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

االجتساع الثامن
كانكون ،السكديك 77-4 ،ديدسبر/كانون األول 6176
البشد  9من جدول األعسال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
-6/8

التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى

إن مؤتسر األطراف الغامل كاجتساع لألطراف في بروتوكول قرطاجشة لمدالمة األحيائية،
إذ يذير إلى مقرراته  ،BS-II/6و ،BS-V/6و ، BS-VI/6و،BS-VII/6

وإذ يرحب ب

بالسغموم ببام السقدم ببة م ببن األم ببين التش ي ببلع بذ ببين األنذ ببتة السز ببتمظ بت ببا ب ي ببة تغ ب ب التغ بباون م ببظ السش س ببام،

واالت اقيام والسبادرام األخرى،

1

وإذ يرح نيزا بتغاون األمين التش يلع خال فترة ما بين الدورام الساضية مبظ عبدة جتبام مبن بيشتبا ،مش سبة التجبارة الغالسيبة،
ومش سببة األيليببة وال ارعببة لألمببة الستحببدة ،واالت اقيببة الدوليببة لحسايببة الشباتببام ،ومش سببة التغبباون والتشسيببة فببي السيببدان االقترببادع ،ولجشبة
األمببة الستحببدة االقترببادية ألورونببا بذببين االت اقيببة الخاصببة بوتاحببة فببرو الحرببول عمببى السغمومببام عببن البي بة ومذبباركة الجستببور فببي
اتخباذ القب اررام بذبينتا واالحتكباى إلبى القزبال فبي السدبائل الستغمقبة بتبا رات اقيبة مرتبو ا ،والسختببر السرجغبي لالتحباد األورونبي لأليليبة
واألعببالف السحببورة وراايببا التببابظ لسركب الس وضببية األورونيببة لمبحببود السذببتركة ،ومبببادرة الجسببار الخزبرال ،ورابتببة التكامببل فببي نمر كببا
الالتيشيببة ،وم وضببية االتح بباد األفر قببي ،والسركب ب الببوطشي السرجغببي السكد ببيكي لمكذبب ع ببن الكائشببام السح ببورة جيشي ببا ،والسغتببد ال ببوطشي
لمبيولوجيا في سموفيشيا،
وإذ يؤكببد نتسيببة التغبباون والتشدببيا بببين السش سببام ،واالت اقببام والسبببادرام متغببددة األطبراف ذام الرببمة مببن نجببل التش يببل ال غببال
لمبروتوكول والختة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجشة لمدالمة األحيائية لم تبرة  ،6161-6177السغتسبدة فبي االجتسباع الخبامط لألطبراف
2
في البروتوكول،
التغاون عمى السدتو ين اإلقميسي والوطشي بين نقاط اترال السش سام،
يحث األطراف عمى تحدين وتغ
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واالت اقيام والسبادرام ذام الرمة بتش يل بروتوكول الدالمة األحيائية ،حد االقتزال؛
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يتم إلى األمين التش يلع ،رتشا بتوافر األموال ،مواصمة التغاون مظ السش سام ،واالت اقيام والسبادرام األخرى ذام
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الرمة ،بسا في ذلك الكيانام ذام الرمة عمى السدتو ين الوطشي واإلقميسي ،وإش ار  ،حد االقتزال ،خبرال من السجتسغام األصمية
والسحمية ،من نجل تحقيا التدف االستراتيجي السشروو عميه في السجال البؤرع  5من الختة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجشة
لمدالمة األحيائية بذين الترو ج والتغاون.
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