
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف 

  بشأن السالمة األحيائيةفي بروتوكول قرطاجنة

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –آيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٤البند 
 

 

 ال بشأن أعمال اجتماعها األولتقرير لجنة االمتث

     مقـدمــة-أوال 

كول، إجراءات وآليات لالمتثال     اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتو        ،BS-I/7في مقرره    -١
التي يشار إليها فيما بعد     (، وأنشأ لجنة االمتثال     )  "إجراءات االمتثال "  التي يشار إليها فيما بعد باسم       (بموجب البروتوكول   

وفي نفس الوقت، انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، للعمل في اللجنة               ).      "اللجنة"  باسم  
 .ى أساس ثالثة أعضاء لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية الخمس لألمم المتحدة عضوا عل١٥

وحضره أعضاء اللجنة التالية    .    ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٦ إلى   ١٤عقد أول اجتماع للجنة في مونتريال من           -٢
 Tewolde Berhan Gebre، الدكتور )سويسرا  (Jürg Bally، السيد   )المكسيك  (Victor Villalobos Arámbulaالسيد  :  أسماؤهم

Egziabher)  أثيوبيا(   السيدة ،Mary Fosi Mbantenkhu)  الكاميرون(   الدكتور ،Sergiy Gubar)  السيدة   )أوكرانيا ،Birthe Ivars 
 Bather Kone، السيد   )الدنمارك  (Veit Koester، السيد   )جمهورية إيران اإلسالمية    (Nemat Khansari، الدكتور   )النرويج(
 .)كولومبيا (Alvaro Rodriguezوالسيد ) هنغاريا (Gábor Nechayيد ، الس)مالي(

 افتتاح االجتماع    -١البند 

افتتح السيد حمد اهللا زيدان، األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي االجتماع في الساعة التاسعة                   -٣
وذكر .     اجتماعها األول وهنأهم على انتخابهم     ورحب بأعضاء اللجنة في   .    ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٤والنصف صباحا، في    

وأشار .    أن إنشاء اللجنة كان خطوة مهمة نحو تشجيع التنفيذ الفعال واالمتثال اللتزامات األطراف بموجب البروتوكول                
كذلك إلى أن اللجنة ستعمل كمحفل مفيد للغاية لمساعدة األطراف على تحديد جذور المشاكل التي تعترض التنفيذ،                      
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وأخيرا، أعرب السيد زيدان عن ثقته في أن يشكل عمل اللجنة في اجتماعها األول              .    اعدتهم على االمتثال للبروتوكول   ومس
 .أساسا مهما للمستقبل، وأن يثبت مصداقية العملية

ور بعد الكلمة االفتتاحية، أبلغ السيد حمد اهللا زيدان االجتماع بأن أربعة أعضاء من اللجنة لم يتمكنوا من حض                    -٤
 Gurdial Singh، والسيد   )باربادوس  (O’Garro، والسيد   )سلوفينيا  (Strel، والسيدة   )تونغا  (Prescottاالجتماع، وهم السيدة    

Nijar)  وفي حالة السيدة    ).    ماليزياPrescott              أبلغت حكومتها األمانة بأنها لم تعد في وضع يسمح لها بالخدمة في اللجنة ،  .
ن إلى أن اللجنة قد ترغب بالتالي في بحث حالة عدم قدرة عضو من اللجنة على إتمام فترة                    وأشار السيد حمد اهللا زيدا    

وفهم أن ذلك سيكون أحد المسائل التي يجب بحثها أثناء مناقشة النظام             .    واليته، وبحث إجراءات مالئمة الختيار بديل     
 .الداخلي للجنة

     الشؤون التنظيمية- ٢البند 

 مكتب   انتخاب أعضاء ال٢-٢

ـ Mary Fosi Mbantenkhuوالسيدة   رئيسـا لها،    Veit Koesterانتخبت اللجنة السيد     -٥ وعند توليه  .    لرئيسل  ا نائب
 أعضاء اللجنة على انتخابه وأعرب عن ثقته في أن أعضاء اللجنة سيعملون معا لتحقيق                 Koesterالرئاسة، شكر السيد    

 .أهداف إجراءات االمتثال

 ال   إقرار جدول األعم٢-٢

أقرت اللجنة جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعده األمين التنفيذي                       -٦
(UNEP/CBD/BS/CC/1/1). 

 .افتتاح االجتماع -١

 :الشؤون التنظيمية -٢

 انتخاب أعضاء المكتب؛ ١-٢

 إقرار جدول األعمال؛ ٢-٢

 .تنظيم العمل ٣-٢

 .جنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنةإعداد النظام الداخلي الجتماعات ل -٣

 .خطة عمل لجنة االمتثال -٤

 .شؤون أخرى -٥

 .اعتماد التقرير -٦

 .اختتام االجتماع -٧
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    تنظيم العمل٣-٢

 .وافقت اللجنة على برنامج جلستها -٧

  اخلي الجتماعاتدالنظام الإعداد  - ٣البند 

  بروتوكول قرطاجنةموجبباالمتثال لجنة 

عملية االمتثال  بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة، قدم الرئيس للجنة تقريرا موجزا عن خبراته في معالجة                   -٨
 العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية           بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة    بموجب االتفاقية   

 .، بوصفه رئيسا للجنة االمتثال بموجب تلك االتفاقية)اتفاقية أرهوس(

ت لجنة االمتثال استنادا إلى مذكرة األمين       ثم دعا الرئيس بعد ذلك األعضاء إلى بحث النظام الداخلي الجتماعا            -٩
 .(UNEP/CBD/BS/CC/1/2)التنفيذي عن هذا الموضوع 

منهجيات عامة إلعداد النظام الداخلي، وأغراض النظام، والتعاريف، ومواعيد           :  ناقشت اللجنة المسائل التالية    -١٠
، ونشر الوثائق والمعلومات، واألعضاء،      وإشعارات االجتماعات، وجداول األعمال، وتوزيع المعلومات والنظر فيها         

والمكتب، واالشتراك في مداوالت اللجنة، وتصريف األعمال، والتصويت، واللغات، وتعديل النظام الداخلي، والسلطة الغالبة 
 .BS-I/7للبروتوكول والمقرر 

 :الداخليوفي هذه المناقشات، أثيرت المسائل التالية بالعالقة إلى التطبيق العملي للنظام  -١١

 من القسم   ٢، بخصوص تحديد مدى أهمية المعلومات المستلمة وفقا للفقرة          ٨ من المادة    ٣بالنسبة للفقرة    )أ(
 ، التي تتعلق بوسائل االتصال اإللكترونية؛١٥الخامس من إجراءات االمتثال، وافقت اللجنة أن تطبق المادة 

جنة، الحظت اللجنة أنه إذا كان التقرير المقدم         ، بخصوص االشتراك في أعمال الل      ١٣بالنسبة للمادة    )ب(
 من القسم السادس من إجراءات االمتثال قد ورد من طرف من البلدان النامية أو من طرف من بلدان                     ١بموجب الفقرة   

تبارات االقتصادات االنتقالية، يجب أن تقدم األمانة التمويل الالزم الشتراك ذلك الطرف في اجتماعات اللجنة، مع مراعاة اع    
 األمين التنفيذي استرعاء اهتمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف            إلىطُلب  وفي هذا السياق،     .    الميزانية

 للبروتوكول إلى هذه المسألة التخاذ اإلجراء المالئم بصددها؛

علومات ، بخصوص وسائل االتصال اإللكترونية، كان المفهوم لدى اللجنة إن أي م             ١٥بالنسبة للمادة    )ج(
 من القسم الخامس من إجراءات االمتثال، يجب أال ترسل إلى أعضاء اللجنة من خالل وسائل                ٤سرية كما جاءت في الفقرة      

 إلكترونية؛

من القسم  )  أ  (١، الحظت اللجنة أنه إذا كان التقرير المقدم وفقا للفقرة            ٨ من المادة    ٢بالنسبة للفقرة    )د(
وفي حالة تقديم   .     باللغة اإلنجليزية، يجب إرسال هذا التقرير إلى أعضاء اللجنة فورا           نالرابع من إجراءات االمتثال، كا    

التقرير بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة بخالف اللغة اإلنجليزية، يجب أن ترسل األمانة ترجمة التقرير إلى اإلنجليزية                 
غير أنه ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب         .    يإلى أعضاء اللجنة في غضون تسعين يوما من وصول التقرير األصل          

 من األمانة نسخة من التقرير في نسخته األصلية؛
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ولغرض االقتصاد في النفقات والتوقيت المناسب، يشجع أعضاء اللجنة على تقديم مساعدة إلى األمانة في  )ه(
م بلغة رسمية من لغات األمم المتحدة بخالف        ، والتي تقد  ٢٠ والردود، والمعلومات المشار إليها في المادة        ،بحث التقارير 

 .اللغة اإلنجليزية، بما في ذلك الترجمات إلى اإلنجليزية

أبلغت األمانة االجتماع بأنه لتسهيل عمل اللجنة خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، فقد ُأنشئت بوابة إلكترونية                   -١٢
ويمكن الوصول  .    ة األحيائية، وذلك كمساحة عمل ألعضاء اللجنة      تعاونية للجنة االمتثال في غرفة تبادل معلومات السالم       

كلمة مرور خاصة، وقد أنشئت البوابة لغرض االتصال وتبادل          باستعمال  إلى البوابة من جانب أعضاء اللجنة وحدهم         
 .وقدمت األمانة عرضا لكيفية استخدام األعضاء للبوابة.  المعلومات والتعاون بشأن مختلف المسائل بين أعضائها

 من  ٧ووفقا للفقرة   .    اعتمدت اللجنة بتوافق اآلراء نظامها الداخلي كما يرد في المرفق األول من التقرير الحالي               -١٣
القسم الثاني من اإلجراءات واآلليات بشأن االمتثال، سيقدم هذا النظام الداخلي إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل                 

 .لنظر فيه وإقرارهكاجتماع لألطراف في البروتوكول، ل

 خطة عمل لجنة االمتثال    - ٤البند 

ناقشت اللجنة برنامج عملها على أساس المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن هذا الموضوع                        -١٤
(UNEP/CBD/BS/CC/1/3)    .                ووافقت اللجنة على أن تأخذ خطة العمل في الحسبان األطر الزمنية الستعراض فعالية

  .BS-I/12ت بشأن االمتثال المشار إليها في القسم السابع من إجراءات االمتثال، باإلضافة إلى المقرر                 اإلجراءات واآلليا 
نظر إليها ضمن سياق القسم الخامس من إجراءات االمتثالوأخذت علما أيضا بأن خطة العمل يجب أن ي. 

، على أساس   )إجراءات وآليات االمتثال  للفترة من اآلن إلى موعد استعراض       (اعتمدت اللجنة خطة العمل التالية       -١٥
بأنها ستقوم في كل اجتماع باستعراض الخطة في ضوء التطورات الجديدة في تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بموجب                   

 :البروتوكول

 النظر في التقارير المقدمة من األطراف؛ )أ(

روتوكول، بغية تشجيع االمتثال، بما     استعراض المسائل العامة المتثال األطراف اللتزاماتها بموجب الب         )ب(
 :في ذلك ما يلي

  من البروتوكول؛٣٣النظر في المعلومات من التقارير الوطنية المرسلة وفقا للمادة  )١(

 النظر في المعلومات المقدمة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ )٢(

مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في       النظر في أي مسألة أخرى تكلف بها اللجنة من مؤت             )ج(
 .البروتوكول

مسائل ، وأن يكون أحد البنود النظر في        ٢٠٠٦وافقت اللجنة على عقد اجتماعها الثاني في الربع األول من عام              -١٦
أيلول / سبتمبر ١١االمتثال العامة التي قد تنشأ من التقارير الوطنية المؤقتة، التي يجب أن تقدمها األطراف في موعد أقصاه                  

ولهذا الغرض، طُلب إلى األمانة أن تعد الوثائق        .    ، باإلضافة إلى المعلومات من غرفة معلومات السالمة األحيائية        ٢٠٠٥
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غير أنه لوحظ أن توقيت هذا االجتماع قد يحتاج إلى المراجعة بعد انتهاء االجتماع الثاني                 .    الضرورية لهذا االجتماع  
 .اجتماع لألطراف في البروتوكوللمؤتمر األطراف العامل ك

نوهت اللجنة أيضا بأهمية مساعدة األطراف في البروتوكول، عند الضرورة، وال سيما األطراف من البلدان                   -١٧
النامية واألطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية، وذلك في إعدادها وتقديمها لتقاريرها الوطنية المؤقتة في التوقيت                   

 .BS-I/9مقرر المناسب، وفقا لل

  شؤون أخرى   -٥البند 

 .لم يثر أعضاء اللجنة أي شؤون أخرى -١٨

 اعتماد التقرير    -٦البند 

 .عتمد بعد تعديله شفهيااقدم الرئيس مشروع تقرير االجتماع األول للجنة، الذي  -١٩

  اختتام االجتماع   -٧البند 

لبناءة، وشكر األمانة على التحضير لهذا االجتماع وتسهيل مساهمتهم ا وشكر الرئيس أعضاء اللجنة على مناقشاتهم        -٢٠
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٦وأعلن انتهاء االجتماع في الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم األربعاء .  أعماله
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 المرفق األول

 مشروع النظام الداخلي الجتماعات لجنة االمتثال 

 بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 م من لجنة االمتثال إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل مقد

 كاجتماع لألطراف في البروتوكول، للنظر فيه وإقراره

    األغراض-أوال 

 ١المادة 

يسري هذا النظام على أي اجتماع للجنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ويقرأ مقترنا                 
 الصادر عن اجتماع األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،          BS-I/7 المحددة في المقرر     باإلجراءات واآلليات 

 .ويدعم تلك اإلجراءات واآلليات

 ٢المادة 

يسري النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المطبق، مع إجراء ما يلزم من                  
لعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، يسري، مع إجراء ما            تغييرات، على مؤتمر األطراف ا    

يلزم من تغييرات، على أي اجتماع للجنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة، إال إذا تم النص على خالف ذلك في هذا                     
 وأوراق االعتماد الواردتين في النظام       بشأن التمثيل  ٢٠  إلى  ١٦   من ادو، وبشرط عدم تطبيق الم    BS-I/7النظام وفي المقرر    

 .الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

    تعاريف-ثانيا 

 ٣المادة 

 :ألغراض هذا النظام

يعني بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع البيولوجي المعتمدة في           "  البروتوكول  "   )أ(
 ؛٢٠٠٠كانون الثاني / يناير٢٩في مونتريال 

 يعني أي طرف في البروتوكول؛" الطرف "  )ب(

يعني مؤتمر األطراف العامل كاجتماع     "  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول        "   )ج(
  من البروتوكول؛٢٩لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا لنص المادة 

 الصادر عن اجتماع األطراف العامل       BS-I/7تعني لجنة االمتثال المنشأة بموجب المقرر        "  نة  اللج"   )د(
 كاجتماع لألطراف في البروتوكول ؛

 من  ١٢يعنيان، على التوالي، الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين وفقا للمادة          "  نائب الرئيس   "  و  "  الرئيس  "   )ه(
 هذا النظام؛
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، القسم الثاني من إجراءات االمتثال، أو       ٢في اللجنة جرى انتخابه وفقا للمادة       يعني أي عضو    "  العضو  "   )و(
  من هذا النظام؛١٠ من المادة ٢أي بديل جرى تعيينه وفقا للفقرة 

  من البروتوكول؛٣١تعني األمانة المشار إليها في المادة " األمانة "  )ز(

أن االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة       تعني اإلجراءات واآلليات بش   "  إجراءات االمتثال   "   )ح(
األحيائية التي اعتمدها االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، والواردة في مرفق                 

 .BS-I/7المقرر 

    مواعيد االجتماعات واإلشعارات بعقدها-ثالثا 

 ٤المادة 

 .انعقادهاتقرر اللجنة مواعيد اجتماعاتها ومدة 

 ٥المادة 

تخطر األمانة جميع أعضاء اللجنة بمواعيد أي اجتماع ومكان انعقاده في موعد أقصاه ستة أسابيع قبل بدء                     
 .االجتماع

    جدول األعمال-رابعا 

 ٦المادة 

مور يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود الناشئة عن وظائفها المحددة في القسم الثالث من إجراءات االمتثال، واأل                
 .األخرى المتعلقة بها

 ٧المادة 

تتولى األمانة، إلى أقصى حد ممكن، توزيع جدول األعمال المؤقت، مع الوثائق المساندة، على جميع أعضاء                  
 .اللجنة في موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل افتتاح االجتماع

    توزيع المعلومات والنظر فيها-خامسا 

 ٨المادة 

 . من القسم الرابع من إجراءات االمتثال١الم أعضاء اللجنة بتسلم أي تقرير وفقا للفقرة تقوم األمانة فورا بإع -١

من القسم الرابع من إجراءات االمتثال إلى أعضاء اللجنة         )  أ  (١تقوم األمانة بإرسال أي تقرير تتسلمه وفقا للفقرة          -٢
تقوم األمانة بإرسـال أي تقريـر تتسمله وفقا       و.     يوما من تسلم التقرير    ٩٠في أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك          

 من القسم الرابع من إجراءات االمتثال، إلى أعضاء اللجنة في           ٣وأي رد أو معلومات تتسلمها وفقا للفقرة        )  ب  (١للفقرة  
 .أقرب وقت ممكن عمليا
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اءات االمتثال إلى أعضاء     من القسم الخامس من إجر     ٢تقوم األمانة بإرسال المعلومات التي تتسلمها وفقا للفقرة          -٣
وعلى اللجنة أن تحدد مدى أهمية المعلومات قبل وضعها على جدول .     يوما من تسلم تلك المعلومات     ١٥اللجنة في غضون    

 .ويجب إتاحة أي من هذه المعلومات التي ستنظر فيها اللجنة إلى الطرف المعني في أقرب وقت ممكن عمليا.  األعمال

  والمعلومات   نشر الوثائق-سادسا 

 ٩المادة 

 أعاله  ٨يتاح للجمهور العام جدول األعمال المؤقت، وتقارير االجتماعات، والوثائق الرسمية، ومع مراعاة المادة              
 . من القسم الخامس من إجراءات االمتثال، أي وثائق أخرى ذات الصلة٤والفقرة 

    األعضاء-سابعا 

 ١٠المادة 

كانون الثاني من السنة التقويمية التي تلي مباشرة انتخابه، أو انتخابها،            /ينايرتبدأ مدة خدمة أي عضو في أول          -١
 .كانون األول، بعد سنتين أو أربع سنوات بعد ذلك التاريخ، وفقا للحالة/ ديسمبر٣١وتنتهي في 

ه، أو وظائفها، يقوم إذا استقال أحد أعضاء اللجنة أو لم يعد قادرا على إتمام مدة خدمته، أو خدمتها، أو تأدية وظائف -٢
مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، بالتشاور مع المجموعة اإلقليمية المالئمة، بتعيين بديل                

 .للعمل خالل الجزء المتبقي من مدة خدمة العضو

 ١١المادة 

 تنازع مباشر أو غير مباشر      على كل عضو في اللجنة، بالنسبة ألي مسألة قيد البحث في اللجنة، أن يتجنب أي               
وإذا وجد أي عضو أنه يواجه تنازع مصالح مباشر أو غير مباشر، فعلى هذا العضو أن يرفع األمر إلى علم                     .    للمصالح

وال يشترك العضو المعني في إعداد أو اعتماد أي توصية من اللجنة بخصوص             .    اللجنة قبل النظر في تلك المسألة بالذات      
 .هذه المسألة

  هيئة المكتب–ا ثامن

 ١٢المادة 

 من هذا النظام، يعمل كالهما بهاتين       ١٠ومع مراعاة المادة    .    تنتخب اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس لمدة سنتين        -١
 .الصفتين إلى حين قيام من يخلفهما بتولي منصبيهما

 .فترتين متتاليتينكثر من ال يجوز أن يعمل عضو المكتب أل -٢



UNEP/CBD/ BS/COP-MOP/2/2 
9Page  

 

 والت اللجنة   االشتراك في مدا-تاسعا 

 ١٣المادة 

 ١يدعى لالشتراك في مداوالت اللجنة أي طرف قُدم تقرير بشأنه، أو أي طرف قدم تقريرا حسبما ورد في الفقرة                    
وتحال أي .  من القسم الرابع من إجراءات االمتثال، ويعطى الطرف المعني فرصة للتعليق كتابة على أي توصية من اللجنة     

 .تقرير اللجنة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولتعليقات من هذا النوع مع 

    تصريف األعمال-عاشرا 

 ١٤المادة 

 .تجتمع اللجنة في جلسات مغلقة إال إذا قررت خالف ذلك -١

 . من القسم الرابع من إجراءات االمتثال٤يحق للطرف المعني أن يشترك في اجتماعات اللجنة وفقا للفقرة  -٢

 .ألي شخص أن يحضر اجتماعات اللجنة بدعوة منها -٣

 ١٥المادة 

ألعضاء اللجنة الحق في استعمال وسائل االتصال اإللكترونية لغرض إجراء استشارات غير رسمية بشأن المسائل        
 .وال يجوز استعمال وسائل االتصال اإللكترونية التخاذ قرارات بصدد أمور جوهرية.  قيد البحث

 ١٦المادة 

 .ل عشرة أعضاء في اللجنة النصاب القانونييشك

    التصويت-حادي عشر 

 ١٧المادة 

 .يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد

 ١٨المادة 

أما إذا استنفدت جميع .  تبذل اللجنة أقصى جهودها للتوصل إلى اتفاق حول جميع المسائل الجوهرية بتوافق اآلراء -١
م يتم التوصل إلى اتفاق، فيتخذ أي قرار، كملجأ أخير، بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين               الجهود لتحقيق توافق اآلراء ول    

وإذا تعذر تحقيق توافق اآلراء، يجب أن يعبر التقرير عن آراء جميع            .    والمصوتين أو بموافقة ثمانية أعضاء، أيهما األكثر      
 .أعضاء اللجنة

األعضاء الحاضرين في الجلسة التي     "  اضرين والمصوتين   األعضاء الح "  ألغراض هذا النظام، تعني عبارة        -٢
 .عن التصويت ال يعتبر تصويتااألعضاء متناع وا.   يجري فيها التصويت، والذين يصوتون بالموافقة أو باالعتراض
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    اللغة-ثاني عشر 

 ١٩المادة 

 .تكون لغة عمل اللجنة هي اللغة اإلنجليزية

 ٢٠المادة 

نيين، والردود والمعلومات، المشار إليها في القسم الرابع من إجراءات االمتثال،            تقدم التقارير من األطراف المع    
 اتلغإحدى  تخاذ الترتيبات لترجمتها إلى اإلنجليزية إذا قُدمت ب       اوعلى األمانة   .    ألمم المتحدة ل الست   الرسميةلغات  لابإحدى  

 . بخالف اإلنجليزيةاألمم المتحدة

    تعديل النظام الداخلي-ثالث عشر 

 ٢١المادة 

 اللجنة بتوافق اآلراء أي تعديل على هذا النظام، ويقدم التعديل إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع                    تعتمد
 .لألطراف في البروتوكول للنظر فيه وإقراره

 BS-I/7    السلطة الغالبة للبروتوكول والمقرر-رابع عشر 

 ٢٢المادة 

، تسود أحكام البروتوكول،    BS-I/7ل أو المقرر    عند حدوث نزاع بين أحكام هذا النظام وأي من أحكام البروتوكو          
 .، حسب الحالةBS-I/7أو أحكام المقرر 
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 المرفق الثاني

 مشروع مقرر لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة السالمة األحيائية،

 ،BS-I/7ه  بمقرريذكّرإذ 

 من القسم الثاني من اإلجراءات واآلليات لالمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة            ٧ أيضا بالفقرة    وإذ يذكّر 
األحيائية التي تلزم لجنة االمتثال بتقديم نظامها الداخلي إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،                  

 للنظر فيه وإقراره،

 بتقرير لجنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عن أعمال اجتماعها األول              ماوإذ يحيط عل  
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/2)، 

 . النظام الداخلي الجتماعات لجنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية المرفق بهذا المقرريقر

 

---- 
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