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مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

للسالمة األحيائية

االجتساع الثامن
كانكهن ،السكديك 77-4 ،ديدسبخ/كانهن األول 6176
البشج  4من ججول األعسال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
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االمتثال

إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
إذ يخحب باألنذطة التي اضطمعت بيا لجشة االمتثال في فتخة الدشتين الساضية ،بسا يتساشى مع دورىا الجاعم في تشفيح
1
بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية ،وإذ يحيط عمسا بتهصياتيا عمى الشحه الهارد في السخفق بتقخيخىا،
وإذ يذيخ إلى الجور السفيج الحي يسكن أن يؤديو التعاون اإلقميسي في دعم االمتثال لمبخوتهكهل،
يخحب بالتقجم الحي حققتو األطخاف في االمتثال اللتداماتيا في إطار البخوتهكهل ،ومع ذلك يالحظ بقمق أنو
-7
بعج مخور نحه  71عاما عمى دخهل البخوتهكهل حيد الشفاذ ،ال يستثل عجد كبيخ من األطخاف بذكل كامل لسعظم االلتدامات
في إطار البخوتهكهل؛
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يحث األطخاف عمى استخجام جسيع وسائل الجعم الستاحة لسداعجتيا في الهفاء بالتداماتيا؛

يؤكج أىسية الجعم الستهاصل والحي يسكن التشبؤ بو السقجم من مخفق البيئة العالسية لألطخاف السؤىمة لجعم
-1
امتثاليا لاللتدامات السشرهص عمييا في البخوتهكهل؛
يحث األطخاف التي لم تزع بذكل كامل حتى اآلن تجابيخ قانهنية وإدارية وغيخىا من التجابيخ لتشفيح
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التداماتيا في إطار البخوتهكهل عمى أن تقهم بحلك ،مع إيالء اىتسام خاص ألىسية وضع نظم رصج كسطمب أساسي لإلبالغ
الفعال؛
يطمب إلى األمين التشفيحي ،حدب االقتزاء وطبقا لإلرشاد السقجم من المجشة ،مهاصمة الستابعة مع
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األطخاف التي لم تستثل بذكل كامل اللتداماتيا في إطار البخوتهكهل ،ويطمب إلى األطخاف التعاون بذكل كامل في ىحا الرجد؛
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1

يالحظ مع األسف أن طخفا واحجا لم يقجم تقخيخه الهطشي السؤقت أو تقخيخه األول أو الثاني أو الثالث؛
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يالحظ أيزا أن لجشة االمتثال واألمين التشفيحي تهاصال مع الطخف السذار إليو في الفقخة  6أعاله في
-7
العجيج من السشاسبات ،وفقا لمسقخر  ،BS-V/1بسا في ذلك عن طخيق عخض تقجيم الجعم ليحا الطخف في إعجاد تقاريخه؛
بالتداماتو؛
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يحث الطخف السذار إليو في الفقخة  6أعاله ،وبرهرة عاجمة ،عمى تقجيم تقخيخه الهطشي الثالث لمهفاء

يذجع الطخف السذار إليو في الفقخة  6أعاله عمى قبهل عخوض السداعجة السقجمة من لجشة االمتثال وأية
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مداعجة أخخى تكهن الزمة لجعم إعجاد تقخيخه.
__________

