
 

 توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

 )من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، في اجتماعه 

  ،وتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة
، الذي اعتمد فیه الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة 

 للسالمة قرطاجنة لبروتوكول االستراتیجیة الخطة
 السالمة تشریعات بوضع المتعلقة التشغیلیة األهداف

 ألهمیتها نظرا، العامة والتوعیة، هویتها المحورة وتحدید

 للخطة النهائي التقییم مع قرطاجنة بروتوكولل الرابع

جمع لتیسیر  اإلنترنت المتاحة على الوطنیة التقاریر
 ذات األساس خط مقابل بیانات األخرى والمصادر

 ؛الثانیة

 التقاریر جملة أمور من بینها باستخدام البروتوكول
والخبرة من مشروعات بناء القدرات، ولجنة ، األحیائیة

 للخطة النهائي التقییم مع بالتزامن للبروتوكول الرابع
 االمتثال؛ لجنةل ، وحسب االقتضاء،القدرات
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة 35المادة (التقییم واالستعراض   2/12

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، في اجتماعه  توصي

  :التاسع، مقررًا على غرار ما یلي
وتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیةمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بر إن 

، الذي اعتمد فیه الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة BS-V/16إلى المقرر  إذ یشیر
  ،2020- 2011للفترة 

الخطة من المتبقیة للفترة، لألطراف دعوته یكرر -1
األهداف أولویات ترتیب في للنظر، 2020-2011 للفترة األحیائیة
المحورة وتحدید الحیة عن الكائنات والكشف، المخاطر وتقییم، األحیائیة
 ؛البروتوكول تنفیذ تیسیر في الحاسمة

الرابع واالستعراض التقییم بین الجمع یتم أن یقرر -2
 ؛2020- 2011 للفترة قرطاجنة لبروتوكول االستراتیجیة

 :التنفیذیة األمینة إلى یطلب -3

التقاریر تحلیل أداة على تحسینات إدخال مواصلة  ) أ(
والمصادر الرابعة الوطنیة التقاریر في وتحلیلهاالبیانات المتاحة وتجمیعها 

الثانیة الوطنیة تقدیم التقاریر دورة خالل علیها الحصول تم التي الصلة
البروتوكول بتنفیذ المتعلقة المعلومات وتولیف تحلیل  ) ب(

األحیائیة السالمة معلومات تبادل وغرفة، أولي كمصدر الرابعة الوطنیة
الرابع واالستعراض عملیة التقییم لتیسیر، االقتضاء عنداالمتثال، 

تاحة، االستراتیجیة ٕ القدرات ناءبب المعني االتصال لفریق المعلومات هذه وا

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 13البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
توصي

التاسع، مقررًا على غرار ما یلي

للفترة 

األحیائیة
األحیائیة
الحاسمة

االستراتیجیة

البیانات المتاحة وتجمیعها 
الصلة

الوطنیة
االمتثال، 

االستراتیجیة
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 وغیر تكمیلیة بطریقة العمل، االمتثال ولجنة القدرات ببناء المعني االتصال فریق إلى یطلب -4

 وتقدیم، االستراتیجیة للخطة النهائي والتقییم قرطاجنة لبروتوكول الرابع واالستعراض التقییم في للمساهمة، ازدواجیة
 ؛للتنفیذ الفرعیة الهیئة فیها لتنظر استنتاجاتهما

 المقدمة المعلومات في، الثالث اجتماعها في، تنظر للتنفیذ أن الفرعیة الهیئة إلى یطلب -5
 األطراف مؤتمر إلى وتوصیاتها استنتاجاتها تقدم وأن، االمتثال ولجنة االتصال فریق إلیها توصل التي واالستنتاجات

 الرابع واالستعراض التقییم تیسیر بهدف العاشر اجتماعه في قرطاجنة بروتوكول في األطراف كاجتماع العامل
 .2020- 2011 للفترة األحیائیة للسالمة قرطاجنة لبروتوكول االستراتیجیة للخطة النهائي والتقییم قرطاجنة لبروتوكول

  
_________  

  


