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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية

 المعني بالسالمة األحيائية 
 االجتماع السادس 

 199 فبراير / شباط19-14كرتخينا ، كولومبيا ، 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 الصادر عن 2/5يق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالسالمة األحيائية بالمقرر أنشـئ الفـر    -1
وقد اجتمع الفريق خمس مرات ،      ) UNEP/CBD/COP/2/19(مؤتمـر األطـراف في اتفاقية التنوع البيولوجي         

، ومن 1997 مايو/ أيار16 إلى   12 ، وفي مونتريال من      1996يوليـو   / تمـوز  26 إلى   22فـي أرهـوس بالدانمـرك مـن         
ــتوبر / تشــرين األول17 إلى 13 ــن 1997أك ــباط13 إلى 5 ، م ــبراير / ش ــن 1998ف أغســطس / آب28 إلى 17 وم

ــة   . 1998 ــتماع الخــامس وارد فــي الوثيق ــر االج ــتماع الســادس   . UNEP/CBD/BSWG/5/3وتقري ــا االج أم
 19-14خينا ، في الفترة   لـلفريق المخصـص المفـتوح العضـوية المعني بالسالمة األحيائية فسوف يعقد في كرت              

 1999فبراير / شباط 13 و 12وسـوف يسبق االجتماع اجتماعات إقليمية وأقاليمية ، يومي    . 1999فـبراير   /شـباط 
 .1999فبراير / شباط23 – 22سوف يعقبه اجتماع استثنائي لمؤتمر األطراف يومي و، 
 

  افتتاح االجتماع–  1البند 
 
 Getsemani. Carrera 8 a, AA.تمرات بكرتخينا دى اندياس سـوف يعقـد االجـتماع في مركز المؤ    -2

6031, Cartagena, Colombia .     فبراير / شباط 14 مـن صباح يوم األحد  10وسـوف يفتـتح االجـتماع السـاعة
 ).الدانمارك( ، ويفتتحه رئيس الفريق العامل السيد فيت كوستر 1999

 
  إقرار جدول األعمال –  2البند 

 
 ) .UNEP/CBD/BSWG/6/1(فريق كي ينظر فيه ويقره ، جدول األعمال المؤقت سيكون أمام ال -3
 

  تثبيت هيئة المكتب - 3البند 
 
 :  مايلي 4/3 من مقرره 2كان من ضمن ما قرره مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع ، بموجب الفقرة  -4

 
ــني       )أ( ــتوح العضــوية المع ــامل المخصــص المف ــريق الع ــتب الف ســيتكون مك

األرجنتين ، جزر البهاما ، الدانمارك ، أثيوبيا ،   :  األحيائيـة مـن ممثلين عن كل من          بالسـالمة 
 .  ، نيوزيلندا ، االتحاد الروسي ، سري النكا يتانياهنغاريا ، الهند ، مور

 
( سيظل أعضاء هيئة المكتب في مناصبهم ، برئاسة السيد فيت كوستر               )ب(

 .اص بالسالمة األحيائية ، إلى أن يتم إقرار البرتوكول الخ) الدانمارك
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قـام الفـريق العـامل المخصص المفتوح العضوية في اجتماعه الخامس ، بتثبيت وتكوين هيئة المكتب            -5
 : على النحو اآلتي 

 )رئيسا) (الدانمارك(السيد فيت كوستر 
 )أثيوبيا(السيد بهران جبر اجزيابهر تيولده 
 )مورتنايا(السيد محمد محمود ولد الجاووط 

 )األرجنتين (د ديجو ملبيده السي
 )جزر البهاما(سعادة السيدة لين هولوسكو 

 )هنغاريا(الدكتور اريفن بالظ 
 )االتحاد الروسي(الدكتور ألكسندر غوليكوف 

 ]أهوجا. ك. حل محل السيدة أ) [ الهند(خواجا .هـ . السيد ر
 )سري النكا(باتيا سميثراراتشى . ب. السيد د

 )يلندانيوز( السيد داريل دان 
 )موريتاينا(السيد محمد محمود ولد الجاووط 

 
  تنظيم العمل - 4البند 

 
قـد يـرغب الفـريق العـامل المخصـص المفـتوح العضـوية أن يوافـق عـلي تـنظيم عمله بقصد               -6

 .القيام بالوالية المسندة إليه في حدود اإلطار الزمني الذي وافق عليه مؤتمر األطراف 
 
د اجـتماعه الخـامس ، عـلي إبقـاء الترتيـبات التنظيمية  التي وضعت في                 وافـق الفـريق العـامل ، عـن         -7

وتبعًا لذلك سيكون هناك فريق عامل . االجـتماعات السـابقة ، بحيـث تظـل معموال بها في االجتماع السادس              
 ، علي أن يكون الممثلون األعضاء فيه هم 2 ، وفريق اتصال 1، وفريق اتصال 2 ، وفـريق عـامل فرعي      1فـرعي   

وسيظل بقدر اإلمكان الرؤساء المتشاركون في . ممثـلون األصـليون نفسـهم األعضـاء في االجتماع الخامس            ال
وسيكون للمثلين في تلك األفرقة الوالية نفسها التي تخولهم التفاوض          . رئاسـة األفرقة العاملة في مناصبهم       

وسيقوم . ض التعديالت علي الواليات بيد أن األمر قد يقتضي بع  . الكـامل وتقديم النصوص إلى الجلسة العامة        
الفقرة  (2 ، ولكن أيضا مع الفريق العامل الفرعي    1 أساسا بالعمل مع الفريق العامل الفرعي        1فـريق االتصـال     

 ). من تقرير االجتماع الخامس 64
 

 . الصادر عن مؤتمر األطراف 2/5 وضع برتوكول بشأن السالمة األحيائية وفقا للمقرر –  5البند 
 
أن الفـريق العـامل قـام ، فـي اجـتماعاته الـثالث والـرابع والخامس ، بإنشاء آلية تمكن الحكومات من                    -8

والـنص الموحـد لمشاريع المواد الذي   . وضـع نـص موحـد ، تجـرى عـلى أساسـه المفاوضـات فـي المسـتقبل           
جتماع علي صورة   تمخـض عـنه ذلـك االجـتماع وارد فـي المـرفق األول بـتقرير لـلفريق ، وهـو بين يدي هذا اال                        

 ) .UNEP/CBD/BSWG/6/Inf.1" (النص الموحد المنقح لمشاريع المواد " الوثيقة التي عنوانــها 
 
 العمــل 1مــزمع ، بالنســبة لالجــتماع الســادس ، أن يواصــل الفــريق العــامل الفــرعي  المــن  -9

 1ة إلى المواد   ، باإلضاف  27-17 ، بشأن المواد     2 ، وفـريق العامل الفرعي       16-4بالواليـة بشـأن المـواد       
، ) 3المادة ( فسـوف يسـتمر فـي واليته بشأن استعمال المصطلحات         1أمـا فـريق االتصـال        . 34 و 2و  

( القانونية ، والمواد الختامية / يعالج الشؤون المؤسسية  2والمـرفقات ، بيـنما يسـتمر فـريق االتصال           
مـواد اآلنفـة الذكر إنما هو الترقيم   وينـبغي أن يالحـظ أن تـرقيم ال    ). 42-35 و  33-28الديـباجة ، المـواد      
 ) .UNEP/CBD/BSWG/6/2" (مشروع نص التفاوض"الجديد الوارد في 

إعمـاال للمقررات الصادرة عن الفريق العامل المخصص في اجتماعه الخامس ، أعدت األمانة        -10
 : الوثيقة اآلتية لمساعدة الفريق في مداوالته 

 
 )UNEP/CBD/BSWG/6/2(مشروع نص التفاوض 

 
 . إقرار النص النهائي لبرتوكول عن السالمة األحيائية واقرار تقرير االجتماع –  6البند 

 
سـوف يـنظر الفـريق العـامل المخصـص المفـتوح العضـوية ، فـي الـنص الـنهائي وفـي تقرير                    -11

 .االجتماع ، ويقرهما 
 

  اختتام االجتماع – 7البند 
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  .1999ر فبراي/ شباط 19سوف يختتم االجتماع يوم الجمعة ،  -12

 
 مرفق 

 
 قائمة الوثائق لالجتماع السادس للفريق العامل

  المخصص المفتوح العضوية المعني بالسالمة األحيائية
 الرمز العنوان

 UNEP/CBD/BSWG/6/1 جدول األعمال المؤقت
 UNEP/CBD/BSWG/6/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

 UNEP/CBD/BSWG/6/2 مشروع نص التفاوض 
مجموعــة مقــترحات حكوميــة جديــدة بمشــروع الــنص 

عـن االجـتماع الخامس للفريق      ) (مرتـبة مـادة مـادة       (
 )العامل المعني بالسالمة األحيائية 

UNEP/CBD/BSWG/6/Inf.1 

مقدمــة قــبل االجــتماع الخــامس (مقــترحات حكوميــة 
 )المذكور

UNEP/CBD/BSEG/6/Inf.2 

 
 

------------ 


