
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
 9102تشرين األول /أكتوبر 3 - أيلول/سبتمبر 92، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ

 من جدول األعمال المؤقت 00البند 
 

 كوااللمبور التكميلي  –بروتوكول ناغويا 
 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة- أوال 

فيما التكميلي  البروتوكول) والجبر التعويضي بشأن المسؤولية التكميلي كوااللمبور -ناغويابروتوكول  اعتمد -0
 األطراف العامل الخامس لمؤتمر في االجتماع ،2010 تشرين األول/أكتوبر 01في ، اليابان في ناغويا، (دبع
 وفتح باب التوقيع على. BS-V/11 مقرره من خالل األحيائية بروتوكول قرطاجنة للسالمة ألطراف فيل اجتماعك

آذار /مارس 6إلى  9100 آذار/مارس 7 ويورك في الفترة منني المتحدة في مقر األمم البروتوكول التكميلي في
 .للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة األطراف في منطرفًا  10وقع عليه  ،االختتاموبحلول تاريخ  .9109

 معلومات محدثة عن التصديق- ثانيا 

على  التصديقصك  في بروتوكول قرطاجنة طرفا  91 أودع هذه الوثيقة،ل الصيغة النهائية وضعمع  -9
 في بروتوكول قرطاجنة األطراف التالية أودعتو . ليهإ االنضمام أو عليه أو الموافقة قبولهأو  البروتوكول التكميلي

 غينياو  فاسو، بوركينا: أفريقيا :إليه االنضمام أو الموافقة عليه أو قبولهأو  على البروتوكول التكميلي صك التصديق
أوروبا  نام؛، وفييت السوريةالجمهورية العربية و  ،ومنغوليا ،وكمبوديا ،ألبانيا: الهادئ والمحيط آسيا أوغندا؛و ، بيساو

 بلدانمجموعة  سلوفينيا؛و ، رومانياو  ليتوانيا،و التفيا، و ، وهنغاريا، يةجمهورية التشيكوال، بلغاريا: الشرقيةالوسطى و 
، االتحاد األوروبي: الغربية ودول أخرى وروبادول أ مجموعة. المكسيك :منطقة البحر الكاريبيالالتينية و  أمريكا

 .السويدسبانيا و وا  ، النرويجو  هولندا،و لوكسمبورغ، و ، يرلنداآو  ألمانيا،و ، فنلنداو 

األربعين من صكوك  الصك إيداع التسعين الذي يلي تاريخ اليوم في البروتوكول التكميلي بدأ نفاذوسي -3
 .االنضمام أو الموافقة أو أو القبول التصديق
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 معلومات محدثة بشأن األنشطة ذات الصلة- ثالثا 

في اجتماعه  للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة األطراف اجتماعك األطراف العامل مؤتمرطلب  -2
 لحفظالدولي  واالتحاد المتحدة للبيئة برنامج األمم منظمات من قبيلتشجيع  مواصلةإلى األمين التنفيذي  السادس
، ذلكوبناء على  (.1، الفقرة BS-VI/11) البروتوكول التكميلي بشأن توضيحي دليل إعداد فير على النظ الطبيعة
لم يرد  ذلك، ومع. التكميلي للبروتوكول توضيحي دليل إعداد يسيرت تشجيع المنظمات على األمين التنفيذيواصل 

ثمر لم ت الجهود التي بذلتهاأن  مانةاأل الطبيعة لحفظالدولي  االتحاد منظمات مثلأبلغت و  حتى اآلن، رد حازم أي
 .لهذا العمب ضطالعلال تمويل كاف توفير عن

. وتنفيذه التكميليالبروتوكول على تصديق التعزيز التفاهم و  استهدفتبأنشطة  أيضا األمانة واضطلعت -1
 عمل حلقةو  والمشاركة؛ التوعية العامة بشأن اإلقليمية حلقات العمل التدريبية، كجزء من أساسا هذه األنشطة وُنفذت
 بشأنعمل إقليمية  حلقةو  قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ لبروتوكول من أجل التنفيذ الفعال لبناء القدرات إقليميةدون 
 وتشمل هذه. حكومة اليابان مالي منبدعم وذلك  أو بالتزامن معها، ،التدابير الوطنية في السالمة األحيائية إدماج

 :األنشطة ما يلي

المشاركة فيما يتعلق و التثقيف بشأن التوعية العامة و  والمحيط الهادئ سياآل تدريبية إقليمية عمل لقةح (أ)
ويمكن االطالع . 9103آذار/مارس 91-92، نامفييت ، هانوي الكائنات الحية المحورة،استخدام ومناولة و نقل أمان ب

  :على تقرير حلقة العمل هذه على الموقع التالي
en.pdf-02-01-ap-01/official/bswscblmo-ap-http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bswscblmo 

 ل لبروتوكولالفعا التنفيذ بناء القدرات من أجلل لمنطقة البحر الكاريبي إقليميةدون  عمل حلقة (ب)
 8-2، غرينادا، سانت جورج، والجبر التعويضي بشأن المسؤولية لهاالبروتوكول التكميلي للسالمة األحيائية و  قرطاجنة

 :ويمكن االطالع على تقرير حلقة العمل هذه على الموقع التالي. 9103آذار/مارس
en.doc-02-08-08/official/bchiac-http://www.cbd.int/doc/meetings/bch/bchiac 

، وطنيةالتدابير ال في السالمة األحيائية إدماجبشأن  ألوروبا الوسطى والشرقية عمل إقليمية حلقة (ج)
 .9103 كانون األول/ديسمبر  20-16، جورجيا، باتومي

 مقترحة لمشروع مقررصر عنا- ا رابع
اعتماد  ، فيقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -6

 :ما يلي

ها على تصديقصكوك  أودعت التي للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة األطرافب رحبي ( أ)
 ؛انضمامها إليه أو موافقتها عليهأو  بهقبولها أو  البروتوكول التكميلي

 الداخلية أن تسرع عملياتها للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة األطراف األخرى يطلب إلى (ب)
في أقرب وقت  انضمامها إليه أو موافقتها عليهأو  هبقبولها أو  البروتوكول التكميليها على تصديقصكوك أن تودع و 

العامل مؤتمر األطراف الثامن لفي الوقت المناسب لالجتماع  البروتوكول التكميلي بدء نفاذ ضمان بغية ممكن
 ؛للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة اجتماع األطرافك

 للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة في وغير األطراففي االتفاقية  األطرافالدول  يطلب إلى (ج)
، دون مزيد من التأخير، حسب االقتضاء، نضمام إليهاال أو عليه الموافقة أو قبولهأو  على البروتوكول التصديق

 ؛البروتوكول التكميلي تصبح أطرافا في أيضا أن لها يمكن بحيث

http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bswscblmo-ap-01/official/bswscblmo-ap-01-02-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/bch/bchiac-08/official/bchiac-08-02-en.doc
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 من المزيد تنظيم بغية تيسير تقديم مساهمات مالية إلى والمنظمات ذات الصلة األطراف يدعو (د)
عداد، وبناء القدرات التوعية أنشطة  .هتنفيذو  التكميليالبروتوكول  نفاذإتسريع  من أجل توضيحي دليل وا 

________ 


