
 البيولوجي بالتنوع المتعمقة تفاقيةل مؤتمر األطراف في ا
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 الموارد الجينية والتقاسم بشأن الحصول عمى
 لناشئة عن استخدامهالممنافع ا العادل والمنصف

 ثانيال االجتماع
 6116ديسمبر/كانكف األكؿ  17-4، المكسيؾ، كانككف 
**جدكؿ األعماؿ المؤقت مف 4البند 

 
 

العادل  بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم بموجب بروتوكول ناغويا تقرير لجنة المتثال
 األول ااعهعن أعمال اجتم والمنصف لممنافع الناشئة عن استخدامها
 مقدمة

إجراءات تعاكنية كآليات  NP-1/4 همقرر في مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا اعتمد  -1
)المشار إلييا فيما يمي باسـ إجراءات كآليات  مؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ البركتكككؿ كمعالجة حاالت عدـ االمتثاؿ

 .أيضا اؿاالمتثاؿ( كأنشأ لجنة االمتث

عضكا لمعمل في المجنة عمى أساس  15 مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا انتخبك  -6
 ف اثنيف مفممثميالمؤتمر انتخب كما كل مجمكعة مف المجمكعات اإلقميمية الخمس لؤلمـ المتحدة.  تؤيدىـثبلثة أعضاء 

 .بصفة مراقبالمجتمعات األصمية كالمحمية لمعمل 

إجراء الترتيبات أيضا إلى األميف التنفيذي  مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا طمبك  -3
. مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيااالجتماع الثاني ل اجتماع كاحد عمى األقل قبلالبلزمة لعقد 

 .6116 /نيسافأبريل 8إلى  6مف متثاؿ في مكنترياؿ االجتماع األكؿ لمجنة اال عقد، ككفقا لذلؾ

                                                           
 .UNEP/CBD/ABS/CC/1/5بكصفيا الكثيقة  صدرت مف قبل  *
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 المجتمعات األصمية كالمحمية الحاضريف في االجتماع:المراقبيف مف فيما يمي أعضاء المجنة ك ك  -4

 أفريقيا

 السيد أيمف ثركت عبد العزيز

 رانايفكسكف  راككتكنيايناناريتيانا  السيدة

 اكيمك إيشككيت السيدة كريستيف

 

 والمحيط الهادئآسيا 

 ـ. رانغريجيالسيد لكثر 

 بيتيركالسيد كبلرؾ 

 أشمد غكزماف كاتكر سيسكانديالسيد 

 

 أوروبا الوسطى والشرقية

 ماكييفا السيدة إيمينا

 إيمفانا راماج السيدة

 تينيكؾر السيدة إلزبيتا ما

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 الداراسا السيدة نكرما مكنغيا

 كافيرك ببلدكليدأندريس السيد 

 

 خر  األدول الأوروبا الغربية و 

 سكلبيرغر السيد كاسبار

 زيتمرالسيدة ىيمج إليزابيث 

 كانديرا اليخاندرك الغك السير

 
 المجتمعات األصمية والمحمية:

 ىارديسكف د. السيد بريستكف 

 أرياس أكنل مازاردكلي السيد

 افتتاح الجتماع -1البند 

. كرحب بالمشاركيف كأشار إلى الدكر 6116 /نيسافأبريل 6يـك مف  19:31 الساعة فيذي االجتماع فيافتتح األميف التن -5
 الياـ لمجنة في دعـ األطراؼ في تنفيذىا لبركتكككؿ ناغكيا.

 إندارجيت السيدكىك االجتماع. كأشارت إلى أف أحد أعضاء المجنة،  فيالحضكر عف  معمكماتاألمانة  ةممثم كقدمت -6
مف القسـ  11لمفقرة االجتماع قدما كفقا أف يمضي مكف كبالتالي ي لغير أف النصب القانكني اكتمتمكف مف الحضكر. رامداس، لـ ي

 .إجراءات كآليات االمتثاؿباء مف 

اجتماعات المجنة تككف التي تنص عمى أف إجراءات كآليات االمتثاؿ مف القسـ باء مف  16الفقرة كأشارت أيضا إلى  -7
مف حككمة ك اثنيف مف حككمة كندا مراقبيف ر المجنة خبلؼ ذلؾ. كبناء عمى ذلؾ، تمقت األمانة ترشيحات لمفتكحة، ما لـ تقر 

 كانكا حاضريف في االجتماع.ك سمكفاكيا، 

 المسائل التنظيمية -2البند 

 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

ا ينص عمى أف تنتخب المجنة رئيسالتي تاالمتثاؿ  إجراءات كآلياتمف القسـ باء مف  9إلى الفقرة األمانة  ةممثم تأشار  -8
 ارئيس سكلبيرغر السيد كاسبارانتخب ك التناكب بيف المجمكعات اإلقميمية الخمس لؤلمـ المتحدة. عمى أساس كنائبا لمرئيس، 

 لمرئيس. ةنائباكيمك  إيشككيت السيدة كريستيفكانتخبت 

 جدول األعمال إقرار 2-2

ي أعدتو ذ( الUNEP/CBD/ABS/CC/1/1التالي عمى أساس جدكؿ األعماؿ المؤقت ) المجنة جدكؿ األعماؿ أقرت -9
 األمانة:

 افتتاح االجتماع. -1

 المسائل التنظيمية: -6

https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abscc-01/official/abscc-01-01-en.doc
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 انتخاب أعضاء المكتب؛ 6-1

 ؛ماؿجدكؿ األع إقرار 6-6

 تنظيـ العمل. 6-3

 النظاـ الداخمي الجتماعات لجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا. كضع -3

كالطرائق البلزمة لذلؾ التحديات المتعمقة باالمتثاؿ ألحكاـ بركتكككؿ ناغكيا  لمتغمب عمىالحاجة إلى الدعـ  -4
 .عمى نحك فعاؿ آلية االمتثاؿ االستفادة مفبيدؼ 

 .المتثاؿ المستقبميةأعماؿ لجنة ا -5

 مسائل أخرى. -6

 اعتماد التقرير. -7

 اختتاـ االجتماع. -8

 تنظيم العمل 2-3

شركح جدكؿ األعماؿ المؤقت بعمى النحك المحدد في المرفق األكؿ ك ، األمانة كما اقترحتوالمجنة عمى تنظيـ عمميا  تكافق -11
(UNEP/CBD/ABS/CC/1/1/Add.1.) 

 النظام الداخمي لجتماعات لجنة المتثال بموجب بروتوكول ناغويا وضع -3البند 

كضع النظاـ الداخمي الجتماعات لجنة االمتثاؿ بمكجب األميف التنفيذي عف التي أعدىا مذكرة الاألمانة  ةممثم تقدم -11
، كالتي تتطمب إجراءات كآليات االمتثاؿمف القسـ باء مف  8الفقرة (. كأشارت إلى UNEP/CBD/ABS/CC/1/2)ؿ ناغكيا بركتككك 

إلى مؤتمر األطراؼ العامل كأف تقدمو لسرية كتضارب المصالح، المتعمقة با المكادمجنة نظاميا الداخمي، بما في ذلؾ أف تضع ال
إعداد  ركعيت أثناءلمنظر فيو كالمكافقة عميو. كأبرزت أيضا عددا مف االعتبارات العامة التي  كاجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ

 طراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجيمشركع النظاـ الداخمي، بما في ذلؾ ما يمي: )أ( أف النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األ
 مقررالاالمتثاؿ المعتمدة في كآليات أف إجراءات  اجتماعات لجنة االمتثاؿ؛ )ب( عمى، مع إجراء ما يمـز مف تعديل، نطبقي

NP-1/4 لمتعددة النظاـ الداخمي لمجاف االمتثاؿ بمكجب االتفاقات البيئية اكضع  بالفعل عددا مف القضايا اإلجرائية؛ )ج( تتناكؿ
إعداد  في االعتبار عندمسبلمة األحيائية، لمجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ قرطاجنة النظاـ الداخمي لاألطراؼ األخرى، كال سيما 

 ىذه الكثيقة.

. كبعد مناقشات النظاـ الداخمي مادة بمادةمشركع  إلى بحثمجنة الكبعد بعض التعميقات العامة عمى الكثيقة، دعا الرئيس  -16
مؤتمر االجتماع الثاني لإلى  كترفعويذا التقرير بضة، كافقت المجنة عمى نظاميا الداخمي عمى النحك الكارد في المرفق األكؿ مستفي

 .كالمكافقة عميو لمنظر فيو األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا

التحديات المتعمقة بالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا  لمتغمب عمىالحاجة إلى الدعم  -4البند 
 عمى نحو فعال آلية المتثال الستفادة منبهدف والطرائق الالزمة لذلك 

، كمف المحتمل مف خبلؿ آلية دعـالإلى الحاجة  كبحثأف أحد أغراض ىذا االجتماع ىك تحديد إلى األمانة  ةممثم تأشار  -13
المجتمعات  حسبما يقتضي كينطبق،ك مف البمداف النامية،  مرنة لتقديـ المشكرة أك المساعدة إلى األطراؼ، كخاصة األطراؼ

 االستفادة مفبيدؼ  ،كالطرائق البلزمة لذلؾالتحديات المتعمقة باالمتثاؿ ألحكاـ بركتكككؿ ناغكيا  لمتغمب عمىاألصمية كالمحمية 
تضمف ت( UNEP/CBD/ABS/CC/1/3التنفيذي ) فاألمي أعدىاانتباه المجنة إلى مذكرة  . كاسترعتعمى نحك فعاؿ آلية االمتثاؿ

https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abscc-01/official/abscc-01-01-add1-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abscc-01/official/abscc-01-02-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abscc-01/official/abscc-01-03-en.doc
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كذلؾ االعتبارات ك كطرائق الدعـ الحاجة إلى الدعـ  بشأفمف غير األطراؼ  فيكاثنأطراؼ المقدمة مف ثبلثة لآلراء  تجميعا
 طة األخرى ذات الصمة في إطار بركتكككؿ ناغكيا.ضافية بشأف العمميات كاألنشاإل

االمتثاؿ كمعالجة  تيسيردكرا مزدكجا: تؤدي لمجنة اإلى أف  كاكناقش المشارككف المعمكمات المعركضة أماميـ، كأشار  -14
حالي عمى ال اتركيزىينصب اتفقت عمى أف ف، مؤخراحيز النفاذ بأف البركتكككؿ قد دخل  كقد أقرت المجنةحاالت عدـ االمتثاؿ. 

تبادؿ الصعكبات كالتحديات المتعمقة بتنفيذ إلى دعـ األطراؼ في تنفيذ البركتكككؿ كاالمتثاؿ اللتزاماتيا. كدعت المجنة األطراؼ 
لى إدراج ىذه المعمكمات في تقاريرىا الكطنية.  البركتكككؿ كا 

غرفة تبادؿ تنفيذ، مثل بناء القدرات ك أف ىناؾ عددا مف اآلليات القائمة التي يمكف أف تدعـ الإلى المجنة  تكأشار  -15
بأىمية مبادرات بناء القدرات ككضع مبادئ تكجييية لدعـ تنفيذ بركتكككؿ ناغكيا.  ت. كأقر المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع

يقية في رؤساء الدكؿ األفر  اي اعتمدىتال األفريقيكفي ىذا الصدد، أشار بعض األعضاء إلى المبادئ التكجييية لبلتحاد 
ي ذمشركع المبادئ التكجييية الطكعية الإلى  مف المجتمعات األصمية كالمحمية يفمراقبأحد الكأشار  ؛6115كؿ كانكف األ/ديسمبر
 اتفاقية التنكع البيكلكجي. بمكجب)ي(  8في إطار الفريق العامل المعني بالمادة  وكضعيجري 

غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ بو األمانة في تطكير كتنفيذ  باإلضافة إلى ذلؾ، رحبت المجنة بالعمل الذي تقـكك  -16
كالكصكؿ بناء القدرات المتعمقة بمبادرات الالمكارد ك  عفنشر معمكمات التي تتيح جديدة الخصائص ال، بما في ذلؾ كتقاسـ المنافع

بناء القدرات. كأشارت المجنة حة في مجاؿ المتافرص ال بشأفتمكيف تبادؿ المعمكمات  المقرر الذي ييدؼ إلىككذلؾ العمل إلييا 
الكطنية،  يامعمكماتمف البركتكككؿ عف طريق نشر  6-14األطراؼ بالتزاماتيا بمكجب المادة  الحاجة إلى أف تضطمعإلى 

أي  ىالتغمب عمدعـ مف األمانة في كالتماس ال، غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعاالستفادة بشكل أفضل مف ك 
 .غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعتحديات في استخداـ 

بمجرد ك كفي ىذا السياؽ، كافقت المجنة عمى أنو مف السابق ألكانو تحديد ما إذا كانت ىناؾ حاجة إلى آلية إضافية.  -17
 آلليات القائمة أك إنشاء أي آليات إضافية.لمجنة تقييـ الحاجة إلى تعزيز اأف تعيد االتنفيذ، يمكف  بعدإحراز مزيد مف التقدـ 

 أعمال لجنة المتثال المستقبمية -5البند 

قد التي  األعماؿالتي أعدت لمساعدة المجنة في النظر في  UNEP/CBD/ABS/CC/1/4األمانة الكثيقة  ةممثم تقدم -18
ممخصا لتجربة لجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ قرطاجنة  تتضمف. كأشارت إلى أف الكثيقة في المستقبل ترغب في القياـ بيا
-6117لمفترة ككذلؾ ممخصا لؤلنشطة كالعمميات المتكقعة في إطار بركتكككؿ ناغكيا  ابي تي قامتال كاألعماؿلمسبلمة األحيائية 

 .ةالمستقبميلمجنة ا ألعماؿالمحتممة  ذات الصمة 6118

 غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعك  فيما يتعمق بالرصد كاإلببلغ يةالمجنة أعماليا المستقبم تناقشك  -19
 .االستعراضكالتقييـ ك 

لعاـ عمى أساس تحميل المتعمقة بعدـ االمتثاؿ ا النظاميةالقضايا ، القادـ ا، في اجتماعيتستعرض أفعمى المجنة  تكافقك  -61
األميف التنفيذي  الذي ُطمب إلى غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعالتقارير الكطنية المؤقتة كمعمكمات عف 

 .في الكقت المناسب عمى أىمية تقديـ التقارير الكطنية المؤقتةالمجنة  ت. كأكدNP-1/3 مقررمف ال 6في الفقرة  هإعداد

إلى األطراؼ  مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياالتي كجييا  دعكةإلى الة كأشارت المجن -61
مف  8الفقرة تقديـ التقرير الكطني المؤقت )مف أجل  تيادعـ أنشطة بناء القدرات كتنميلكغير األطراؼ كالمنظمات ذات الصمة 

ىمية تكافر المكارد المالية البلزمة لدعـ األطراؼ في استكماؿ تقاريرىا (. كفي ىذا السياؽ، أشارت المجنة إلى أ NP-1/3المقرر 
مسبلمة لاإلببلغ بمكجب اتفاقية التنكع البيكلكجي كبركتكككؿ قرطاجنة  زيادة معدالتفي حيث ثبت أف ذلؾ عامل رئيسي الكطنية، 
 األحيائية.

https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abscc-01/official/abscc-01-04-en.doc
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في تنفيذ  الكفاء بيابللتزامات التي يتعيف لة مفيدة كفر قائميلتقرير الكطني المؤقت يمكف أف اكأشير أيضا إلى أف شكل  -66
 .NP-1/3 مقررالبالفعل في عميو البركتكككؿ، كما تـ تسميط الضكء 

غرفة تبادؿ المجنة عمى أساس المعمكمات الكاردة في  تقـك بياي يمكف أف تال ةالمستقبمي األعماؿالمشارككف أيضا  كناقش -63
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف بأف تتيح لعمى األطراؼ التي تقع لتزامات اال. كأشاركا إلى عالمعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المناف

اإلدارية ك التشريعية كالسمطات الكطنية المختصة، كالتدابير  ،نقاط االتصاؿ الكطنية معمكمات عف الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 و سيفيدكلكنفحسب، ليس التزاما  أف الحصكؿ كتقاسـ المنافعغرفة تبادؿ المعمكمات بشالمعمكمات في نشر بأف  أقركا. ك يةكالسياسات

بمد. كأشاركا أي إجراءات الحصكؿ كتقاسـ المنافع في عف الكصكؿ إلى المعمكمات، بما في ذلؾ  تيسيرأيضا األطراؼ مف خبلؿ 
 ستمر في الزيادة.تكمية المعمكمات المتاحة س بالتالي فإفإلى أف تنفيذ البركتكككؿ ال يزاؿ في مراحمو المبكرة ك 

عمى الصعكبات كالتحديات التي  متعقيبلؤلطراؼ فرصة ل أتاح المؤقتأف شكل التقرير الكطني إلى كأشارت المجنة  -64
 1.غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعالمعمكمات ل إتاحةفي  صكدفت

(، بما في ذلؾ استعراض 31تكككؿ )المادة في تقييـ كاستعراض البرك  في مساىمتيا المحتممةالمجنة أيضا  كنظرت -65
في مرحمة  االستعراض يأتيأف التقييـ ك أقرت باإلجراءات كاآلليات المنصكص عمييا في القسـ زاي مف إجراءات كآليات االمتثاؿ. ك 

معمكمات  يمكف أف تكفر امبكرة، كأنو عمى الرغـ مف أنو مف السابق ألكانو تحديد دكر محدد لمجنة في ىذه العممية، فإني
 االمتثاؿ لمبركتكككؿ. استنتاجات بشأفة

في البركتكككؿ في  العامل كاجتماع لؤلطراؼمؤتمر األطراؼ تقديميا إلى المجنة عمى عدد مف التكصيات ل تافقك ك  -66
 اجتماعو الثاني، كما ىك مبيف في المرفق الثاني.

 مسائل أخر   -6البند 

مف النظاـ الداخمي  11كالمادة إجراءات كآليات االمتثاؿ مف القسـ باء مف  5الفقرة أنو في ضكء بأبمغت األمانة المجنة  -67
مؤتمر األطراؼ  سيدعى، كبالتالي، 6116 /كانكف األكؿديسمبر 31خمسة مف أعضاء المجنة تنتيي في  مدة كاليةالمقترح، فإف 

 مدة كاليتيـأعضاء المجنة الذيف ستنتيي ك . انتخاب خمسة أعضاء في اجتماعو الثانيإلى بركتكككؿ الفي  العامل كاجتماع لؤلطراؼ
أشمد غكزماف )ب( آسيا كالمحيط اليادئ: السيد  ؛اكيمك إيشككيت كريستيفىـ: )أ( أفريقيا: السيدة  /كانكف األكؿديسمبر 31في 

نية كالكاريبي: السيد مجمكعة بمداف أمريكا البلتي )د(؛ تينيكؾر ماأكركبا الكسطى كالشرقية: السيدة إلزبيتا  )ج( كاتكر سيسكاندي؛
 .كانديرا اليخاندرك الغكخرى: السيد األدكؿ الأكركبا الغربية ك  )ق(؛ رامداس إندارجيت

 اعتماد التقرير -7البند 

 بصيغتو المعدلة شفكيا. اعُتمدقدـ الرئيس مشركع تقرير االجتماع، الذي  -68

 اختتام الجتماع -8البند 

ة. يمستقبمعماؿ المجنة الكضعت أساسا قكيا أل أنيااقشات البناءة، التي شعر المنعمى مجنة الكفي الختاـ، شكر الرئيس  -69
 كما شكر األمانة عمى دعميا.

 .6116 /نيسافأبريل 8الجمعة  مف يـك 13:11 الساعة كأعمف اختتاـ االجتماع في -31

                                                           
 .3انظر عمى كجو الخصكص السؤاؿ  1
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 المرفق األكؿ

 مشروع النظام الداخمي لجتماعات لجنة المتثال بموجب بروتوكول ناغويا

مؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ ليات الاآلك التعاكنية جراءات اإلمف القسـ باء مف  8مفقرة لكفقا التالي الداخمي  لنظاـا كضع
اجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ في اجتماعو كمؤتمر األطراؼ العامل  التي اعتمدىاالبركتكككؿ كمعالجة حاالت عدـ االمتثاؿ 

 .NP-1/4 مقرربالمرفق الاألكؿ كالكاردة في 

 غرا األ -ألف

 1المادة 

ينطبق ىذا النظاـ الداخمي عمى أي اجتماع لمجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ 
 NP-1/4 مقررالليات المنصكص عمييا في اآلإلجراءات ك با مقترناقرأ يالعادؿ كالمنصف لممنافع الناشئة عف استخداميا كيجب أف 

بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصف  مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيال
 .ككتعزيز ليا لممنافع الناشئة عف استخداميا

 2المادة 

مى ع، إجراء ما يمـز مف تعديلمع النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى النحك المطبق، إف 
بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصف  مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا

ف ، عمى أي اجتماع لمجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا بشأمع إجراء ما يمـز مف تعديلطبق، يلممنافع الناشئة عف استخداميا 
خبلؼ الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصف لممنافع الناشئة عف استخداميا، باستثناء ما ىك منصكص عميو 

التمثيل بشأف  61إلى  16ال تنطبق المكاد ، كشريطة أNP-1/4 مقررالالمنصكص عمييا في ىذه الكثيقة كفي  المكادفي ذلؾ 
 لداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ.النظاـ افي  ةالكاردتفكيض الكثائق ك 

 تعاريفال -باء

 3المادة 

 :ىذا النظاـ الداخميألغراض 

"البركتكككؿ" يعني بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصف لممنافع  )أ(
 الناشئة عف استخداميا الممحق باتفاقية التنكع البيكلكجي؛

 طرؼ في البركتكككؿ؛"الطرؼ" يعني  )ب(

في  العامل كاجتماع لؤلطراؼعني مؤتمر األطراؼ يبركتكككؿ" الفي  العامل كاجتماع لؤلطراؼ"مؤتمر األطراؼ  )ج(
 مف البركتكككؿ؛ 66المادة  بمكجبالنحك المنصكص عميو عمى بركتكككؿ ال

في  العامل كاجتماع لؤلطراؼطراؼ لمؤتمر األ NP-1/4مجنة" تعني لجنة االمتثاؿ المنشأة بمكجب المقرر ال" )د(
 البركتكككؿ؛

باء مف  القسـمف  9كفقا لمفقرة  يتـ انتخابيما، عمى التكالي، رئيس كنائب رئيس اف"نائب الرئيس" يعنيك "الرئيس" )ق(
 مف ىذا النظاـ الداخمي؛ 16كالمادة  NP-1/4 مقرربالمرفق ال

 البديل لوأك  NP-1/4 مقرربالمرفق الباء مف  القسـمف  6"عضك" يعني عضك المجنة المنتخب كفقا لمفقرة  )ك(
 ؛NP-1/4 مقرربالمرفق الباء مف  القسـمف  3المنتخب كفقا لمفقرة 

مف  6المجتمعات األصمية كالمحمية" يعني ممثل لممجتمعات األصمية كالمحمية منتخب كفقا لمفقرة مف "مراقب  )ز(
 ؛NP-1/4مقرر بالمرفق الباء مف  القسـمف  3كفقا لمفقرة  لو المنتخب ليالبد أك NP-1/4مقرر بالمرفق الباء مف  القسـ



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4 

Page 7 

 

 مف البركتكككؿ؛ 68في المادة إلييا  المشاراألمانة  تعني"األمانة"  )ح(

مؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ البركتكككؿ الليات اآلتعاكنية ك الجراءات اإلعني ت"إجراءات كآليات االمتثاؿ"  )ط(
في البركتكككؿ في اجتماعو األكؿ كالكاردة  العامل كاجتماع لؤلطراؼمؤتمر األطراؼ  التي اعتمدىاعدـ االمتثاؿ كمعالجة حاالت 

 .NP-1/4مقرر بالمرفق الفي 

 الخاصة بها خطاراتاإلو  الجتماعاتتواريخ  -جيم

 4مادة ال

 ءات كآليات االمتثاؿ.مف إجرا اءالقسـ بمف  7الفقرة كمدة اجتماعاتيا، مع األخذ في االعتبار  تكاريخالمجنة  تقرر

 5 المادة

كمكاف انعقاد االجتماع في أقرب كقت  بتكاريخالمجتمعات األصمية كالمحمية مف تخطر األمانة جميع أعضاء المجنة كالمراقبيف 
 .االجتماع التاريخ المقرر لبدءممكف، كعمى أي حاؿ، في مكعد ال يتجاكز ستة أسابيع قبل 

 جدول األعمال -دال

 6مادة ال

، عمى التكالي، مف القسميف جيـ كداؿأف يتضمف جدكؿ أعماؿ المجنة البنكد الناشئة عف كظائفيا كاإلجراءات المحددة في  يجب
 إجراءات كآليات االمتثاؿ كغيرىا مف المسائل المتعمقة بيا.

 7المادة 

جدكؿ األعماؿ األصمية كالمحمية المجتمعات مف لجميع أعضاء المجنة كالمراقبيف  األمانةيجب أف تتيح إلى أقصى حد ممكف، 
 عمى األقل قبل أربعة أسابيع مف افتتاح االجتماع.نب الكثائق الداعمة االمؤقت، إلى ج

 توزيع المعمومات والنظر فيها -هاء

 8المادة 

كآليات مف إجراءات مف القسـ داؿ  1الفقرة  عند استبلـ أي تقرير مقدـ بمكجبعمى الفكر إببلغ المجنة باألمانة  تقـك -1
)ب( مف القسـ داؿ مف 9مباشرة مف مجتمع أصمي أك محمي تضرر بشكل مباشر بمكجب الفقرة االمتثاؿ أك عندما تقدـ المعمكمات 

 إجراءات كآليات االمتثاؿ.

 مجنة كفقا لئلجراءاتإلى الالتقارير كالمعمكمات الكاردة كفقا لمقسـ داؿ مف إجراءات كآليات االمتثاؿ  األمانة كتحيل -6
 مف إجراءات كآليات االمتثاؿ. داؿالمنصكص عمييا في القسـ 

 بإحدىمف إجراءات كآليات االمتثاؿ، داؿ عمى النحك المشار إليو في القسـ معمكمات، أي رد ك رير ك اكتقدـ األطراؼ التق -3
بإحدى المغات الرسمية  قدمتية إذا ميز كلترجمتيا إلى اإلنالبلزمة األمانة الترتيبات  كتجري المغات الرسمية الست لؤلمـ المتحدة. 

 ميزية.كلؤلمـ المتحدة غير اإلن

 تهاسريو  والمعمومات الوثائقنشر  -واو

 9مادة ال

يجب أال ك . لعامة الجميكرأخرى إعبلمية جدكؿ األعماؿ المؤقت، كتقارير االجتماعات، كالكثائق الرسمية كأية كثائق يتاح  -1
 ية.تحتكي ىذه الكثائق عمى معمكمات سر 

 حماية المعمكمات السرية. ا عمىفي مداكالتيأي جية أخرى مشاركة أك  طرؼأي  أك المجنةكتعمل  -6
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 المجتمعات األصمية والمحميةمن ن واألعضاء والمراقب -زاي

 11المادة 

التالية مباشرة  ميةالتقكيمف السنة  /كانكف الثانييناير 1المجتمعات األصمية كالمحمية في مف مراقب الك  العضك كاليةمدة  تبدأ
 سنتيف أك أربع سنكات، حسب مقتضى الحاؿ.ب /كانكف األكؿ بعدىاديسمبر 31 فيكتنتيي  النتخابو

 11المادة 

المجنة.  جانبفيما يتعمق بأي مسألة تككف قيد النظر مف تجنب تضارب المصالح أف يالمجنة عضك مف أعضاء كل  عمى -1
ذا كجد انتباه المجنة قبل النظر في ىذه  ينقل المسألة إلىالمصالح، فإف ىذا العضك  تضارب في كضع ينطكي عمىالعضك نفسو  كا 
 فيما يتعمق بتمؾ المسألة. قراراتخاذ الفي عممية ك المجنة أال يشارؾ في مداكالت  عضك المعنيكعمى ال. بالذاتالمسألة 

 حالية يمكف أف:إلى أي مصالح "تضارب المصالح" مصطمح يشير ك  -6

 ؛مكضكعية الفرد كعضك في المجنةير كبضعف بشكل ت )أ(

 ميزة غير عادلة ألي شخص أك منظمة. تنشئ )ب(

 أعضاء المكتب -حاء

 12المادة 

باء مف إجراءات كآليات االمتثاؿ، تنتخب المجنة رئيسيا كنائبا لمرئيس،  القسـمف  9كما ىك منصكص عميو في الفقرة  -1
فإنيما يعمبلف بصفتيما ، ىذا مف النظاـ الداخمي 11أحكاـ المادة كرىنا بالمتحدة.  بالتناكب بيف المجمكعات اإلقميمية الخمس لؤلمـ

 ىذه حتى تبدأ مدة كالية مف يخمفيما في المنصب.

 ألكثر مف كاليتيف متتاليتيف. كال يشغل أي مكظف المنصبلرئيس لمدة سنتيف. ارئيس كنائب النتخب يُ ك  -6

 تصريف األعمال -طاء

 13المادة 

الرسمية األخرى لؤلمـ  اتالمغمف أي بتدخبلت الطرؼ المعني  تقبليجكز لمجنة أف ك ميزية. كمل المجنة ىي اإلنتككف لغة ع
 المتحدة.

 14مادة ال

لكتركنية لغرض إجراء مشاكرات غير رسمية حكؿ القضايا قيد النظر ككذلؾ لصنع كسائل االتصاؿ اإلالمجنة يجكز أف تستخدـ 
 .قرارال

 النظام الداخميمى عالتعديالت  -ياء

 15المادة 

بركتكككؿ لمنظر الفي  العامل كاجتماع لؤلطراؼكتقدميا إلى مؤتمر األطراؼ  ىذاالنظاـ الداخمي ت عمى أي تعديبلالمجنة تضع 
 فييا كالمكافقة عمييا.

 NP-1/4 مقررالمبروتوكول و السمطة الغالبة ل -كاف

 16المادة 

تسري ، NP-1/4 مقررالمف أحكاـ البركتكككؿ أك حكـ كأي الداخمي ىذا نظاـ ال مف أحكاـفي حاؿ كجكد تعارض بيف أي حكـ 
 .NP-1/4 مقررالأحكاـ البركتكككؿ أك 
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 المرفق الثاني

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول توصيات لجنة المتثال إلى 
 في اجتماعه الثاني ناغويا

ما ، في اجتماعو الثاني، طراؼ العامل كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيامؤتمر األيقرر أف بتكصي لجنة االمتثاؿ 
 2:يمي

 المتثال

 عمى النظاـ الداخمي الجتماعات لجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا عمى النحك المرفق بيذا المقرر؛ يكافق -1

التركيز عمى تمكيف األطراؼ  مف الميـ يككف ، حيث المبكرةأف تنفيذ البركتكككؿ ال يزاؿ في مراحمو  يبلحظ -6
التحديات المتعمقة باالمتثاؿ ألحكاـ  لمتغمب عمىمحاجة إلى الدعـ ل تقييـ كاملإجراء ال يمكف حتى اآلف لتنفيذ البركتكككؿ، كبالتالي 

 ؛عمى نحك فعاؿ آلية االمتثاؿاالستفادة مف بيدؼ  لذلؾكالطرائق البلزمة بركتكككؿ ال

عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  تقديمو كطرائقالدعـ ؿ تقييـ الحاجة إلى لجنة االمتثا تعيد أف يقرر -3
خرى في تنفيذ األتطكرات الك  ياالمجنة في أداء كظائف تكتسبيافي اجتماع قادـ في ضكء الخبرة التي  NP-1/4)ب( مف المقرر 6

 البركتكككؿ؛

 يشجعك  NP-1/3)ج( مف المقرر 4كفقا لمفقرة اسب في الكقت المنعمى أىمية تقديـ التقارير الكطنية المؤقتة  نكهي -4
 ؛ديات المتعمقة بتنفيذ البركتكككؿالصعكبات كالتح عفمعمكمات الكطنية المؤقتة  ىافي تقارير  أف تدرجاألطراؼ عمى 

 وتبادل المعمومات الحصول وتقاسم المنافع بشأنتبادل المعمومات غرفة 

كفقا لبللتزامات  الحصكؿ كتقاسـ المنافع غرفة تبادؿ المعمكمات بشأفلمعمكمات إتاحة األطراؼ عمى  يشجع -5
 مف البركتكككؿ؛ 14المادة مف  6الفقرة الكاردة في 

 اآللية المالية والموارد

دعـ لتنفيذ بالإلى اآللية المالية فيما يتعمق  إرشاده المكجواعتماد  عندمؤتمر األطراؼ، يدعك بأف  يكصي -6
بركتكككؿ  بمكجبالكطنية المؤقتة  ىاالتمكيل لؤلطراؼ المؤىمة إلعداد تقارير  تكفيرإلى بركتكككؿ ناغكيا، مرفق البيئة العالمية 

 .NP-1/3مف البركتكككؿ كالمقرر  69ناغكيا كفقا لممادة 
 

________ 

                                                           
ؤلطػػراؼ فػػي لاجتمػػاع كمػػؤتمر األطػػراؼ العامػػل  التػػي اعتمػػدىاؤلطػػراؼ فػػي بركتككػػكؿ ناغكيػػا اتبػػاع الممارسػػة لاجتمػػاع كؤتمر األطػػراؼ العامػػل قػػد يرغػػب مػػ 2

 .صمة بوالتكصيات إلى البند مف جدكؿ األعماؿ األكثر كأف يحيل بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية 


