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

 للسالمة األحيائية
 منثاال االجتساع

 6172كانهن األول ديدسبخ/ 73-4كانكهن، السكديك، 

 من ججول األعسال 71البشج 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (62االعتبارات االجتماعية واالقتصادية )المادة  -8/31

 إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
 ،BS-VII/13و BS-VI/13 رينالسقخ  إلى إذ يذيخ

 العتبارات االجتساعية واالقتراديةلفخيق الخبخاء التقشيين السخرص اجتساع وجيا لهجو لأنو تعحر عقج  األسفيالحظ مع إذ و 
 ،واليتوبعض عشاصخ  يتيدخ تشاوللم ونتيجة لحلك  ،كافيةأمهال  عجم وجهدبدبب 

التقجم وب العتبارات االجتساعية واالقتراديةلقشيين السخرص فخيق الخبخاء التاإلنتخنت  عبخالحي أجخاه  بالشقاش إذ يخحبو 
 السحخز،

 1،عتبارات االجتساعية واالقتراديةاللقشيين السخرص فخيق الخبخاء التاإلنتخنت  عبخالشقاش الحي أجخاه  بشتائجإذ يحيط عمسا و 
 الخبخاء التقشيين السخرص لالعتبارات االجتساعية فخيقاجتساع وجيا لهجو لعقج  ستكهن ىشاك حاجة إلىبأنو  يقخإذ و 
 تشاول الجهانب السترمة بهاليتو التي لم يبت فييا،ل واالقترادية
نحه تحقيق اليجف  واالقترادية الخبخاء التقشيين السخرص لالعتبارات االجتساعيةفخيق ل العسل الستهاصل أن يجركإذ و 
 في تعديد الهضهح السفاىيسي،أيزا أن يداىم اتيجية لبخوتهكهل قخطاجة لمدالمة األحيائية يسكن من الخظة االستخ  3-7التذغيمي 

 االعتبارات االجتساعية واالقترادية، بذأنباألنذظة الهطشية واإلقميسية  إذ يحيط عمساو 
 2لمهضهح السفاىيسي؛ السشقحباإلطار  يحيط عمسا  -7
واستبجال أي خبخاء،  العتبارات االجتساعية واالقتراديةلفخيق الخبخاء التقشيين السخرص  واليةتسجيج نظاق  يقخر -2

ووفقا لظخيقة التذغيل السهحجة لمييئة الفخعية لمسذهرة  ، بسا في ذلك الذعهب األصمية والسجتسعات السحمية كسخاقبين،حدب الحاجة
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، من أجل العسل األمهالالدساح لو باالجتساع وجيا لهجو، رىشا بتهافخ  بيجف 3التشهع البيهلهجي،ة التفاقيالعمسية والتقشية والتكشهلهجية 
من الخظة االستخاتيجية لبخوتهكهل قخطاجشة  3–7الخامية إلى تحقيق اليجف التذغيمي بذأن السبادئ التهجييية الستهخاة في إطار الشتائج 

 لمدالمة األحيائية؛
العتبارات لفخيق الخبخاء التقشيين السخرص ل اجتساع وجيا لهجو عقجلالالزمة  األمهالاألطخاف عمى تهفيخ  يحث -3

عبخ السشاقذات  من خالل ودعسو  مع ضسان السذاركة الكاممة والفعالة لمذعهب األصمية والسجتسعات السحمية،، االجتساعية واالقترادية
 لتشفيح واليتو؛التي قج تكهن مظمهبة  اإلنتخنت

مؤتسخ  خ فيوليشظ تقجيم تقخيخ العتبارات االجتساعية واالقتراديةلالخبخاء التقشيين السخرص  فخيقإلى  يظمب -4
 . في اجتساعو التاسع األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية

 

  ________ 
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