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

 للسالمة األحيائية
 منثاال االجتساع

 :617كانهن األول ديدسبخ/ ;7-8كانكهن، السكديك، 

 من ججول األعسال 7-78البشج 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (33الرصد وإعداد التقارير )المادة  -8/41

 إن مؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع لألطخاؼ في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
 1ليا األمين التشفيحي، أجخاه بالتقاريخ الهطشية الثالثة السقجمة من األطخاؼ ويخحب بالتحميل الحي  إذ يحيط عمسا

إلى التحجيات السهاجية مع شكل اإلبالغ لمتقخيخ الهطشي الثالث التي حجدىا فخيق االترال السعشي ببشاء القجرات في  وبالشظخ
 3ي اجتساعيا الثالث عذخ،ولجشة االمتثال ف 2اجتساعو الحادي عذخ

ويالحع مع تقجيم التقاريخ الهطشية الثالثة مقارنة بالجورة الدابقة إلعجاد التقاريخ، معجل انخفاض عن القمق إزاء  يعخب -7
طخفا، من بيشيا أربعة أطخاؼ حرمت عمى أمهال من مخفق البيئة العالسية من أجل  ;7أن التقاريخ الهطشية الثالثة لم ُتقجم بعج من  القمق

 الهطشية الثالثة؛ إعجاد تقاريخىا

بالجعم السالي السقجم من مخفق البيئة العالسية لعجد من األطخاؼ السؤىمة لجعم إعجاد تقاريخىا الهطشية، غيخ أنو  يخحب -6
طخفا كانت مؤىمة لمحرهل عمى تسهيل مخفق البيئة العالسية الستكسال تقاريخىا الهطشية الثالثة إما لم  =7أن ىشاك  يالحع مع القمق

 التسهيل أو لم تتسكن من الحرهل عمى الجعم السالي؛ذلك بطمبات لمحرهل عمى تتقجم 

 األمانة لسداعجة األطخاؼ في تقجيم تقاريخىا الهطشية ولزسان اكتساليا؛ لتي تبحلياابالجيهد  يخحب أيزا -7

لجورة الحالية إلعجاد اة وأثخىا عمى دارية الججيجة داخل األمم الستحجتأثيخ التحجيات التي فخضتيا التغيخات اإل يالحع -8
 التقاريخ، مثل التأخيخات في تقجيم التقاريخ الهطشية الثالثة؛

4األطخاؼ التي لم تقجم تقخيخىا الهطشي الثالث حتى اآلن عمى أن تقهم بحلك في أسخع وقت مسكن؛يحث  -9
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 مسكن؛ األطخاؼ التي لم تقجم تقخيخا وطشيا ثالثا كامال عمى أن تقهم بحلك في أسخع وقت أيزا يحث -:

 تقجيم التقاريخ الهطشية الثالثة؛معجل انخفاض أسباب إلى لجشة االمتثال أن تدتكذف  يطمب -;

 إلى األمين التشفيحي: يطمب ->

إعجاد شكل مشقح لمتقاريخ الهطشية الخابعة بيجؼ ضسان التقاط معمهمات كاممة ودقيقة مع الدعي إلى ضسان إمكانية  )أ(
 ، وخرهصا من خالل:BS-VI/15تطبيق معمهمات خط األساس، عمى الشحه السشرهص عميو في السقخر 

 ؛الزخورةج عش الهضهحمديج من تقجيم و ، لتهضيحياتحدين صياغة األسئمة  (7)
 في األسئمة السدتخجمة لمتقخيخ الهطشي الثالث؛ السمحهظ تجشب التكخار (6)
إضافة أسئمة تتشاول تعسيم الدالمة األحيائية في االستخاتيجيات وخطط العسل الهطشية لمتشهع البيهلهجي،  (7)

 والدياسات والتذخيعات األخخى؛
ولشظخ مؤتسخ األطخاؼ  ابعة لالستعخاض من جانب الييئة الفخعية لمتشفيحتقجيم الذكل السشقح لمتقاريخ الهطشية الخ  )ب(

 .العامل كاجتساع لألطخاؼ في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية في اجتساعو التاسع
 

________ 

                                                                                                                                                                                                       
، وجدر القسخ، وكهت ديفهار، وجسيهريػة كهريػا الذػعبية الجيسقخاطيػة، وجيبػهتي، وفيجػي، خدييكابه فأفغاندتان، والجدائخ، وأنغهال، وأرميشيا، وأذربيجان، وبميد، و  4

وقطػخ، وسػانت فشدػشت وجػدر غيانا، وجامايكا، واألردن، وليبيا، ومالطة، وجدر مارشال، والجبل األسهد، وميانسار، وناورو، وباالو، وبػابها غيشيػا الججيػجة، واليهنان، و 
خبيػة الدػهرية، وجسيهريػة مقػجونيا اليهغهسػالفية غخيشادين، والسسمكة العخبية الدعهدية، وصخبيا، وسيذػيل، وجػدر سػميسان، والرػهمال، ودولػة فمدػطين، والجسيهريػة الع

 ، وتهنغا، وتخيشيجاد وتهباغه، وتخكساندتان.الدابقة


