
 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 قرطاجنةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 للسالمة األحيائية
 الثامن االجتساع

 6172كانهن األول ديدسبر/ 71-4كانكهن، السكديك، 

 من جدول األعسال 8البشد 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 اآللية المالية والموارد المالية -8/5

 مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية،إن 

 شة،من بروتهكهل قرطاج 68إلى السادة  إذ يذير

في تقرير مجمس مرفق البيئة العالسية إلى مؤتسر األطراف في الهاردة السعمهمات الستعمقة بالدالمة األحيائية  في وقد نظر
1الثالث عذر، واجتساعفي االتفاقية 

 

ألمهال لل كامالتقييم السعشي بالالسعمهمات الستعمقة بالدالمة األحيائية الهاردة في تقرير فريق الخبراء  في أيزا وقد نظر
2مرفق البيئة العالسية،سهارد تجديد الدابع لفي الالالزمة لتشفيذ االتفاقية وبروتهكهلييا 

 

عمى ترديق الآللية السالية بذأن أولهيات البرامج لدعم إلى ا السهجو السقررات الدابقة بذأن اإلرشاد زع في اعتبارهيوإذ 
 ،وتشفيذه بروتهكهل قرطاجشة

3آللية السالية الستعمقة ببروتهكهل قرطاجشة؛ة السهجية إلى االدابقة السهحد اتاإلرشادب يحيط عمسا -7
 

برامج الولهيات ألشتائج النحه  السهجوربع األدشهات الالعشاصر التالية في إطار  بأن يدرجمؤتسر األطراف  هصيي -6
 لرشدوق االستئساني لسرفق البيئة العالسية:سهارد اتجديد الدابع للم( 6178-6166)

كهااللسبهر التكسيمي -: زيادة عدد الترديقات عمى بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية وبروتهكهل ناغهيا7الشتيجة  )أ(
 ؛بذأن السدؤولية والجبر التعهيزي

بذأن  كهااللسبهر التكسيمي-التشفيذ الهطشي لبروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية وبروتهكهل ناغهياتعزيز : 6الشتيجة  )ب(
 السدؤولية والجبر التعهيزي؛

                                                           
1 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1. 
2 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2. 
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األطراف بالتزاماتيا بتقديم التقارير بسهجب البروتهكهل، من خالل تقديم التقارير الهطشية والسعمهمات تفي : 3الشتيجة  )ج(
 ؛تبادل معمهمات الدالمة األحيائيةغرفة ذات الرمة من خالل 

 : بسا يميكذلك مؤتسر األطراف  يهصي -3

ستعرا  الخامس ستعتسد لالبار الكامل لبروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية في االختراصات التي االعت إعطاء )أ(
 االتفاقية؛ في إطارفعالية اآللية السالية ل

ستعرا  الخاص بااللسدح عمى الرد بذكل استباقي إلى ادعهة األطراف في بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية  )ب(
 ؛سالية في إطار االتفاقيةة الفعالية اآلليلالخامس 

دعم تشفيذ بفيسا يتعمق  ،إلى اآللية الساليةالسهجو اعتساد إرشاده  عشد، بأن يدعه مؤتسر األطرافيهصى كذلك   -4
 إلى:بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية، مرفق البيئة العالسية 

 ؛هطشية لمدالمة األحيائيةلا ىازع أطر ت كيتسهيل محدد لألطراف السؤىمة ل مهاصمة تهفير )أ( 
بذأن القزايا التي تحددىا األطراف لتيدير مهاصمة تشفيذ أنذطة بشاء القدرات مهاصمة تسهيل السذروعات و  )ب(

بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية بسا في ذلك مذروعات التعاون اإلقميسي من أجل تيدير تبادل الخبرات والدروس السدتفادة 
 التآزر الستعمق بذلك؛واالستفادة من 
مهاصمة ضسان أن ُتتبع الدياسة واالستراتيجية وأولهيات البرامج ومعايير التأىيل السعتسدة في السرفق األول بالسقرر  )ج(

 الرادر عن مؤتسر األطراف عمى الشحه الهاجب بطريقة فعالة فيسا يتعمق بالحرهل عمى السهارد السالية واستخداميا. 7/6
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