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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية
 المعني بالسالمة األحيائية

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

 
 مذكرة من األمانة

 
 لق ببروتوكول السالمة األحيائية   المتعفاوضإعداد مشروع نص الت

 
وفقـا للتعـليمات الـتي وردت لالجتماع الخامس للفريق العامل المعني بالسالمة األحيائية ،              -1

أعـدت األمانـة مشـروع نص للتفاوض ، بشأن برتوكول السالمة األحيائية ،  يقوم على أساس النتائج            
صـال ، كمـا هـي مبيـنة في تقرير االجتماع     الـتي أسـفرت عـنها األفـرقة العامـلة الفـرعية وأفـرقة االت             

 .الخامس 
 
تـم وضـع مشـروع الـنص للتفاوض باستمداده من  النص الموحد المنقح ومن نتائج المفاوضات بشأن                     -2

 : كل مادة على حدة كما ذكرت األفرقة العاملة الفرعية وأفرقة االتصال ، على النحو اآلتي 
 

  ."مشروع نص التفاوض"غير اسم النص إلى  -1
النص " أن نـص المـواد ، كمـا قدمهـا وأقـرها الفـريق العـامل ، قـد حل محل النص الوارد في             -2

 "الموحـد المنقح 
فـي الحـاالت الـتي تكـون فيهـا المـواد قد أقرها الفريق العامل بصفة مؤقتة ، فقد بينت تلك                        -3

 .المواد 
 .لموادفي الحاالت التي وافق فيها الفريق العامل علي حذف مواد ، حذفت تلك ا -4
الـذي كـان قـد أطـلق على بعض المواد ، وأعيد ترقيم كل المواد تبعًا                 " المكـرر "حـذف وصـف      -5

 .لذلك 
حيـثما أوصـى أحـد األفـرقة الفرعية بحذف مادة من المواد ، وكان ذلك مشروطًا ، مثًال بنقل                 -6

 .بعض الشروط إلى مواد أخرى ، أو بإضافة هوامش ، استبقيت المادة في النص مع الهوامش 
جـرى تـنقيح الـنص فقـط لوضع األرقام الجديدة للمواد في المواقع التي كانت تتضمن إشارة                -7

 .إلى مواد أخرى 
 
من مشروع نص ومـأخوذة مـن الـنص الموحد المنقح ،     ن المـواد وأرقامهـا      يوامـرفق بهـذا عـن      -4

 . التفاوض الجديد
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ــص   ــروع نـــــ مشـــــ

 التفاوض
ــامل    توياتالمح ــلفريق الع االجــتماع الخــامس ل

 المعني بالسالمة األحيائية
 الديباجة  الديباجة
 1المادة  األهداف 1المادة 
  مقرر1المادة  التزامات عامة 2المادة 

 2المادة [ ]استعمال المصطلحات  ]3المادة [
  ألف3المادة  مدى البرتوكول  4المادة 
  باء3المادة   *AIAتطبيق إجراءات  5المادة 
 4المادة  أخطار 6المادة 
 5المادة  AIAلـ ( اإلبالغ عن تسلم اإلخطار  7المادة 
 6المادة  AIAإجراءات إصدار المقررات لـ  8المادة 
 7المادة  ]AIAبموجب [استعراض المقررات  9المادة 
 8المادة  أخطار بالمرور العابر 10المادة 
 9المادة  [ ]إجراءات مبسطة 11المادة 

 10المادة  استيرادات الحقة  12لمادة ا

متعددة األطراف  ]أو ترتيبات [ اتفاقـات    13المادة 
 ] غير البرتوكول[وثنائية وإقليمية 

 11المادة  [

 12المادة  تقييم المخاطر 14المادة 
 13المادة  إدارة المخاطر ]15المادة  [
 ]المعايير الوطنية الدنيا ]16المادة  [

 
 14المادة  [

 
 17المادة 

ــر  مقصــودة عــبر الحــدود  تحــركات غي
 وتدابير طوارئ 

 إدماج
  و15المادة 

 16المادة   
ــتعامل والـــنقل والتغـــليف ]18المادة [ ولصـــق [الـ

 ]البيانات
 17المادة  [

 
 19المادة 

نقطــة /الســلطة الوطــنية المختصــة  
 االتصال الوطنية 

 18المادة 

 
 20المادة 

 مقاصـــةغــرفة  /تقاســم المعـــلومات 
 ئيةالمعلومات بشأن السالمة األحيا

 19المادة 

  
 

 اتفاق سابق عن علم

 
 AIA  

Advance Informed Agrement: 
 

   
 20المادة  [ المعلومات السرية ]21المادة [

 21المادة  بناء المقدرة 22المادة 
 التوعية العامة والمشاركة العامة 23المادة 

 23المادة  [  ]غير األطراف  ]24المادة [
 24المادة  م  التمييزعد ]25المادة [
 25المادة  [ ]االتجار غير المشروع  ]26المادة [
 26المادة  [ ] االقتصادية–االعتبارات االجتماعية  ]27المادة [
 27المادة  [ ]المسؤولية والتصحيح ]28المادة [

 28المادة  اآللية المالية والموارد 29المادة 
 29المادة  مؤتمر األطراف  30المادة 
 30المادة  الهيئات واآلليات التابعة 31المادة 
 31المادة  األمانة 32المادة 

 32المادة  مدى الوالية 
 33المادة  العالقة باالتفاقية 33المادة 
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 34المادة  [ ]العالقة باالتفاقات الدولية األخرى ]34المادة [
 35المادة  الرصد واإلبالغ 35المادة 

  مكّرر36المادة  [ ]المتثال ا ]36المادة [
 36المادة  التقييم واستعراض هذا البرتوكول 37المادة 
 37المادة  التوقيع 38المادة 

 38المادة  التصديق ، القبول  ، أو الموافقة 
 39المادة  االنضمام 

 40المادة  النفاذ 39المادة 
 41المادة  ]التحفظات  ]40المادة [

 42المادة  االنسحاب 41 المادة
 43المادة  النصوص الرسمية 42المادة 

الـبيانات المطلوبة في اإلخطار عن اتفاق        1المرفق 
 سابق عن علم  

 1المرفق 

 2المرفق  تقييم المخاطر  2المرفق 
 


