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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية
 المعني بالسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 199 فبراير / شباط 19-14كرتخينا ، كولومبيا ، 

 
 مذكرة من األمانة

 
 تحليل عناقيد المواد

 
 :مقدمة 

أن هيـئة المكـتب الموسـعة لـلفريق العـامل ، عـند نظـرها فـي وسائل تسهيل المشاورات                      -1
الـرامية إلى وضـع بـرتوكول بشـأن السـالمة األحيائيـة ، قـد استخلصـت أن كـثيرًا من مشاريع المواد                        

وطلبت . تشـمل مواد تؤثر بعض العناصر فيها علي مواد أخرى مرتبطة بها             " عـناقيد   "يمكـن اعتـبارها     
المكـتب الموسـعة من األمانة أن تقوم بتحليل مشروع نص التفاوض ، وأن تضع فهرسًا بعناقيد                 هيـئة   

عــلى أن يكـون معــروفًا تمامــًا أن  . والفهــرس المـرفق يقصــد مــنه االسترشـاد بــه   . المـواد المــترابطة  
 .عمليات التحليل األخرى يمكن أن تسفر عن عناقيد مختلفة 

 وما يرتبط بها من مواد ، حيث يمكن أن تكون مناقشة         يـبن الفهـرس مـواد أوليـة لكـل عنوان           -2
بعـض العناصـر الـواردة فـي المواد األولية ذات تأثير على مناقشة أو علي حل أحد العناصر في المواد             

 .ذات الصلة بالمواد األولية 
وقد أوصت  . المقصـود مـن التحـليل هـو أن يكون أداة لمساعدة المشاركين في المفاوضات                 -3

 ).أي بين األقاليم ( الموسعة باستعمال التحليل في المشاورات اإلقليمية واألقاليمية هيئة المكتب

 
 1 والية الفريق العامل الفرعي 4

 37، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5 ، 4المواد 
 : الموضوع -1 تطبيق اإلجراءات 
5 

 *المرفقات  و3، 13، 12، 11
 :المواد األولية

 :المواد ذات الصلة 
 

 

 منتجات مما سبق 
 مقصود اإلفراج عنها

 محتويات
 سلع أساسية 

 
 أول حركة عبر الحدود
 إجراءات مبسطة
 تعريفات ومرفقات

 

 البنود 

 : الموضوع -2 إجراءات 
  :المواد األولية 10، 9، 8، 7، 6
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 :المواد ذات الصلة  ، المرفقات12
 

 AIA)  اتفاق سابق عن علم( 
 مستورد/مّصدر

 التطبيق المسؤولية عن 
 المسؤولية عن المعلومات المقدمة

 مرور عابر
 

 :البنود 

 :  الموضوع -3 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  
14 ، 15 ، 16،  
 )* المرفقات (37

 :المواد األولية 
 :المواد ذات الصلة 

 

 

 المعلومات الالزمة 
 اإلفراج المقصود

 االستعمال المحتوى
 

 البنود

 : الموضوع -4 المدى 
4 

11 
 :دة األولية الما

 :المادة ذات الصلة 
 

 

 اإلعفاءات  
 التعامل واالستعمال 

 :الموضوعات 

                              
 1فريق االتصال  •
 1فريق االتصال  •
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 2والية الفريق الفرعي 
  34، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17: المواد 

 :  الموضوع- 5 التجارة 
24 ،25 ،34 ،18 ،26 
  والمرفقات5، 4، 28، 21، 17، 13

 :مواد األولية ال
 :المواد ذات الصلة 

 

 

 عدم التمييز 
 التجارة مع غير األطراف
 العالقات مع صكوك أخرى

 شرط المدخرات
 السلع األساسية 

 

 :البنود 

 المدى 
 معلومات سرية عن األعمال 

 الملصقات االيضاحية
 المسؤولية والتصحيح 

 غير المقصود/إلفراج المقصود ا
 

 

 :  الموضوع-6 بناء المقدرة 
22 
14 ،15 ،20 ،29 
 

 :المادة األولية
 المواد ذات الصلة

 

 : الموضوع - 7 غرفة مقاصة المعلومات/تقاسم المعلومات  
20 ،21 ،23 
13 ،22 ،28 

 :المواد األولية 
 :المواد ذات الصلة 

 

 

 عمالمعلومات سرية عن األ 
 تقاسم المعلومات

 المسؤولية
 مستلزمات التشغيل

 

 :البنود 

 بناء المقدرة 
 الترجمة 

 المسؤولية والتصحيح
 االتفاقات المتعددة األطراف ، والثنائية ، واإلقليمية 

 

 المسؤولية والتصحيح 
 28: مادة األولية ال
 

 : الموضوع - 8

 : الموضوع - 9  االقتصادية -االعتبارات االجتماعية  
 27:لمادة األولية ا 

 
 

 : الموضوع -10 نقطة االتصال / السلطة الوطنية المختصة  
  19: المادة األولية  
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 2والية فريق االتصال 
 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 33 ، 32، 31، 30، 29: المواد 

 
 الديباجة 

 
 : الموضوع -11

 : الموضوع - 12  التعويضالمسؤولية و 
  28: المادة األولية  
  )2أنظر الفريق العامل الفرعي (  

 
 :البند 

  1والية فريق االتصال  
 :المواد   ، المرفقات3

 
 

 :  الموضوع - 13 تعريفات  
  3: المادة األولية  
 )LMO(تعريف الكائن الحّى المّحور 

 
 :البند 

 : الموضوع -14 المرفقات 
 :البند  عدد المرفقات 

 
 

___________ 


