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مؤتمر األطراف في االتفاقية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
االجتماع التاسع
شرم الشيخ ،مصر 29-17 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018
البند  17من جدول األعمال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 -12/9عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعزول (المادة )6

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
إذ يشير إلى الفقرة (1أ) من المقرر  ،BS-V/2والفقرة (2ب) من المقرر ،BS-VII/2
وإذ يشير أيضا إلى المقرر ،CP-VIII/17
يحيي علمييا بتقييييل لةنيية االمتثييال للمعلوميام المقدميية ميين األطيراف اليوارلة فيي ارفيية تبييالل معلومييام السييالمة
-1
1
األحيائية بصفتها ق اررام في إطار االستخدام المعزول؛
-2

يذكر األطراف بما يلي:

تُع ييرف الم ييالة  ،3الفقي يرة (ب) م يين البروتوك ييول االس ييتخدام المع ييزول ،ك ييا تي :يعن ييي االس ييتخدام المع ييزول "أي
(أ)
عملييية تييتل لارييل مرفييأ أو منشييبة أو أي أبنييية مالييية أرييرك وتشييتمل علييى أي كائنييام حييية محييورة را ييعة لتييدابير محييدلة تحييد
بصورة فعالة من تالمسها مع البيئة الخارجية ،وتحد من تبثيرها على تلك البيئة"؛
(ب)

يمكن أن يشمل اإللرال المتعمد في البيئة اإللرال ألاراض تةريبية أو تةارية على حد سواء؛

تعتبر التةربة الميدانية أو التةربة الميدانية المحدولة أو اإللرال التةريبي بمثابة إلرال متعمد في البيئة
(ج)
عندما ال تُستوفى الشروط المحدلة في الفقرة (ب) من المالة  3من البروتوكول؛
يييذكر األطيراف أيضييا بالتزاماتهييا بموجييف الفقيرة ( 3ل) ميين المييالة  ،20ويشييةع الحكومييام األرييرك علييى نشيير
-3
ق ارراتها النهائية بشبن استيرال أو إطالق الكائنام الحية المحورة في ارفة تبالل معلومام السالمة األحيائية؛
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يشييةع األط يراف ،والحكومييام األرييرك والمنامييام ذام الصييلة علييى التعيياون ،وتبييالل الخبييرام وتعزيييز تنمييية
-4
القدرام لدعل تنفيذ تدابير محدلة بشبن االستخدام المعزول الذي يحد بصيورة فعالية مين تالميك الكائنيام الحيية المحيورة ميع البيئية
الخارجية ويحد من تبثيرها على تلك البيئة ،وفقا للفقرة (ب) من المالة  3من بروتوكول قرطاجنة.
___________

