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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
 المعني بالسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 1999فبراير / شباط19-14كرتخينا 

 
 مذكرة من األمانة

 
وح العضـوية المعـني بالسالمة األحيائية ،        اجـتماع المكـتب الموسـع لـلفريق العـامل المخصـص المفـت             : تقريـر   

 1998 أكتوبر / تشرين األول22-21مونتريـال ، 
 

األفرقة العاملة الفرعية وأفرقة االتصال ،      ورئيسي  مكتب  هيئة ال يـتكون المكتب الموسع من       -1
وممثل عن مكتب مؤتمر ) وهو كولومبيا(ن عـن البـلد الذي يستضيف االجتماع السادس       ـومـن مراقـبي   

 :وقد حضر االجتماعات الممثلون اآلتون ) البرازيل(األطراف 
 

ــرئيس) (الدانمــارك(الســيد فيــت كوســتر   ــبيده   ،)ال ــتين( الســيد دييغــو مال ــتوه  ) األرجن ــنا نيي ، الســيدة جيمي
، الدكتور تيولده   ) جزر البهاما (، سعادة السيدة لين هولووسكو      ) هنغاريا( فين بالس   ، البرفسـور  ار    ) كولومـبيا (

، ) موريتانيا(، السـيد محمـد محمود ولد الجاووط   ) الهـند (خواجـا  . هــ .، السـيد ر ) أثيوبيـا (هان جـبر اجزياغـر     بـر 
، الدكــتور أريــك شــونجانس )  نيوزيلــندا(، الســيد داريــل دان ) االتحــاد الروســي(الدكــتور ألكســندر غوليكــوف 

، ) هولندا(فاندرمير  . ج.، السيد ب  ) جامايكا(، السـيدة سـاندرا ونـت        ) كـندا (، السـيد جـون هيريـتي        ) فرنسـا (
أنتيغوا (، سعادة الدكتور جون أش      ) سويسرا(، الدكـتورة كاتريـنا كومر       ) جـنوب أفـريقيا   (الدكـتور جـرت وليمـس       

 ).البرازيل(، السيدة ماريا فلتشينا أورتغاو  دى سامبايو ) وبربودا 
 

 للفريق العامل ،    عقـد االجـتماع فـي سـبيل تسـهيل تـنظيم العمـل في االجتماع السادس                 1-1
/ والعمـل المتعـلق باالجـتماع االستثنائي الالحق لمؤتمر األطراف في كرتخينا ، كولومبيا ، في شباط                

  .1999فبراير 

بـدأ االجـتماع بـتقرير مـن األمانـة عن التحضيرات لالجتماع السادس للفريق العامل المعني                   1-2
 .بكولومبيا بالسالمة األحيائية ، وكان ذلك بالتحديد في زيارة موقع 

 تقريرًا عن المناقشات غير الرسمية 1 والفريق العامل الفرعي    1قـدم رئيسـا فـريق االتصـال          1-3
الـتي جـرت بيـنهما وبيـن ممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الصناعة ، وهي المناقشات التي          

ــورون إلى ر  ــلون المذك ــا الممث ــدم به ــلومات الخــلفية األساســية وآرا ئيســي ق ــريقين المع ء حــول الف
  .1 و الفريق العامل الفرعي 1الموضوعات التي نوقشت في فريق االتصال 

 هيكلة االجتماعات وتنظيمها 
 

نظـرًا لـثقل عبء العمل علي الوفود في وضع مشروع البرتوكول في صيغته النهائية ، توصل               -2
 .المكتب الموسع إلى عدة استنتاجات بشأن الهيكلة المؤقتة لالجتماع 

قـتراح يـرمي إلى توسـيع االجـتماع بحيـث يشـمل فرصـة ألجراء مشاورات                 جـرت مناقشـة ا     2-1
ووافـق المكـتب عـلي إمكان تطويل        . إقـليمية واقاليميـة ، فـي سـبيل دفـع عجـلة المفاوضـات قدمـًا                  

 ، وكذلــك ، إذا 1998فـبراير  / شـباط 14 و 13االجـتماع رسـميًا بحيـث يشـمل يومـي السـبت واألحـد ،        
وينـبغي اسـتعمال هـذا الوقـت لعقد اجتماعات محددة           . فـبراير   /ط شـبا  12طـلب ذلـك ، يـوم الجمعـة          
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المواعيــد ، تهــدف إلى أن تدفــع قدمــًا عجــلة مفاوضــات االجــتماع الســادس لــلفريق العــامل المعــني 
 .بالسالمة األحيائية 

، بجلسة )فبراير / شباط12(اتفـق عـلى أن يـبدأ الفـريق العـامل عملـه يوم األحد بعد الظهر                2-2
 والصين لعقد اجتماع مزود 77رقة عامـلة فـرعية ، عـلى أن تتاح الفرصة لمجموعة الـ           عامـة تعقـبها أفـ     
 .والهيكل المؤقت للفريق العامل مرفق بهذه الوثيقة . بالترجمة الفورية 

وافقت األمانة على تسهيل تلك المشاورات األقاليمية ، بقبولها العمل بوصفها غرفة مقاصة              2-3
ت المشـاورات األقاليميـة ، وأن تـزود كـل إقـليم بموظـف كبير إثناء                 لتـبادل المعـلومات بالنسـبة لطلـبا       

ولـن تـتاح الـترجمة الفوريـة أو أية مساعدة أخرى غير توفير غرف االجتماع ، إلجراء تلك        . المشـاورات   
 . المشاورات 

 
 تسهيل المفاوضات 

 
األحيائية ،  عندما نظر المكتب في نتائج االجتماع الخامس للفريق العامل المعني بالسالمة             -3

 من المواد ، كما "عناقيد"وافـق المكـتب عـلي أن كـثيرًا مـن نقـاط الـتفاوض تبدو نقاطًا مشتركة بين                
 " . عناقيد "وافق علي أن كثيرًا من المواد يمكن وينبغي اعتبارها 

وحبذ " . عناقيد المواد " شـعر المكـتب أن نهجـًا مناسـبًا لتسهيل عمل االجتماع يكون تبين       3-1
يمكن أن تكون كذلك أساسًا للمناقشات في المشاورات  " عناقيد المواد " كـرة القائلة بأن     المكـتب الف  

، تقدم إلى " عناقيد المواد"وأوصـي المكـتب بوضـع مذكـرة مـن الـرئيس عـن          . اإلقـليمية واالقاليميـة     
 .االجتماع 

ملين باإلضـافة إلى ذلـك وافـق المكـتب عـلي تـنظيم العمل بحيث ال يعالج كال الفريقين العا             3-2
المـواد نفسـها ، وأوصـي بإيجـاد اتصـال قـوي بيـن الفـريقين ، لكفالـة إجراء مناقشات مناسبة للمواد            

 . المترابطة

 

عــند إجــراء مــزيد مــن تحــليل نــتائج االجــتماع الخــامس لــلفريق العــامل المعــني بالســالمة   -4
من وجوه األحيائيـة ، أوصـي المكـتب بوضـع مشـروع نـص مشـروح ، تضـعه األمانـة ، يـبين مـا يوجـد                 

التضـارب ومـن األخطـاء الصـياغية ومن االزدواجات ويشمل نظرة عامة إلى البرتوكول ، وإلي النصوص                  
ين ، ولكـن بـدون تحـليل مـا يمكـن أن يـنجم مـن عواقـب عـن اخـتيار نـص من            ـالموضـوعة بيـن قوسـ     

 .وينبغي أن يعرض ذلك أيضا على االجتماع . النصوص 

 بشـأن التعريفات والمرفقات ، وافق     1 االتصـال    عـندما قـام المكـتب باسـتعراض عمـل فـريق            -5
المكـتب على أنه في الحاالت التي ال يمكن فيها التوصل إلى تحديد نهائٍي للتعريفات في وقت مبكر                

 ".تعريفات عملية "، يمكن أن يستمر الفريق العامل في عمله على أساس 

 ، وأقــترح المكــتب وعـلى هــذا الغــرار أيضــا ، نوقــش موضــوع المــرفقات ، وهــو موضــوع حــرج  -6
واستخلص من تلك . التوصـل بسـرعة إلى اتفـاق عـلى عـدد المـرفقات بالـبرتوكول وعـلى محتوياتها          

 .المناقشة أن عدد المرفقات ، في هذه المرحلة ، ينبغي أن يظل أقل ما يمكن 

 والية األفرقة العاملة وأفرقة االتصال 

األفـرقة ، وافـق علي عدم إدخال   أن المكـتب ، عـند نظـره فـي تـنظيم العمـل وفـي واليـات                 -7
 تحت سلطة   القانونية لصياغةلوينبغي تشكيل فريق    . يـرات عـلي واليـات األفـرقة الموجـودة فعًال            يتغ

وسـيكون فـريق الصــياغة القـانوني فـريقًا غيــر     . الـرئيس ، عـلى أال يـتأخر تشــكيله عـن يـوم الــثالثاء      
.  السيدة لين هولووسكو    مشـترك فـي المفاوضـات ، ويرأسـه عضو المكتب عن جزر البهاما ، سعادة               

وسـيكون الفـريق مفـتوح العضـوية ، ولكـن سـيتألف مـن أعضاء أساسيين هم مندوبان يرشحهما كل          
 .وسيعمل فريق الصياغة القانوني في الوقت نفسه كفريق لغوي .إقليم 

أوصـي المكـتب أن توافق األفرقة اإلقليمية علي الترشيحات لتكوين فريق الصياغة القانوني              -8
اجـتماعات التشـاور اإلقـليمية ، وعـلى أن تكـون تـلك الترشـيحات مـتاحة للرئاسـة عند عقد                ، خـالل    

 .الجلسة العامة يوم األحـد 
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 البيان الختامي ومقررات المؤتمر 

وافـق المكـتب عـلى أن تقـوم األمانـة بوضـع مشاريع مقررات المؤتمر االستثنائي لألطراف ومشروعًا                    -9
ات سوف تناقش في االجتماع السادس على أساس مشاورات غير لـبيان خـتامي ،  وأن تـلك المقرر       

والســيد محمـــد محمــود ولــد الجــاووط ) نيوزيلــندا(رســمية يجــريها عضــوا المكــتب الســيد داريــل دان 
، وينــبغي أن يكـون المشــاركون فـي االجــتماع السـادس مســتعدين للـنظر فيمــا هــي     ) موريـتانيــــا (

 .صي الفريق العامل بإرفاقها بالبيان الختامي المقررات أن وجدت ، التي ينبغي أن يو

 

 
الهيكـلة المقـترحة لالجـتماع السـادس لـلفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالسالمة            -10

 .1999فبراير /كرتخينا ، كولومبيا، شباط: األحيائية 
 

  قبل الظهر  بعد الظهر ليًال
مشـــاورات إقـــليمية  

 واقاليمية
 12الجمعـــــــــــــــــــة   

 *فبراير/شباط
مشـــاورات إقـــليمية  

 واقاليمية
 13الســـــــــــــــــــبت   

 فبراير/شباط
أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     

 اتصال
 فبراير/ شباط14األحد  - جلسة عامة 

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

ــلة  ــرقة عامـــــ أفـــــ
 أفرقة اتصال/فرعية

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

 15االثـــــــــــــــــــــنين 
 فبراير/شباط

ــلة  جلسة عامة ــرقة عامـــــ أفـــــ
 أفرقة اتصال/فرعية

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

ــثالثاء   16الـــــــــــــــــــ
 فبراير/طشبا

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

ــلة  ــرقة عامـــــ أفـــــ
 أفرقة اتصال/فرعية

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

 17األربعــــــــــــــــــــاء 
 فبراير/شباط

ــ جلسة عامة ــرقة عامـــــ لة أفـــــ
 أفرقة اتصال/فرعية

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

ــس   18الخميـــــــــــــــ
 فبراير/شباط

ــلة  جلسة عامة ــرقة عامـــــ أفـــــ
 أفرقة اتصال/فرعية

أفرقة /أفـرقة عامـلة فرعية     
 اتصال

 19الجمعـــــــــــــــــــة  
 فبراير /شباط

 
 إذا طلب ذلك فريق إقليمي  *

  
 .يمكن أن تعقد جلسات عامة مصغرة إذا لزم األمر 

 

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

 
 
 


