
 البيولوجي بالتنوع المتعلقة تفاقيةل مؤتمر األطراف في ا
 بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف في
 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 منثاال االجتماع
 2016مبر/كانون األول ديس 17-4، المكسيك، كانكون

   من جدول األعمال المؤقت 16البند 
 

 كواللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة    - أولا 
اجتماعه في  للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة ألطرافل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر اعتمد -1

 -ناغويا بروتوكول  ،2010 أكتوبر/تشرين األول 15إلى  11في الفترة من  اليابان، ناغويا، الذي عقد في الخامس
بموجب  البروتوكول التكميلي(باسم  بعد)المشار إليه فيما  والجبر التعويضي بشأن المسؤولية التكميليكوااللمبور 

 7 نيويورك في الفترة من في المتحدة األمم في مقر وتوكول التكميليالبر وُفتح باب التوقيع على . BS-V/11 مقرره
في بروتوكول  طرفا   51 ،للتوقيع الموعد النهائي بحلولقد وّقع عليه، و . 2012 مارس/آذار 6 إلى 2011 مارس/آذار
 .األحيائية للسالمة قرطاجنة

أو الموافقة أو  أو القبول التصديق صكوكداع إي حالة عن معلومات محدَّثة الفرع الثاني في وتقدم هذه الوثيقة -2
 عناصر لمشروع تواقترح ،BS-VII/11بموجب المقرر  المنفذةلألنشطة  تحديث منها ويرد في الفرع الثالثاالنضمام، 

 مقرر في الفرع الرابع.

 البروتوكول التكميلي حالة    -اا ثاني
ه على البروتوكول تصديقصك  توكول قرطاجنةفي برو  طرفا   36 أودع هذه المذكرة، إعداد تاريخ حتى -3

 ،أوغندا: أفريقيا: على النحو التاليانضمامه إليه، وترد هذه األطراف  أو موافقته عليهأو  قبوله لهأو  التكميلي
 ،اإلمارات العربية المتحدة :والمحيط الهادئ آسيا ؛ومالي ،وليبريا ،والكونغو ،بيساو –وغينيا  ،وتوغو ،وبوركينا فاسو

                                                           

 .2016سبتمبر/أيلول  21ي أعيد إصدارها ألسباب فنية ف  
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 : أوروبا الوسطى والشرقية ؛والهند ،ومنغوليا ،وكمبوديا ،وفييت نام ،والجمهورية العربية السورية
 أمريكا ؛وهنغاريا ،وليتوانيا ،والتفيا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ورومانيا ،والجمهورية التشيكية ،وبلغاريا ،وألبانيا ،إستونيا
سبانيااالتحاد األوروبي، و : وعة أوروبا الغربية ودول أخرىمجم ؛المكسيك :ومنطقة البحر الكاريبي الالتينية  ،وألمانيا ،ا 
 ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ولكسمبرغ ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد ،والدانمرك ،وأيرلندا
 . وهولندا، والنرويج

األربعين من  الصك تاريخ إيداع ن الذي يليالتسعي اليوم في تنفيذحيز ال البروتوكول التكميلي وسيدخل -4
الذي  صك الموافقة حسبال ي، 18من المادة  3بموجب الفقرة و  االنضمام. أو الموافقة أو أو القبول صكوك التصديق

 األوروبي االتحاد الدول األعضاء في التي أودعتها الصكوك باعتباره صكا  إضافيا  إلى األوروبي االتحاد أودعه
 .التنفيذالتكميلي حيز  لبروتوكولا أخرى حتى يدخل خمسة صكوك فمن المطلوب إيداع ومن ثم، .لنفاذبدء ا لغرض

فيما  بما في ذلك ،والجبر التعويضيالمسؤولية  عن معلومات الوطنية الثالثة تقاريرهافي  األطراف وقدمت -5
بتصديقه  1طرفا   43أفاد  ،2016 يلولسبتمبر/أ 1 حتى التي وردت في التقاريرو  المحلية. تصديقهاعملية ب يتعلق

ترمي إلى   وطنية طرفا  آخر بتنفيذ عملية 48وأفاد  2على البروتوكول أو قبوله له أو موافقته عليه أو انضمامه إليه.
 3تكريس انضمامه للبروتوكول.

شعبة  مع تنفيذياألمين ال أو الموافقة أو االنضمام، تعاون أو القبول التصديق صكوكإيداع  يسيرت من أجلو  -6
التي أحد الصكوك ك البروتوكول التكميلي تصنيفل القانون البيئي واالتفاقيات البيئية في برنامج األمم المتحدة للبيئة

الدول  لتوسيع قاعدة مشاركة األمم المتحدة اللتين نظمتهما ،2016و 2015 يعامل احتفاليتي المعاهدات في ُأبرزت
    . ألطرافالمعاهدات المتعددة ا إطار في

عن  ينالمسؤول وزراءإلى ال التنفيذي رسالة األمين ، وجه2015 وفيما يتعلق باحتفالية المعاهدات لعام -7
 على التصديق على دانهمبل وتشجيع لتنبيههم بشأن احتفالية المعاهدات البروتوكول، أطراف في قرطاجنة بروتوكول

 .دُ بع قد فعلت ذلك إذا لم تكن البروتوكول التكميلي

 في قرطاجنة الوزراء المسؤولين عن بروتوكولإلى  رسالة مماثلة األمين التنفيذي ، وجه2016في عام و  -8
يداع الالزمة العمليات الوطنية يسيرت على لحثهم البروتوكول التكميلي على تصدق بعدُ  البروتوكول التي لم أطراف  وا 

بشأن احتفالية ألطراف ا أيضا   الرسالة نبهتو . رب وقت ممكنفي أق الموافقة أو االنضمام أو القبول أو صك التصديق
على  التصديق الرامية إلى العمليات الوطنية أن أطراف ت ثالثةذكر  هذه الرسالة، على وردا  . 2016 المعاهدات لعام

                                                           
 .ةاإلبالغ اإللكتروني استمارةفي  198السؤال  1

 المتحكدة العكام لألمكم األمكين ويتكولى. االنضكمام لكدى الوديكع أو الموافقكة أو أو القبكول صكك التصكديق بعدُ  هذه األطراف من لم تودع سبعة 2
 .نيويوركالمتحدة،  األمممكتب الشؤون القانونية، مقر  قسم المعاهدات، في الصكوكتودع و . الوديع مهام

 .ةاإلبالغ اإللكتروني استمارةفي  199السؤال  3
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المسألة  أنب وأفاد طرف آخر الالزمة، اتخاذ الخطوات بأنه سيجري أحد األطراف وذكرجارية،  البروتوكول ال تزال
 .الوزير المسؤول ُتحال إلىس

 BS-VII/11بموجب المقرر المنفذة األنشطة  معلومات محدثة عن    - ثالثاا 
إلى  ،في اجتماعه السابع ،ألطرافل اجتماعك األطراف العامل طلب مؤتمر ،BS-VII/11بموجب المقرر  -9

 فهم تحسينمن أجل  القدرات وبناء لتوعيةل أخرى طةأنشو  حلقات عملاألموال،  بتوافر رهنا   التنفيذي أن ينظم، األمين
 حكومة من بدعم سخي نظمت إقليميةحلقات عمل  خمساستخدمت أيضا   لهذه الغاية، تحقيقا  و . البروتوكول التكميلي

في االستراتيجيات  السالمة األحيائية اعتباراتإدماج ب وتعلقت لتنوع البيولوجيلاليابان صندوق  من خالل اليابان
وعقدت . مخصصة جلسات تنظيم من خالل التكميليالبروتوكول اب للتوعية الوطنية للتنوع البيولوجي طط العملوخ

 :على النحو التالي هذه عملالحلقات 

 في السالمة األحيائية اعتبارات إدماج بشأن أفريقيا قدرات منطقةبناء ل اإلقليمية عملالحلقة  )أ( 
 ؛2016 /شباطفبراير 12-9أبابا،  أديس ،للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتاال

اعتبارات السالمة  إدماجبشأن  منطقة البحر الكاريبيحلقة العمل دون اإلقليمية لبناء قدرات  )ب( 
-9وبربودا،  أنتيغوا ،زجون سانت، وتعبئة الموارد األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 ؛2015مارس/آذار  13

 في السالمة األحيائية اعتبارات إدماج بشأن آسياحلقة العمل اإلقليمية لبناء قدرات منطقة  (ج) 
 ؛2015 /شباطفبراير 13-09 أوالن باتور، وتعبئة الموارد،للتنوع البيولوجي  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةاال

اعتبارات السالمة  إدماجبشأن  أمريكا الالتينيةة حلقة العمل دون اإلقليمية لبناء قدرات منطق (د) 
/كانون ديسمبر 12-8مونتيفيديو،  ،وتعبئة الموارد األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 ؛2014 األول

ات اعتبار  إدماجحلقة العمل دون اإلقليمية لبناء قدرات منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بشأن  (ه) 
العربية  اإلمارات دبي، وتعبئة الموارد، السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 .2014 نوفمبر/تشرين الثاني 20-16 المتحدة،

تقنية  أو ماليةمساعدة  تلقت بأنها الوطنية الثالثة تقاريرهافي طرفا ،  112أطراف، من أصل  10وأفادت  -10
 .المسؤولية والجبر التعويضي مجال في القدرات اءلبن

 التصديق على إجراءات بشأن المشورة قليمية، قدمت األمانة أيضا  اإلعمل الحلقات  تنظيم باإلضافة إلىو  -11
 .األطراف من عدد على طلب بناء   البروتوكول التكميلي مضمون معلومات عن، وقدمت كذلك البروتوكول التكميلي

 لمشروع مقرر مقترحةعناصر     - رابعاا 
 :ما يلي األحيائية للسالمة في بروتوكول قرطاجنة ألطرافكاجتماع لالعامل  األطراف مؤتمرقد يود  -12
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على  صك التصديق التي أودعت للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة األطرافب الترحيب )أ( 
 ؛إليهنضمام اال أو عليه أو الموافقة قبولهأو  البروتوكول التكميلي

عملياتها إلى التعجيل بتنفيذ  األحيائية للسالمة بروتوكول قرطاجنةفي  األطراف األخرى دعوة )ب( 
يداع الداخلية في أقرب وقت  على البروتوكول التكميلي أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه صك التصديق وا 
 ؛تكميليالبروتوكول ال بدء نفاذبالتعجيل  ضمان بغية ممكن

 للسالمة األحيائية بروتوكول قرطاجنة في وليست أطرافا  في االتفاقية  التي هي أطرافالدول  دعوة )ج( 
 مزيد من التأخير، دونو  حسب االقتضاء، ،إليهاالنضمام  أو عليه الموافقة أو هقبولأو  على البروتوكول التصديق إلى

 ل التكميلي؛البروتوكو  في تصبح أطرافا   أن كي يمكن لها أيضا  

 مزيد منب االضطالعالقدرات و  بناءل مواد إعداد الموارد، بتوافر التنفيذي، رهنا   يطلب إلى األمينأن  )د( 
 .هوتنفيذ البروتوكول التكميلي بدء نفاذالتعجيل ب من أجل أنشطة التوعية

________ 


