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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل بروتوكول
 التاسع االجتماع

 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-17شرم الشيخ، مصر، 
 من جدول األعمال 13البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
العامل كاجتماع  استعراض تجربة عقد اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية بالتزامن مع مؤتمر األطراف -9/8

 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 األحيائية، قرطاجنة للسالمةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 ، VIII/10-CPو 9IIV-BS/ ينإلى المقرر  إذ يشير
كاجتماع لألطراف في بروتوكول مؤتمر األطراف العامل  بالتزامن مع مؤتمر األطراف عقد اجتماعتجربة  استعرضوقد 

 رقرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، باستخدام المعايير المحددة في المقر 
CP-VIII/10 ،آراء األطراف والمراقبين والمشاركين في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في  وإذ يضع في اعتباره

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر  االتفاقية، واالجتماع الثامن
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، ومن خالل الدراسات االستقصائية التي أجريت بعد االجتماعات،

آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر  استعراض سُيجرى بأنه  وإذ يقر
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

 في بروتوكول ناغويا،
زيظظادة التمامظظل بظظين االتفاقيظظة وبروتوكولييظظا، وتحسظظظين أن االجتماعظظات المتزامنظظة سظظمحت ب مظظع االرتيظظا  يالحظظ  -1

 المشاورات والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين نقاط االتصال الوطنية المعنية؛
مظظظظن المستصظظظظوا إدخظظظظال المزيظظظظد مظظظظن  ت مسظظظظتوفاة أو مسظظظظتوفاة جزئيظظظظا، وأنأن معظظظظظم المعظظظظايير اعتبظظظظر  يالحظظظظ  -2

 لتحسين نتائج وفعالية اجتماعات األطراف في البروتوكولين؛التحسينات على سير االجتماعات المتزامنة، ال سيما 
سظظيما أقظظل  الأهميظظة اظظمان المشظظاركة الماملظظة والفعالظظة لممثلظظي األطظظراف مظظن البلظظدان الناميظظة،  مظظن جديظظد يكظظرر -3
فظي االجتماعظات المتزامنظة، ، والبلدان التي تمظر اقتصظاداتيا بمرحلظة انتقاليظة، الدول الجزرية الصغيرة الناميةمن بينيا و  البلدان نموا
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البروتوكظولين،  يركة المافية للممثلين فظي اجتمظاع، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، على أهمية امان المشاويسلط الضوء
 فيما بين الدورات؛ التي ُتعقد عن طريق توفير التمويل ليذه المشاركة، بما في ذلك في االجتماعات

باستخدام ، بالتزامناالجتماعات  عقد تجربةلاألمينة التنفيذية مواصلة تطوير االستعراض األولي  إلىيطلب  -4
، على أساس الخبرة المكتسبة من عقد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف CP-VIII/10 المعايير المشار إلييا في المقرر

جتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر بالتزامن مع االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كا
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، لمي تنظر فيه الييئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعيا الثالث؛

ر لمظؤتمر عشظ الخظامسإلى المكتب واألمينة التنفيذية، عند االنتياء مظن تنظظيم العمظل المقتظر  لالجتمظاع  يطلب -5
 الرابظظعلمظظؤتمر األطظظراف العامظظل كاجتمظظاع لألطظظراف فظظي بروتوكظظول قرطاجنظظة واالجتمظظاع  العاشظظراألطظظراف فظظي االتفاقيظظة، واالجتمظظاع 

 ةوالمعلومظظات الظظواردة فظظي مظظذكرة األمينظظ ،كاجتمظظاع لألطظظراف فظظي بروتوكظظول ناغويظظا، مراعظظاة هظظذا المقظظررلمظظؤتمر األطظظراف العامظظل 
الرابظظع عشظظر لمظظؤتمر األطظظراف بظظالتزامن مظظع االجتمظظاع التاسظظع لمظظؤتمر األطظظراف والخبظظرة المكتسظظبة مظظن عقظظد االجتمظظاع  1،ةالتنفيذيظظ

العامل كاجتماع لألطظراف فظي بروتوكظول قرطاجنظة، واالجتمظاع الثالظث لمظؤتمر األطظراف العامظل كاجتمظاع لألطظراف فظي بروتوكظول 
 ناغويا.
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