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

 للدالمة األحيائية
 منثاال االجتساع

 6176كانهن األول ديدسبر/ 77-4كانكهن، السكديك، 

 من جدول األعسال 71البشد 
 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للدالمة األحيائية
 (6)المادة المحورة الحية المعزول للكائنات االستخدام العبور و  -8/71

 إن مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في بروتهكهل قرطاجشة لمدالمة األحيائية،
مدالمة األحيائية لمن الخطة االستراتيجية لبروتهكهل قرطاجشة  8-7حرز في اليدف التذغيمي بالتقدم الس يرحب -7

 1؛6161-6177لمفترة 
ولهائحيا قهانيشيا  الدالمة األحيائيةمعمهمات لغرفة تبادل  أن تتيحالحكهمات األخرى إلى  ويدعهاألطراف  يذجع -6

 ؛ وعبهرىاالسحهرة الحية لمكائشات  سعزولاالستخدام الالستعمقة ب ومبادئيا التهجييية

لغرفة تبادل  أتيحتالتي  سعزولالاالستخدام بالعبهر و ذات الرمة  القرارات الشيائية العدد السحدود من يالحظ -1
 ؛ معمهمات الدالمة األحيائية

غرفة تبادل معمهمات الدالمة إلى  يتعين تقديسياانعدام الهضهح فيسا يتعمق بشهع السعمهمات التي  أيزا يالحظ -4
 ؛سعزولالسخررة لالستخدام الحهرة السالحية نيائية بذأن استيراد الكائشات  قراراتاألحيائية عشدما ُتتخذ 

غرفة تبادل معمهمات إلى التي ُقدمت  السعمهماتبذأن ما إذا كانت  تقييسا ي لجشة االمتثال أن ُتجر  إلى يطمب -5
مؤتسر  فيياشظر يتهصية بيذا الذأن ل أن ترفعو من بروتهكهل قرطاجشة  6تتفق مع السادة  سعزولاالستخدام ال عنالدالمة األحيائية 

 التاسع؛  اجتساعواألطراف العامل كاجتساع لألطراف في البروتهكهل خالل 

من الخطة االستراتيجية لبروتهكهل قرطاجشة  8-7ألطراف والحكهمات األخرى، في سياق اليدف التذغيمي ا يدعه -6
سحددة التدابير لبذأن ا عسميا غرفة تبادل معمهمات الدالمة األحيائية إرشاداإلى ، إلى أن تقدم 6161-6177لمفترة  األحيائيةمدالمة ل
 عمييا؛  وأثرىاالبيئة الخارجية بالسحهرة الحية الكائشات اترال  فعال بذكل والتي ُتحد سعزولالستخدام البا ستعمقةال

 معمهمات عن ىذه التدابير وإتاحة، العابرةالسحهرة الحية تدابير إلدارة الكائشات ع مهاصمة وضاألطراف عمى  يذجع -7
 ؛ تبادل معمهمات الدالمة األحيائيةغرفة في 
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 إلى األمين التشفيذي:  يطمب -8

مؤتسر األطراف العامل كاجتساع لألطراف في  فيياشظر يأعاله ل 6قدمة بسهجب الفقرة ع السعمهمات السيجست )أ( 
وضع الرامية إلى تحديد السجاالت التي قد تحتاج إلى أنذطة لدعم األطراف في جيهدىا  بيدفالبروتهكهل خالل اجتساعو التاسع 

 ؛ سعزولتدابير وطشية بذأن االستخدام ال

تحدين الهسائل، في غرفة تبادل معمهمات الدالمة األحيائية، التي ُتتيح االسترجاع الُسيدر لمسعمهمات ذات  مهاصمة )ب(
 أعاله. 6و 4بسا في ذلك السعمهمات السقدمة بسهجب الفقرتين  سعزولال االستخدامو  بالعبهرالرمة 

________ 


