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

االجتساع الثامن
كانكهن ،السكديك 71-4 ،ديدسبخ/كانهن األول 6172
البشج  6-74من ججول األعسال

مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
-15/8

التقييم واالستعراض الثالث لفعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وتقييم منتصف المدة
للخطة االستراتيجية

إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
إذ يذيخ إلى السقخر ،BS-VII/3
وإذ يذيخ أيزا إلى الفقختين  1و 2من السقخر ،BS-VI/5
وإذ يحيط عمسا بالتحميل السقارن الحي أعجه األمين التشفيحي 1واستعخضتو الييئة الفخعية في اجتساعيا األول بسجخالت من
لجشة االمتثال ومداىسة من فخيق االترال السعشي ببشاء القجرات،
يخحب بالعسل الحي أنجدتو الييئة الفخعية لمتشفيح في االضظالع بالتقييم واالستعخاض الثالث لفعالية البخوتهكهل وتقييم
-1
2
مشترف السجة لمخظة االستخاتيجية لبخوتهكهل قخطاجشة لمدالمة األحيائية لمفتخة 2020-2011؛
يخحب أيزا بسجخالت لجشة االمتثال في تقييم واستعخاض فعالية البخوتهكهل وتقييم مشترف السجة لمخظة
-2
3
االستخاتيجية ،ويظمب إلى المجشة مهاصمة تقجيم مجخالت لمتقييم الشيائي لمخظة االستخاتيجية؛
-3

يخحب كحلك بسداىسة فخيق االترال السعشي ببشاء القجرات؛

4

يخحب أيزا بالجور الجاعم لمجشة االمتثال ،السشفح عسال بالسقخر  ،BS-V/1كسداىسة في التقجم السبمغ عشو ،ويظمب

-4
إلى المجشة مهاصمة القيام بيحا الجور الجاعم وفقا لهاليتيا؛

1
2
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يالحظ مع القمق انخفاض معجل تقجيم التقاريخ الهطشية الثالثة مقارنة بجورة اإلبالغ الدابقة ،ويحث األطخاف التي لم
-5
بعج عمى أن تقهم بحلك في أقخب وقت مسكن؛
تقجم تقاريخىا الهطشية الثالثة ُ

يالحظ عجم تهافخ روابط واضحة بين بعض الشتائج والسؤشخات في إطار الخظة االستخاتيجية الحالية ،ويهافق عمى
-6
تحدين ىحه الخوابط في متابعة ليحه الخظة االستخاتيجية؛
يالحظ أيزا أنو يشبغي ،في إطار متابعة الخظة االستخاتيجية الحالية ،أن تكهن السؤشخات بديظة وميدخة وقابمة
-7
لمقياس بديهلة بيجف ضسان إمكانية تتبع التقجم السحخز نحه تحقيق األىجاف التذغيمية وقياسو كسيا بديهلة؛
يالحظ كحلك تباطؤ التقجم في( :أ) تظهيخ طخائق لمتعاون واإلرشاد في تحجيج ىهية الكائشات الحية السحهرة أو سسات
-8
محجدة يسكن أن تكهن ليا آثار ضارة عمى حفظ التشهع البيهلهجي واستخجامو السدتجام ،مع مخاعاة أيزا السخاطخ عمى صحة اإلندان
(ب) بشاء القجرات في مجال تقييم السخاطخ وإدارة السخاطخ؛ (ج) مخاعاة االعتبارات االجتساعية واالقترادية؛ (د) انعجام القجرة عمى
اتخاذ تجابيخ مشاسبة في حالة اإلطالق غيخ السقرهد لمكائشات الحية السحهرة التي قج يكهن ليا آثار ضارة عمى حفظ التشهع البيهلهجي
واستخجامو السدتجام ،مع مخاعاة أيزا السخاطخ عمى صحة اإلندان؛
يالحظ مع القمق أنو حتى اآلن ،لم يقم إال ما يقخب من نرف عجد األطخاف بهضع تجابيخ قانهنية وإدارية وتجابيخ
-9
أخخى بذكل كامل لتشفيح البخوتهكهل ،ويحث األطخاف التي لم تقم بعج بهضع أطخىا الهطشية لمدالمة األحيائية عمى أن تقهم بحلك ،وال
سيسا وضع تذخيع خاص بالدالمة األحيائية ،عمى سبيل األولهية؛
 -10يشاشج األطخاف الشظخ ،خالل الفتخة الستبقية من الخظة االستخاتيجية ،في إيالء األولهية لألىجاف التذغيمية الستعمقة
بهضع تذخيع خاص بالدالمة األحيائية وتقييم السخاطخ وإدارة السخاطخ والكذف عن الكائشات الحية السحهرة وتحجيج ىهيتيا ،والتهعية
العامة والتعميم والتجريب في ضهء أىسيتيا البالغة في تيديخ تشفيح البخوتهكهل؛
 -11يحث األطخاف عمى االضظالع بأنذظة مدتيجفة لبشاء القجرات في مجال الدالمة األحيائية وتبادل الخبخات ذات
الرمة والجروس السدتفادة من ىحه األنذظة عن طخيق غخفة تبادل معمهمات الدالمة األحيائية من أجل مهاصمة تظهيخ وتشفيح

البخوتهكهل؛

 -12يذجع األطخاف عمى استخجام غخفة تبادل معمهمات الدالمة األحيائية لتبادل الخبخات بذأن العسميات وأفزل
السسارسات الهطشية ذات الرمة باالعتبارات االجتساعية واالقترادية في عسمية صشع القخار الستعمق بالكائشات الحية السحهرة ،حدب
االقتزاء ،ووفقا لمتذخيع الهطشي؛
 -13يذجع أيزا األطخاف التي لم تقم حتى اآلن بهضع صك ترجيقيا عمى بخوتهكهل ناغهيا-كهااللسبهر التكسيمي بذأن
السدؤولية والجبخ التعهيزي أو قبهلو أو السهافقة عميو أو االنزسام إليو عمى أن تقهم بحلك في أسخع وقت مسكن؛
 -14يذجع كحلك األطخاف عمى مهاصمة تعديد القجرة عمى التهعية العامة والتعميم والسذاركة فيسا يتعمق بشقل ومشاولة
واستخجام الكائشات الحية السحهرة برهرة آمشة بسا في ذلك لمذعهب األصمية والسجتسعات السحمية ،وإدماج التجريب والتهعية العامة
والتعميم والسذاركة في السبادرات الهطشية لالترال والتثقيف والتهعية العامة ،والسبادرات الستعمقة بأىجاف التشسية السدتجامة ،والسبادرات
الخاصة بتخفيف حجة آثار تغيخ السشاخ والتكيف معو والسبادرات البيئية األخخى؛
 -15يهصي مؤتسخ األطخاف ،عشج اعتساده إلرشاد خاص باآللية السالية فيسا يتعمق بجعم تشفيح بخوتهكهل قخطاجشة ،أن
يجعه مخفق البيئة العالسية إلى مهاصمة مداعجة األطخاف السؤىمة التي لم تزع حتى اآلن إطا ار قانهنيا وطشيا لمدالمة األحيائية لمقيام
بحلك وتهفيخ األمهال الالزمة ليحا الغخض؛
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 -16يالحظ أن انعجام الهعي بسدائل الدالمة األحيائية والجعم الدياسي ليا يديم في الحرهل السحجود عمى التسهيل
الخاص بالدالمة األحيائية واستيعابو ،ويحث األطخاف عمى تعديد الجيهد الخامية إلى رفع الهعي بالسدائل الخئيدية ذات الرمة
بالدالمة األحيائية لجى واضعي الدياسات وصانعي الق اخرات؛
 -17يحث األطخاف عمى تعديد آليات التذاور الهطشية فيسا بين السؤسدات الحكهمية ذات الرمة فيسا يتعمق ببخمجة
السخررات الهطشية لسخفق البيئة العالسية بيجف ضسان التسهيل السالئم لتشفيح بخوتهكهل قخطاجشة؛
 -18يجعه األطخاف التي تكهن في وضع يدسح ليا بحلك والسشظسات الجولية إلى تهفيخ الجعم لتشفيح البخوتهكهل ،عمى
أساس االحتياجات التي تعخب عشيا األطخاف ،وخاصة لمبمجان الشامية ،وال سيسا أقل البمجان نسها والجول الجدرية الرغيخة الشامية ،وكحلك
البمجان التي تسخ اقتراداتيا بسخحمة انتقالية؛
-19

يظمب إلى األمين التشفيحي:

القيام بأنذظة إقميسية ودون إقميسية وأنذظة أخخى ذات صمة ،رىشا بتهافخ السهارد ،من أجل تعديد قجرة األطخاف عمى
(أ)
تعديد إدماج اعتبارات الدالمة األحيائية في االستخاتيجيات وخظط العسل الهطشية لمتشهع البيهلهجي وخظط التشسية الهطشية
واالستخاتيجيات الهطشية لتحقيق أىجاف التشسية السدتجامة؛
تشفيح مديج من أنذظة بشاء القجرات ،رىشا بتهافخ السهارد ،بسا في ذلك بذأن اآلثار السحتسمة لمكائشات الحية السحهرة
(ب)
عمى الذعهب األصمية والسجتسعات السحمية ،مع التأكج من تحقق التهازن بين الجشدين ،ومخاعاة خظة العسل قريخة األجل (-2017
5
 )2020لتعديد ودعم بشاء القجرات من أجل تشفيح االتفاقية وبخوتهكهلييا؛
(ج)

مهاصمة تعديد التعاون والعسل السذتخك في مجال الدالمة األحيائية مع السشظسات ذات الرمة.

________

5

مقخر مؤتسخ األطخاف  ،63/73السخفق.

