعققي. غيققر أن أحققد األطققراف رأى أن التقريققر يركققز بدرجققة كبيققرة علققى التنفيققذ 

ا المزيد من البلقدان، وال سقيما البلقدان المصقدرة، إلقى التصقديق علقى البروتوكقول أو قبولقه أو الموافققة على المستوى الوطني ودع
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عليه أو االنضمام إليه لكي يمكن معالجة القضية المحورية المتعلققة بالنققل عبقر الحقدود. وأبقرز طقرف آخقر الحاجقة العامقة إلقى 
 التكنولوجيا لتيسير عملية التنفيذ. تحديث وتنقيح الصكوك المماثلة للبروتوكول لمواكبة

عن التقدم الم حرز لديها بشأن تنفيذ البروتوكول مع إبراز مجاالت النجاح وتلك التي قوبلت فيهقا عديدة أطراف  توأبلغ -34
بعضققها مققن البققدء فققي تنفيققذ البروتوكققول بمقتضققى  تتحقديات. ولققدى معظققم األطققراف إطققار قققانوني للسققالمة األحيائيققة. وقققد تمكنقق

يعات صققدرت حتققى قبققل التوقيققع علققى البروتوكققول، فققي حققين أصققدرت أطققراف أخققرى تشققريعات خاصققة بالسققالمة األحيائيققة تشققر 
 مؤخرا أو أنها على وشك أن تفعل ذلك.

وأبلققغ العديقققد مقققن األطقققراف عقققن النجاحقققات التقققي تحقققققت فقققي مجقققاالت مثقققل وضقققع مبقققادئ توجيهيقققة تعتمقققد علقققى العلقققم  -35
دراج واالسقققتراتيجيات وخطقققط العمقققل الوطنيقققة للتنقققوع  السقققالمة األحيائيقققة فقققي خطقققط التنميقققة الوطنيقققة، لمختلقققف جوانقققب التنفيقققذ، وا 

البيولققوجي حيققث تتققوافر اإلرادة السياسققية ويتزايققد الققوعي العققام، ويققوفر التققدريب للوكققاالت المعنيققة مثققل مققوظفي الجمققارك ومفتشققي 
 الحدود.

ن كانقت هنقاك بعقض السقمات وكان الكثير من التحديات التي تواجه تنفيذ البروتوك -36 ول يحقدث علقى المسقتوى القطقري وا 
المشققتركة. وأبققرزت األطققراف مققن البلققدان الناميققة علققى وجققه الخصققوص الحاجققة إلققى مسققاعدات تقنيققة وماليققة. وأ شققير إلققى مرفققق 

ت أطقراف التقنية والمالية. ورأالبيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة باعتبارهما من الشركاء الرئيسيين في تقديم المساعدات 
برنامج األمم المتحدة للبيئة أن تخصيص التمويل الكافي وحسن التوقيت من خقالل مرفقق البيئقة العالميقة أمقر بقالغ عديدة وكذلك 
صققعوبات فيمققا يتعلققق بعمليققة تطبيققق مختلققف آليققات التمويققل القائمققة وأشققارت إلققى إمكانيققة واجهققت بعققض األطققراف األهميققة. وقققد 

 ير التدريب في هذا المجال.توف
وأشار العديد من األطراف إلى نققص الققدرات باعتبقاره عقبقة أمقام تنفيقذ البروتوكقول، والحاجقة العامقة إلقى بنقاء الققدرات  -37

في مجال السقالمة األحيائيقة، وأ شقير علقى وجقه الخصقوص إلقى المجقاالت المتعلققة بالتوعيقة العامقة والمشقاركة، وتقيقيم المخقاطر 
دارة ا لمخاطر، ورصد األعمقال المختبريقة. وأبقرز أحقد األطقراف أيضقا الحاجقة إلقى بنقاء الققدرات التقنيقة وتبقادل أفضقل األدوات وا 

 أن الكثير من مجاالت البروتوكول تعتمد على استخدام التكنولوجيا الفعالة والحديثة.إلى المتوافرة بالنظر 
غرفققة تبققادل المتعلقققة بقققدرات القققات عمققل دون إقليميققة لبنققاء ثققالث حل نظمققتوبعققد أن أشققارت جمهوريققة كوريققا إلققى أنهققا  -38

اقترحققت "مبققادرة كوريققا لبنققاء قققدرات السققالمة قالققت إنهققا معلومققات السققالمة األحيائيققة بالتعققاون مققع برنققامج األمققم المتحققدة للبيئققة، 
فققي القققدرات بشققأن التققدريب  ، ويتضققمن بققرامج إقليميققة لبنققاء2015األحيائيققة"، وهققي برنققامج يسققتغرق سققت سققنوات يبققدأ فققي عققام 

 فققي مجققالإدارة سققالمة الكائنققات المحققورة الحيققة، وغرفققة تبققادل معلومققات السققالمة األحيائيققة بقيققادة كوريققا، وبشققأن التققدريب  مجققال
 تقييم المخاطر والرصد وتحديد الهوية بقيادة األمانة.

عين العقام والخقاص، وهقي عقبقة تتفقاقم فقي وثمة عقبة مشقتركة أمقام التنفيقذ تتمثقل فقي نققص التوعيقة فقي كقل مقن القطقا -39
مققن النشقطاء المناهضقين للكائنقات المحققورة جينيقا. وتقرددت دعقوات إلققى المقدمقة لمعلومققات غيقر السقليمة ابعقض الحقاالت نتيجقة 

طقراف فقي النتائج الهامقة لمقؤتمر األطقراف العامقل كاجتمقاع لألبتعزيز عملية إبالغ مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
لقققى وضقققع برنقققامج خقققاص بالتمويقققل مقققن مرفقققق البيئقققة  البروتوكقققول لتعميقققق القققوعي بقققين المسقققؤولين الحكقققوميين رفيعقققي المسقققتوى وا 
العالميقة لققدعم المشقروعات التققي تركقز علققى التوعيققة العامقة والتعلققيم بشقأن قضققايا الكائنققات المحقورة جينيققا وتزويقد الجمهققور العققام 

 السليمة والبيئة. بمعلومات محدثة عن األغذية
وأبرزت األطراف أهمية إدراج السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأبلغت عقن  -40

وثيققة إرشقادية تتضقمن الحققائق والحجقج الواضقحة بشقأن  إعقداددرجات نجقاح مختلفقة فقي هقذا المجقال. ودعقا أحقد األطقراف إلقى 
 ي يمكن أن تستخدم في إقناع السلطات.البارامترات الهامة الت
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برنامج األمقم المتحقدة للبيئقة، فقي بيانقه المكتقوب، عقددا مقن النققاط مقن خبراتقه الميدانيقة والتشقغيلية بشقأن تنفيقذ  وعرض -41
قضقايا السقالمة  وأن تقدرجالبروتوكول. وحث األطراف على أن تسقتعرض اسقتراتيجياتها وخطقط عملهقا الوطنيقة للتنقوع البيولقوجي 

ألحيائية فيها سواء من خقالل المشقروعات الجاريقة أو الجديقدة التقي يقدعمها مرفقق البيئقة العالميقة. ونظقرا ألن األطقراف تسقتخدم ا
عمليققة اإلبققالغ الوطنيققة كمنصققة لتحديققد التحققديات والققدروس المسققتفادة وأفضققل الممارسققات، ينبغققي أن تتضققمن اسققتمارة اإلبققالغ 

خاصققققة بتعمققققيم السققققالمة األحيائيققققة فققققي عمليققققة وضققققع السياسققققات الوطنيققققة بمققققا فققققي ذلققققك الجوانققققب البالققققوطني أقسققققاما تتعلققققق 
األمانققة قسققما أو  تنشققئاالسققتراتيجيات وخطققط العمققل الوطنيققة للتنققوع البيولققوجي. واقتققرح برنققامج األمققم المتحققدة للبيئققة أيضققا أن 

التحقققديات وأفضقققل الممارسقققات  علومقققات عقققنلتبقققادل ممنصقققة أو بوابقققة فقققي غرفقققة تبقققادل معلومقققات السقققالمة األحيائيقققة لألطقققراف 
والدروس المستفادة بشأن تنفيذ البروتوكول. وينبغقي لألمانقة أن تضقع، بالتعقاون مقع برنقامج األمقم المتحقدة للبيئقة، صقيغا مبسقطة 

تعراض البيانقات لكقي تتقوافر بسقهولة لالسق إتاحةلالستخدام الداخلي بواسطة األطراف أو إرشاد على أساس طوعي للمساعدة في 
أشار برنامج األمقم المتحقدة للبيئقة إلقى أنقه سقيطلب مقدخالت  ،والنظر عندما يحين وقت تقديم التقارير الوطنية. وفي هذا المجال

يمكقن و  النظقراءمن األمانة ومرفقق البيئقة العالميقة بشقأن مجموعقة أدوات تشقغيلية جديقدة تخضقع فقي الوققت الحاضقر السقتعراض 
 إعداد التقارير الوطنية. استخدامها لدعم األطراف في
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