
عدد محدود  طبع، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 للسالمة األحيائيةقرطاجنة 

 االجتماع السادس
  2112أكتوبر/تشرين األول  5-1حيدر آباد، الهند، 

 جدول األعمال المؤقتمن  12البند 
  

 اللمبور التكميلياكو-بروتوكول ناغوياتحديث 
 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي 

 األمين العام من مذكرة
 المقدمة  -أوال

)المشار إليه فيما بعد  اللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضياكو-بروتوكول ناغويا مداعُت -1
االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  خالل 2010أكتوبر  15 في ناغويا، اليابان، في بالبروتوكول التكميلي(

    . BS-V/11مقرره  من خالل (COP-MOP)لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية 

 بشأن التوقيع والتصديق تحديث -ثانيا
 /آذارمارس 7الفترة من  خاللللتوقيع على البروتوكول التكميلي في مقر األمم المتحدة في نيويورك  المجالتح ُف -2

طرفا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  51. وبحلول تاريخ اإلقفال، كانت 2012 /آذارمارس 6إلى  2011
  عليه.  قد وقع اإلحيائية

صك  التفيا والجمهورية التشيكية، قد قامتا بإيداع وهماهذه الوثيقة، كانت دولتان،  وبحلول وقت االنتهاء من -3
من  ينسعاليوم التفي  نفاذالتصديق على البروتوكول التكميلي الخاص بهما. وسيدخل البروتوكول التكميلي حيز ال

 ول أو الموافقة أو االنضمام. لتصديق أو القباألربعين لصك الإيداع تاريخ 

 بشأن األنشطة التي أجريت لتسريع الدخول حيز النفاذ في وقت مبكر تحديث -ثالثا
وتوكول في تنفيذ عدد من األنشطة الرامية إلى التوعية بهدف البرمنذ اعتماد البروتوكول التكميلي بدأت األمانة  -4

 وتنفيذه في نهاية المطاف. يهبغية تسريع التوقيع والتصديق عل التكميلي ومتطلباته وفهمهما
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نص البروتوكول لنسخة المعتمدة لامع قسم المعاهدات في األمم المتحدة إلصدار  على نحو وثيق عملت األمانة -5
بتوثيق نص  اإليداع قيام مرفق. وبعد عليها لتوقيعالمناسب لوقت الالتكميلي بلغات األمم المتحدة الست في 

 في شكل كتيب ألغراض المالئمة وسهولة اإلحالة من جانب المستعملين.    أتيح البروتوكول التكميلي،
تمهيدية، وعرض فيديو إيضاحي  ذكرة، تشمل صحيفة وقائع، ومأيضا وقد أتاحت األمانة مواد ترويجية -6

 للبروتوكول التكميلي. 
وممثلي المنظمات الحكومية  لبعثات الدائمةل البروتوكول التكميلي لحوإعالمية وعقدت األمانة جلسات إحاطة  -7

(، ونيويورك 2011شباط/فبراير  25(، ونيروبي )2011شباط/فبراير  15في جنيف ) كائنةال والحكومية الدولية
األمانة ضمن فعاليات اإلحاطة التي نظمتها ، وذلك (2011تموز/يوليو  22(، وأديس أبابا )2011أيار/مايو  11)

بشأن نتائج االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 . اإلحيائية، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 /حزيرانوبفضل الدعم المالي السخي المقدم من حكومة اليابان، نظمت األمانة في الفترة ما بين شهري يونيو -8
أوروبا من العام الماضي، أربع حلقات عمل إقليمية للتوعية في أقاليم أوروبا الوسطى و انون األول/كوديسمبر

العام، نظمت هذا من  /أيارالشرقية، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وفي مايو
ساعد في تيسير تقد  التيالستعراض االحتياجات على مستوى القدرات وتبادل الخبرات  األمانة حلقة عمل أقاليمية

لعرض السخي الذي قدمته حكومة ا بعداألقاليمية في ريغا، التفيا، قدت حلقة العمل تنفيذ البروتوكول التكميلي. وُع
 ميلي.، وهي أول بلد يودع صك التصديق على البروتوكول التكمناسبةالتفيا باستضافة ال

والتقارير الصادرة عنها  وموادهاويمكن االطالع على مزيد من المعلومات بشأن حلقات العمل اإلقليمية واألقاليمية   -9
 على الموقع اإللكتروني لألمانة:

plementary/NKL_workshops.shtmlhttp://bch.cbd.int/protocol/sup 
 مقررمشروع عداد ناصر مقترحة إلع –رابعا

 قد يود مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية في ما يلي:  -10
تاريخه فيما الترحيب بصكوك التصديق التي أودعها األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية حتى  (أ )

، ودعوة األطراف األخرى في البروتوكول إلى إيداع صكوك اللمبور التكميلياكو-بروتوكول ناغويايتعلق ب
 االنضمام الخاصة بها في أسرع وقت ممكن؛ التصديق أو الموافقة أو القبول أو

إلى التصديق  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية غير األطرافدعوة الدول األطراف في االتفاقية   (ب )
بطاء، حتى اإل مزيد من دونو االنضمام إليه أو قبوله أو الموافقة عليه أ القتضاء،، حسب اعلى البروتوكول

 أطرافا في البروتوكول التكميلي؛ من أن تصبحأيضا تتمكن 

الواسع نت األمانة من تنفيذ العمل يابان والتي مّكالترحيب بالمساهمة المالية السخية التي قدمتها حكومة ال  (ج )
الترويج للبروتوكول التكميلي، ودعوة األطراف والمنظمات ذات الصلة  في سبيلالنطاق الذي تم إنجازه 

األخرى إلى تقديم مساهمات طوعية مماثلة بغية دعم أنشطة التوعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات من أجل 
 لبروتوكول التكميلي حيز النفاذ وتنفيذه في وقت مبكر. تسريع عملية دخول ا

 ----  
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