
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
 2014ل أكتوبر/تشرين األو  3 - سبتمبر/أيلول 29بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولمقرر اعتمده مؤتمر األطراف 

BS-VII/11 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي-بروتوكول ناغويا 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

على باألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي قامت بإيداع صكوك تصديقها  يرحب -1
 ؛إليهأو انضمامها عليه أو قبولها أو موافقتها التعويضي مبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر لكواال-بروتوكول ناغويا

أن تقوم باإلسراع بعملياتها الداخلية إلى األطراف األخرى في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  يدعو -2
في أقرب وقت ممكن إليه أو انضمامها عليه لبروتوكول التكميلي أو قبولها أو موافقتها على اوبإيداع صكوك تصديقها 

الجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل المناسب لضمان دخول البروتوكول التكميلي حيز النفاذ في الموعد  بهدف
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

األطراف التي هي أطراف في االتفاقية وليست أطرافا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  يدعو -3
االقتضاء، دون مزيد من  حسبوم بالتصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه، أن تقإلى 

 التأخير، لكي تصبح كذلك أطرافا في البروتوكول التكميلي؛
مزيد الأو دعم بتنفيذ أن تقوم إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات والمؤسسات المعنية  يدعو -4

لتوعية وأنشطة بناء القدرات لتعزيز فهم وتنفيذ البروتوكول التكميلي، بما في ذلك، حسب االقتضاء، إعداد من أنشطة ا
 بسببالسياسات والصكوك التشريعية التي تنص على اتخاذ تدابير االستجابة لألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي 

 ؛اإلنساندود، مع مراعاة المخاطر المحدقة بصحة الحركة عبر الح يكون منشؤهاالكائنات المحورة الحية التي 
 لرفع الوعيإلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بإتاحة األموال، بتنظيم حلقات عمل وحمالت  يطلب -5

  البروتوكول التكميلي؛ تحسين فهموأنشطة لبناء القدرات من أجل 
الصلة من أجل إعداد، رهنا بتوافر  تعاون مع المنظمات ذاتأن يإلى األمين التنفيذي  يطلب أيضا -6

 األموال، دليل توضيحي لتعجيل دخول البروتوكول التكميلي حيز النفاذ وتنفيذه.
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