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

 للسالمة األحيائية
 مؼثاال االجتساع

 6176/كانؽن األول ديدسبخ 77-4كانكؽن، السكديغ، 

 مؼ ججول األعسال 76البشج 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (61ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ )المادة قالن -8/61

 إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة األحيائية،
، "عبخ الحجودسذخوع الغيخ  الشقل""، ولحجودا غيخ السقرؽد عبخ ؼ "الشقلسرطمحيمل التذغيمية ريفاالتع يعتسج -7

 ؛استخجاميسا لغخض تيديخ تشفيح البخوتؽكؽل ويخي مؼ السشاسبعمى الشحؽ الؽارد في السخفق بيحا السقخر، 

شقل غيخ "السقرؽد عبخ الحجود"، ولاشقل غيخ ال"األطخاف عمى االستفادة مؼ التعاريف التذغيمية لمسرطمحيؼ  يذجع -6
 تقاريخىا الؽطشية؛ إعجادعشج  "سذخوع عبخ الحجودال

األطخاف عمى تقجيػ معمؽمات إلى غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية واإلرشادات الستؽافخة بذأن آليات  يحث -3
حتسل أن تكؽن ليا السحؽرة التي ي  الحية د لمكائشات عبخ الحجو لتجابيخ الطؽارئ في حالة إطالق يؤدي أو قج يؤدي إلى نقل غيخ مقرؽد 

 ؛مع مخاعاة أيزا السخاطخ عمى صحة اإلندانواستخجامو السدتجام،  آثار ضارة كبيخة عمى حفظ التشؽع البيؽلؽجي

 بسذخوع دليل التجريب بذأن الكذف عؼ الكائشات الحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا؛ يحيط عمسا -4

عمؽمات عؼ قجراتيا واحتياجاتيا في الكذف عؼ الكائشات الحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا، األطخاف إلى تقجيػ م يجعؽ -5
 بسا في ذلغ قائسة السختبخات وأنذطتيا السحجدة؛

عؼ طخيق أخح العيشات والكذف وتحجيج اليؽية، بذأن األطخاف عمى وضع آليات فعالة لجعػ سيخ العسل  يذجع -6
وتحجيج  ياوالكذف عشالكائشات الحية السحؽرة  عيشاتمشاسبة ألخح  باختراصات ، مثال،سختبخاتالمؽظفي مخاقبة الحجود و تدويج 

 عيشات اختبار عالية الجؽدة؛يا تحرل عمى السختبخات قادرة عمى العسل وأن تعل ضسان أنو ىؽيتيا، 

 ياودعسحؽرة شبكات إقميسية ودون إقميسية معشية بالكذف عؼ الكائشات الحية الساألطخاف عمى إنذاء  أيزا يذجع -7
خالل قائسة  إتاحة الفخصة لمذبكات، مثال مؼالسجال، ورىشا بتؽافخ األمؽال،  في ىحامؼ أجل تعديد التعاون التقشي  ياوالسذاركة في

مخفق البيئة العالسية تؽفيخ األمؽال الالزمة الستزافة حمقات  إلى يطمبخبخاء الدالمة األحيائية، الستزافة حمقات عسل تجريبية، و
 عسل ىحه؛ال
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إلى تخشيح خبخاء في مجال الكذف عؼ الكائشات الحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا في قائسة خبخاء  األطخاف يجعؽ -8
 الدالمة األحيائية؛

األطخاف والحكؽمات األخخى والسشعسات ذات الرمة عمى تدويج غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية  يذجع -9
 ؛السثبتةشات الحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا، مع التخكيد بذكل خاص عمى األساليب بسعمؽمات عؼ أساليب الكذف عؼ الكائ

 :االضطالع بسا يمي األميؼ التشفيحي إلى يطمب -71

نتخنت واجتساعات وجيا لؽجو، رىشا بتؽافخ السؽارد، لذبكة السختبخات مع التخكيد مؽاصمة تشعيػ مشاقذات عمى اإل )أ(
 عمى كذف الكائشات الحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا؛

، بالتعاون مع السشعسات ذات الرمة، ورىشا بتؽافخ السؽارد، أنذطة إقميسية ودون إقميسية لبشاء القجرات، تشعيػ مؽاصمة )ب(
وتحجيج  ياوالكذف عشالكائشات الحية السحؽرة  خنت وحمقات العسل التي تشعػ وجيا لؽجو في مجاالت أخح عيشاتمثل التجريب عبخ اإلنت

 وتحجيث( إنذاء 6( أخح العيشات عمى الحجود، بسا في ذلغ التجريب؛ )7ىؽيتيا، مع التخكيد برؽرة محجدة عمى السؽضؽعات التالية: )
( تطؽيخ 5( أخح العيشات البيئية؛ )4تفديخ نتائج تقاريخ تحميل الكائشات الحية السحؽرة؛ ) (3نعػ ضسان الجؽدة ونعػ مخاقبة الجؽدة؛ )

 ( قياس عجم اليقيؼ؛7إجخاءات الترجيق؛ ) (6السؽاد السخجعية؛ )

مذخوع دليل التجريب، بطخيقة معجمة، بالتعاون مع شبكة السختبخات السعشية بالكذف عؼ  عمىالعسل  مؽاصمة )ج(
بجسيع المغات الخسسية، لشعخ مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في  مشومدؽدة  ةحية السحؽرة وتحجيج ىؽيتيا، وإتاحالكائشات ال

 السؽافقة عميو السسكشة قبل نذخه الخسسي الشيائي؛ بيجفبخوتؽكؽل قخطاجشة في اجتساعو التاسع 

سحؽرة وتحجيج ىؽيتيا بيجف إنذاء قاعجة بيانات قابمة واجية السدتخجم لؽسائل الكذف عؼ الكائشات الحية ال تحديؼ )د(
 بانتعام، حدب الحاجة؛ المبحث والفيخسة؛ وتحجيث محتؽياتي

في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية لديؽلة التعخف عمى فخص التجريب في مجال بشاء القجرات نعام  وضع )ى(
 ج ىؽيتيا؛ذات الرمة بالكذف عؼ الكائشات الحية السحؽرة وتحجي

الؽاردة في السخفق التذغيمية األسئمة ذات الرمة في مذخوع نسؽذج التقخيخ الؽطشي الخابع مع التعاريف  صيغةمؽاءمة  )و(
 .السقخريحا ب

 السخفق

 1"عبر الحدودغير المشروع نقل ال" و"مقصود عبر الحدودالنقل غير الالتعاريف التشغيلية لمصطلحي "
ي تمتجابيخ السحمية لتشفيح البخوتؽكؽل البالسخالفة لعبخ الحجود لمكائشات الحية السحؽرة يتػ  ىؽ نقل "دخ الحجو عب لسذخوعاغيخ  الشقل"

 الطخف السعشي. اعتسجىا
إطالق حيث تػ  ،دون قرجما الحجود الؽطشية لطخف  عبخ حي محؽر لكائؼبخ الحجود ىؽ نقل ع "قرؽد عبخ الحجودغيخ الس الشقل"

مؼ البخوتؽكؽل عمى عسميات الشقل عبخ الحجود ىحه إال إذا كان الكائؼ الحي  77ر، وال تشطبق متطمبات السادة حؽ الكائؼ الحي الس
مع مخاعاة أيزا السخاطخ عمى السحؽر السعشي ي حتسل أن تكؽن لو آثار ضارة كبيخة عمى حفظ التشؽع البيؽلؽجي واستخجامو السدتجام، 

 .أو التي يحتسل أن تتزخر ، وذلغ في الجول الستزخرةصحة اإلندان

________ 

                                                           
 ىحه التعاريف التذغيمية تحل محل أي ندخة سابقة مشيا، بسا فييا تمغ التي اقتخحتيا لجشة االمتثال. 1


