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 للسالمة األحيائية تقرير لجنة االمتثال بمىجب بروتىكىل قرطاجنة

 والسادس والسابع بشأن عمل اجتماعاتها الخامس 

صالصخ اعزًبػبد أ٘ نألغشاف فٙ انجشٔرٕكٕل، ػمذد نغُخ االيزضبل، خالل فزشح يب ثٍٛ انذٔساد انزٙ أػمجذ االعزًبع انشاثغ  .1

 2009رششٍٚ انضبَٙ / َٕفًجش 6إنٗ  4يٍ فٙ كٕاالنًجٕس، ٔاعزًبػٓب انغبدط  2008رششٍٚ انضبَٙ / َٕفًجش 21إنٗ  19ظ يٍ االعزًبع انخبي

ٔرمذو ْزِ انٕصٛمخ رمشٚشا رغًٛؼٛب نهًُبلشبد . فٙ يَٕزشٚبل 2010أٚهٕل / عجزًجش 10إنٗ  8فٙ يَٕزشٚبل ٔاعزًبػٓب انغبثغ انز٘ ػمذ يٍ 

 .ُٓب االعزًبػبد انضالصخٔانُزبئظ انزٙ رًخعذ ػ

اعزؼشظذ انهغُخ، خالل اعزًبػٓب انخبيظ، ظًٍ عًهخ أيٕس، َزبئظ االعزًبع انشاثغ نًؤرًش األغشاف انؼبيم كبعزًبع نألغشاف  .2

انًحذس نهزمبسٚش كًب اعزؼشظذ انمعبٚب انؼبيخ انًزؼهمخ ثباليزضبل اعزُبدا إنٗ انزحهٛم . فٙ انجشٔرٕكٕل يٍ حٛش صهزٓب ثباليزضبل ٔنغُخ االيزضبل

ٔألشد انهغُخ خطخ ػًم . دائًب فٙ عذٔل أػًبل اعزًبػبرٓب ثُذا" رغؼم انمعبٚب انؼبيخ انًزؼهمخ ثباليزضبل "نٗ، ٔٔافمذ ػهٗ أٌ انٕغُٛخ األٔ

 .يغ يشاػبح انًمشساد راد انصهخ انصبدسح ػٍ االعزًبع انشاثغ نألغشاف( 2010-2009)نفزشح انغُزٍٛ 

َٔظشد انهغُخ . ثشأٌ اإلثالؽزًبػٓب انغبدط، ثُذا ٚزؼهك ثكٛفٛخ ٔفبء األغشاف فٙ انجشٔرٕكٕل ثبنزضايبرٓب َٔظشد انهغُخ، فٙ اع .3

ًب ٚزؼهك انجُذ فٙ عٛبق انًؼهٕيبد انًغًؼخ، ٔانزغًٛغ انز٘ أػذرّ األيبَخ ثشأٌ يؼذالد اإلثالؽ ٔخجشاد االرفبلبد انجٛئٛخ انًزؼذدح األغشاف فٛ

. شد انمعبٚب انؼبيخ انًزؼهمخ ثباليزضبل النزضايبد األغشاف ثئربحخ انًؼهٕيبد نغشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخكًب َظ. ثبإلثالؽ انٕغُٙ

غٛش انحكٕيٛخ رضػى فّٛ ػذو ايزضبل أحذ األغشاف النزضايبرّ َٔظشد انهغُخ فًٛب إرا كبَذ نذٚٓب ٔالٚخ نزهمٙ َٔظش رمذٚى يٍ إحذٖ انًُظًبد 

فٙ يشفك حٛش أٌ انمغى انشاثغ يٍ إعشاءاد االيزضبل انًؼزًذح ٔخهصذ إنٗ أَٓب ال رًهك أ٘ ٔالٚخ ثشأٌ َظش انزمذٚى . لثًمزعٗ انجشٔرٕكٕ

 .إالّ نهطشف ثبنششٔع فٙ إعشاءاد رزؼهك ثّ أٔ ثشأٌ غشف آخشالٚغًح BS-I/7  انًمشس

ٔٔافمذ ػهٗ يغًٕػخ يٍ ،غُٛخ ثًٕعت انجشٔرٕكٕل ٔٔاصهذ انهغُخ، فٙ اعزًبػٓب انغبثغ، َظشْب فٙ رمذٚى األغشاف نهزمبسٚش انٕ .4

َٔبلشذ انهغُخ كزنك عجم رحغٍٛ انذٔس . انجشٔرٕكٕلانزٕصٛبد فٙ ْزا انصذد نهُظش يٍ عبَت يؤرًش األغشاف انؼبيم كبعزًبع نألغشاف فٙ 

اعزؼشظذ انمعبٚب انؼبيخ انًزؼهمخ ثباليزضبل ٔ. انذاػى انز٘ رعطهغ ثّ انهغُخ يغ يشاػبح ٔعٓبد انُظش انزٙ أثذرٓب األغشاف ثشأٌ ْزِ انًغأنخ

 .رُفٛز االنزضايبد ثزمذٚى يؼهٕيبد نغشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخٔخبصخ 
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ٔرزٕافش . يٍ انًٕلغ انشجكٙ نأليبَخ ًٔٚكٍ االغالع ػهٗ انُص انكبيم نزمبسٚش انهغُخ ػٍ اعزًبػبرٓب انخبيظ ٔانغبدط ٔانغبثغ .5

 :بسٚش راد انصهخ ػهٗ انٕصالد انزبنٛخٔصبئك كم اعزًبع ٔانزم

 ;05-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC 

 06-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC؛ 

 .07-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC 

ٔرمذو ْزِ انٕصٛمخ، فٙ انًشفك أدَبِ، انزٕصٛبد انزٙ َشأد ػٍ ػًم انهغُخ خالل االعزًبػبد انضالصخ انزٙ ػمذرٓب خالل فزشح يبثٍٛ  .6

 .نؼبيم كبعزًبع نألغشاف فٙ انجشٔرٕكٕل خالل اعزًبػّ انخبيظنهُظش ٔاالػزًبد حغت يمزعٗ انحبل يٍ عبَت يؤرًش األغشاف اانذٔساد 

 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-05
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-06
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSCC-07
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 انًشفك

 تىصيات لجنة االمتثال المقذمة الجتماع األطراف العاملة

 كاجتماع لألطراف في بروتىكىل السالمة األحيائية

يخ األحٛبئٛخ يبٚهٙ خالل رٕصٙ نغُخ االيزضبل ثأٌ ٚمشس يؤرًش األغشاف انؼبيم كبعزًبع نألغشاف فٙ ثشٔرٕكٕل لشغبعُخ نهغال

 :اعزًبػّ انخبيظ

انٕصٛمخ )انؼُبصش انًمزشحخ فٙ انًمشس انًؼُٙ ثكٛفٛخ رحغٍٛ انذٔس انذاػى انز٘ رعطهغ ثّ انهغُخ  أٌ ٚؼزًذ- 1

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/2/Add.1)؛ 

أػالِ خٛبس اعزخذاو انًؼهٕيبد يٍ غشفخ رجبدل  1نذٖ اػزًبد انؼُبصش انًمزشحخ نهًمشس انًشبس إنّٛ فٙ انفمشح  ٚذسطأٌ - 2

 ٔيشاػبح انحبعخ إنٗ انغشٚخ (ْ)يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخ ٔاأليبَخ ثٕاعطخ انهغُخ نذٖ اظطالػٓب ثذٔسْب االعزجبلٙ فٙ عٛبق انؼُصش 

 ؛(ْ)انؼُصش انًؼُٙ فٙ رُفٛز يششٔع  فٔانطش ٔانزؼبٌٔ فًٛب ثٍٛ انهغُخ

ػهٗ غهت األغشاف انزٙ رٕاعّ صؼٕثبد فٙ أٌ رغزكًم انزضايبد اإلثالؽ انخبصخ ثٓب فٙ انٕلذ انًُبعت  ٚشغغأٌ - 3

 يٍ لبئًخ انخجشاء؛ انًغبػذح يٍ األيبَخ أٔ نغُخ االيزضبل ٔأٌ رغزخذو، حغت يمزعٗ انحبل، انخجشاء انٕغٍُٛٛ ٔانخجشاء

رجبدل يؼهٕيبد األغشاف ػهٗ انٕفبء ثبنزضايبرٓب انخبصخ ثبإلثالؽ، ثبعزخذاو يشفك اإلثالؽ اإلنكزشَٔٙ فٙ غشفخ  حشٚأٌ - 4

 ؛انغاليخ األحٛبئٛخ أٔ أ٘ غشق يزبحخ أخشٖ نإلثالؽ

ٚمذو غشف دٌٔ إظشاس ثبنحبعخ إنٗ اعزخذاو اعزًبسح اإلثالؽ انًؼزًذح خالل االعزًبع انخبيظ نألغشاف يٍ عبَت أ٘ - 5

اإلثالؽ ػٍ انزمبسٚش انٕغُٛخ انضبنضخ أٔ انالحمخ ثغشض فٙ رؼذٚم اعزًبسح  انُظشرمشٚشا ٔغُٛب صبَٛب أٔ أ٘ غشف ٚمذو رمشٚشا ٔغُٛب ألٔل يشح، 

 :لصش اإلثالؽ انالحك ػهٗسثطٓب ثبألٔنٕٚبد اإلعزشارٛغٛخ نهجشٔرٕكٕل يٍ خالل 

 انًغبئم انزٙ رزطهت رحذٚضب يُزظًب؛ (أ )

اإلعيزشارٛغٛخ ٔثشَيبيظ انصهخ ثًغبالد األٔنٕٚخ انغبسٚخ فٙ فزشح اإلثالؽ ػهٗ انُحٕ انًجٍٛ فيٙ انخطيخ انًغبئم راد  (ة )

 ٚمشسِ يؤرًش األغشاف انؼبيم كبعزًبع نألغشاف فٙ انجشٔرٕكٕل؛ انؼًم حغت يب

انزٙ نى رمذو  فٙ األغشافانزُفٛز٘ إسعبل خطبثبد اعزؼغبل عشٚخ إنٗ عٓبد االرصبل انٕغُٛخ  يٍ األيٍٛ أٌ ٚطهت- 6

 رمبسٚشْب انٕغُٛخ ٔفمب النزضايبرٓب ثؼًم رنك؛

 ت رًٕٚم يٍ يشفك انجٛئخ انؼبنًٛخ؛األغشاف ػهٗ إعُبد األٔنٕٚخ نإلثالؽ انٕغُٙ نذٖ غه أٌ ٚحش- 7

ٓب فٙ رشغٛغ األغشاف ٔيغبػذرانذٔس انزٛغٛش٘ انز٘ ًٚكٍ أٌ رعطهغ ثّ حهمبد انؼًم انٕغُٛخ ٔدٌٔ اإللهًٛٛخ  أٌ ٚمشس- 8

ٔأٌ انٕفبء ثبنزضايبرٓب انخبصخ ثبنشصذ ٔاإلثالؽ ثًٕعت انجشٔرٕكٕل، فٙ إػذاد رمبسٚشْب انٕغُٛخ ٔرجبدل أفعم انًًبسعبد ٔانخجشاد ثشأٌ 
 ؛سُْب ثزٕافش األيٕال، اعزًبػبد ٔحهمبد ػًم إلهًٛٛخ ٔدٌٔ إلهًٛٛخ ثشأٌ انًؼهٕيبد ػٍ اإلثالؽ انٕغُٙيٍ األيٍٛ انزُفٛز٘ أٌ ُٚظى،  ٚطهت

 :انحكٕيبد األخشٖ ػهٗ ٔٚشغغيٍ األغشاف  ٚطهت- 9

أٌ رضٔد غشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخ ثطشٚمخ حغُخ انزٕلٛذ، ثبنًؼهٕيبد ػٍ يمشسارٓب انذاخهٛخ انزٙ رٕافك  (أ )

 ؛انًمشسادػهٗ انكبئُبد انًحٕسح انحٛخ ٔرمبسٚش رمٛٛى انًخبغش انًشرجطخ ثٓزِ 

 ؛دلخ ٔاكزًبل انًؼهٕيبد انزٙ رٕفشْب نغشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخنعًبٌ انعشٔسٚخ  أٌ رزخز انزذاثٛش (ة )

فٙ غشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ كبيم يغ األيبَخ فٙ عٕٓدْب انشايٛخ إنٗ االحزفبظ ثًؼهٕيبد كبيهخ  ػهٗ َحٕأٌ رزؼبٌٔ  (ط )

 ؛األحٛبئٛخ

انالصو نهزغهت اد انصهخ إنٗ ارخبر يجبدساد ٔرٕفٛش انزًٕٚم األغشاف ٔانحكٕيبد األخشٖ ٔانًُظًبد انذٔنٛخ ر أٌ ٚذػٕ- 10

ٔانذٔل انغضسٚخ انُبيٛخ انصغٛشح ثُٛٓب ٔاألغشاف فٙ ػهٗ انؼمجبد انزٙ رٕاعّ األغشاف يٍ انجهذاٌ انُبيٛخ ٔالعًٛب انجهذاٌ األلم ًَٕا، 

                                                      
   إنٗ انجُٕد يٍ غشاف فٙ انجشٔرٕكٕل فٙ اعزًبػبرّ  انغبثمخ، إحبنخ ثؼط انزٕصٛبد نهًًبسعخ انزٙ ألشْب يؤرًش األغشاف انؼبيم كبعزًبع نأل ًٚكٍ إػًبال

 عذٔل األػًبل حٛش ٚكٌٕ َظشْب أَغت ٔأكضش صهخ يٍ انُبحٛخ انًٕظٕػٛخ 
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ٍ انجشٔرٕكٕل ثًب فٙ رنك ثُبء انمذساد ٔإلبيخ انجُٙ األعبعٛخ ي 20ثبنزضايبرٓب ثًٕعت انًبدح االلزصبداد انزٙ رًش ثًشحهخ اَزمبل فٙ انٕفبء 

 .انالصيخ نزٛغٛش انٕصٕل إنٗ غشفخ رجبدل يؼهٕيبد انغاليخ األحٛبئٛخ ٔانًشبسكخ فٛٓب يٍ عبَت كم غشف

----- 


