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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل بروتوكول

 التاسع االجتماع
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-17شرم الشيخ، مصر، 

 من جدول األعمال 19البند 

 قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول لكوااللمبور التكميلي  -ناغويا مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول 
 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

 كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا  -9/15
العامل كاجتماع لألطراف في لسالمة األحيائية قرطاجنة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول إن 

 1كواللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، - بروتوكول ناغويا
كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن  -ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا  يرحب -1

 المسؤولية والجبر التعويضي؛
بروتوكول التكميلي الاألطراف التي أودعت صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى يهنئ  -2

 على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذه؛ يحثهاو
تصديقها أو  جميع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي لم تقم بعد بإيداع صك يحث -3

 بروتوكول التكميلي على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛القبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى 
المقدم من المانحين في  بروتوكول التكميلي والدعمالباألنشطة المضطلع بها لتيسير بدء نفاذ وتنفيذ  يرحب -4
 هذا الصدد؛
، مواصلة االضطالع الطوعي االستئمانيمن الصندوق  إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر األموال يطلب -5

 التوعية وبناء القدرات وتقديم الدعم لألطراف في تنفيذ البروتوكول التكميلي على المستوى المحلي؛بأنشطة 

                                                      

من االتفاقية، سيعمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  32من المادة  2من البروتوكول التكميلي ورهنا بالفقرة  1الفقرة  ،14وفقا للمادة 1 
 األطراف في البروتوكول التكميلي.هذا المقرر  اتخذت، بناء عليهو لألطراف في البروتوكول كاجتماع لألطراف في البروتوكول التكميلي. 
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المنصوص عليها  بالوظائفسلطة مختصة للقيام عين تبروتوكول التكميلي أن إلى األطراف في ال يطلب -6
بروتوكول التكميلي، وإتاحة بيانات االتصال الخاصة بسلطتها المختصة في غرفة تبادل معلومات السالمة من ال 5 المادة

 األحيائية؛
الحكومات األخرى إلى تقديم تقارير عن تدابيرها لتنفيذ  ويدعولبروتوكول التكميلي، إلى األطراف في ا يطلب -7

البروتوكول التكميلي من خالل الرد على األسئلة المتعلقة بالبروتوكول التكميلي في شكل التقرير الوطني الرابع بموجب بروتوكول 
 ؛CP-9/5قرطاجنة على النحو الوارد في مرفق المقرر 

، دراسة شاملة، الطوعي االستئمانيإلى األمينة التنفيذية أن تجرى، رهنا بتوافر األموال من الصندوق  يطلب -8
لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في 

 :تناولوتالبروتوكول التكميلي في اجتماعه القادم، 
 طرائق عمل آليات الضمان المالي؛ )أ(

 ال سيما على البلدان النامية؛و تقييما لآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية لهذه اآلليات،  )ب(
 المالي؛ األمنتحديد الكيانات المالئمة لتوفير  )ج(

فة تبادل معلومات السالمة بإعداد الشكل الموحد المناسب في غر  إلى األمينة التنفيذية أن تقوم يطلب أيضا -9
 .التكميلي البروتوكولمن  5األحيائية لتمكين األطراف من تبادل بيانات االتصال الخاصة بسلطاتها المختصة عمال بالمادة 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 


