
  االتفاقية مؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب المتعلقة

  االجتماع الثاني عشر
  2014 تشرين األول/أكتوبر 17- 6 شانغ، جمهورية كوريا،بيونغ 
  من جدول األعمال 20البند 

  
  ر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقر

  من االتفاقية 14من المادة  2في سياق الفقرة  المسؤولية والجبر التعويضي  -  12/14المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

لبروتوكول قرطاجنة  كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي التكميلي - ببروتوكول ناغويا ط علماييحإذ 
 المة األحيائية،للس

لوضع تشريعات وطنية بشأن المسؤولية، المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ب أيضا ط علماييحوإذ 
 ،خطرة على البيئةالنشطة األوالتعويض عن األضرار الناجمة عن  ،ستجابةاال وإجراءات

قد تكون ذات صلة التكميلي كوااللمبور  - هج الواردة في بروتوكول ناغويااألحكام والنُ أن بعض وإذ يالحظ
  من االتفاقية، 14من المادة  2قرة ة والجبر التعويضي في سياق الفؤوليمسألة المسب

 2إلى تقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة  وإذ يشير
أهمية وضع بشأن سيما االستنتاجات واالستنتاجات المرفقة بالتقرير، ال 1جي،من اتفاقية التنوع البيولو 14من المادة 

دير ومنهجيات لتق الستعادة النظم اإليكولوجيةمنهجيات وبالتنوع البيولوجي؛ الذي يلحق تعريف الضرر بإرشادات ذات صلة 
  ناء القدرات على المستوى الوطني،التنوع البيولوجي؛ وبقيمة 

من  3 مبدأ المشار إليه في المادةالبشأن البيئة والتنمية و 2من إعالن ريو 13والمبدأ  2المبدأ إلى  وإذ يشير أيضا
  اتفاقية التنوع البيولوجي،

 االستنتاجاتمنذ االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في وضع إرشادات تتناول أيضا  رزالمحالتقدم  يالحظ  -1
  :ةسيما في المجاالت التاليضي، التقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويالتي توصل إليها فريق الخبراء القانونيين وال
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استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك بناء القدرات في هذا المجال، اإلرشادات المتعلقة ب: ستعادةاال  )أ(

 UNEP/CBD/COP/11/INF/17، فضال عن الوثيقتين اإلعالميتين 11/16المقرر على النحو الوارد في 
  ؛UNEP/CBD/COP/11/INF/18و

المرفق بالمقرر ، على النحو الوارد في رات لتطبيق أدوات التقييم البيئيخيا: التنوع البيولوجي دير قيمةتق  )ب(
 ؛)8/25

وضع أو مبذولة لما يلي، في أية جهود األطراف إلى أن تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال،  يدعو  -2
عن  يالتعويضالجبر المسؤولية والوطنية المتعلقة بالتدابير اإلدارية أو المبادئ التوجيهية  وأالتشريعات أو تعديل السياسات 

  :التنوع البيولوجيالتي تلحق باألضرار 
  ي؛التعويضالجبر المسؤولية وبشأن التكميلي كوااللمبور  - بروتوكول ناغويااألحكام والنُهج ذات الصلة ب  )أ(
 وإجراءاتلوضع تشريعات وطنية بشأن المسؤولية، ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المبادئ التوجيهي  )ب(

  ؛خطرة على البيئةالنشطة األوالتعويض عن األضرار الناجمة عن  ،ستجابةاال
من  2في سياق الفقرة  فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضياستنتاجات   )ج(

  3من اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 14المادة 
هج تثمين ن المعلومات التقنية ذات الصلة باألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي، ونُعالتقرير التجميعي   )د(

  4؛المحلية/ التدابير والخبرات الوطنية عن فضال عن المعلومات  عادته،تاساألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي و
، فضال عن 11/16المقرر النظم اإليكولوجية، على النحو الوارد في علقة باستعادة اإلرشادات المت  )ه(

  ؛UNEP/CBD/COP/11/INF/18و UNEP/CBD/COP/11/INF/17الوثيقتين اإلعالميتين 
  ؛8/25أدوات التقييم اإليكولوجي المشار إليها في المرفق بالمقرر   )و(
األمين  يتيحهالرابع عشر على أساس المعلومات التي البند في اجتماعه اهذا مواصلة استعراض  يقرر  -3

أي المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك معلومات عن  بخصوصالتنفيذي 
وجه لتنوع البيولوجي على بالألضرار التي تلحق بالبيئة عموما وستجابة الاتطورات جديدة في اعتماد وتنفيذ تدابير 

  .والتعويض ستعادةالابما في ذلك  ،الخصوص
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