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   االجتماع األول
 2000ديسمبر / آانون األول15-11مونبلييه ، فرنسا ، 

 * من جدول األعمال المؤقت2البند 
 
 

  ايضاحية على جدول األعمال المؤقتشروح
 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

ان اللجQنة الحكومQية الدولQية المخصصQة ، المفQتوحة العضQوية ، لQبروتوآول قرطاجQنة بشQأن السQالمة االحيائية ، لالتفاقية                -1
 ، الصادر 1/3-  م ج إ EM-I/3قراره هي لجنة أنشأها مؤتمر األطراف في االتفاقية بموجب ") لحدبQق ("المQتعلقة بتQنوع البيولوجQي    

" لحدبق"  من ذلك المقرر ، أسند مؤتمر األطراف الى    6ففي الفقرة    . 2000يناير  / عQن اجQتماعه االستثنائي األول في آانون الثاني        
أما .  قرطاجنة تفويضQا بQأن تقQوم اللجQنة ، بمسQاندة مQن األميQن التنفيذي ، بالتحضيرات الالزمة لالجتماع األول ألطراف بروتوآول                

المقرر (فقد أعاد مؤتمر األطراف تأآيد ذلك التفويض وأقر خطة العمل للحدبق   / 2000مايو  /فQي اجتماعه الخامس المعقود في أيار      
 ) . ، المرفق 5/1

على أثر العرض المقدم من حكومة فرنسا الستضافة االجتماع األول للحدبق ، وبعد المشاورات مع مكتبي لحدبق ومؤتمر       -2
في مونبلييه في فرنسا من " Le CORUM"ألطQراف ، وضعت الترتيبات الالزمة لعقد االجتماع األول للحدبق في قصر المؤتمرات  ا
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  فتتاح االجتماع-1البند 

شرة من صباح يوم ، في الساعة العا) الكاميرون(سQيفتتح االجQتماع رئQيس اللجQنة الحكومQية الدولQية ، السفير فيليمون يانغ                -3
وسQQتلقى آلمQQات أخQQرى افتتاحQQية وترحيبQQية مQQن جهQQات شQQتى ، مQQنها ممQQثلون عQQن الQQبلد المستضQQيف ، والمديQQر     . 2000 ديسQQمبر 11

 .التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

  شؤون تنظيمية- 2البند 

  اقرار جدول األعمال - 2-1

4-      Qذا البQت هQية الدولية                  تحQنة الحكومQتماع األول للجQت لالجQال المؤقQدول األعمQيقدم جQند س(UNEP/CB/ICCP/1/1) للموافقة 
، في اجتماعه  وقQد أعQد جQدول األعمQال المؤقQت علQى أساس خطة العمل التي أقرها مؤتمر األطراف للجنة الحكومية الدولية      . علQيه   

 .الخامس وبعد التشاور مع مكتب اللجنة 

 خاب المقرر انت- 2-2

، ) الكاميرون(  ، قام مؤتمر األطراف بتعيين السفير فيليمون يانغ 3 - من المقرر م ج إ     8سQوف يذآQر أنQه بموجQب الفقرة           -5
وقد عقد ذلك . رئيسQا للجQنة الحكومQية الدولQية ، ودعا اللجنة الحكومية الدولية الى عقد اجتماع تنظيمي لغرض انتخاب مكتب اللجنة              

وفQQي ذلQQك .  ، مباشQQرة عقQب اختQQتام االجQQتماع االسQQتثناني لمؤتمQر األطQQراف   2000يQQناير / آQانون الثانQQي 29مQQي يQQوم االجQتماع التنظي 
االجQتماع ، وعلQى اثQر ترشيحات من ممثلي المجموعات االقليمية ، قررت اللجنة أن المكتب ينبغي أن يضم ، باالضافة الى الرئيس                

، بQيرو ، بولQندا ، سQانت آيQتس ونيفQيس ، جنوب      )  االسQالمية  -جمهوريQة  (لهQند ، ايQران   الدانمQرك ، ا   : ، ممثليQن عQن الQبلدان اآلتQية          
وبناء على ما طلبته اللجنة ، قامت تلك البلدان فيما بعد  ) 4 ، الفقرة  UNEP/CBD/ICCP/Org/1أنظر (أفريقQيا ، سويسرا ، أوآرانيا  

 : اآلتي بابالغ األمين التنفيذي أسماء ممثليها في المكتب على النحو

 )الدانمرك(السيد فيت آوستر  )سانت آيتس ونيفيس(السيد ريمون سلمون 

 )الهند(غوش . ك. السيد ب )جنوب أفريقيا(السيد ستيف تيبا 

 )جمهورية ايران االسالمية(السيد محمد رضا سالمات  )سويسرا(السيد فرنسوا بيتو 

 )بيرو(ز روساتي السيدة انطونيتا غوتيري )أوآرانيا(السيد سرغي غوبار 

 )بولندا(السيد أندرزي أنيول  

 من الالئحة 21ومQن ضQمن هQؤالء األعضQاء التسQعة بالمكتQب ، سQيكون علQى اللجQنة أن تنتخQب مقQررا  لها ، وفقا للقاعدة                -6
ت اللجQQنة الداخلQQية  المQQتعلقة باجQQتماعات مؤتمQQر األطQQراف ، وهQQي الئحQQة  تنطQQبق ، مQQع ادخQQال الQQتعديالت الالزمQQة ، علQQى اجQQتماعا    

أمQا األعضQاء الثمانية الباقون ، فسوف يكونون نوابا لرئيس   . 3 - مQن المقQرر م ج إ   7الحكومQية الدولQية ، آمQا هQو مقQرر فQي الفقQرة            
 .اللجنة 

  تنظيم العمل- 2-3

ي يقضي بأن قQد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أن تنظر في تنظيم العمل المقترح آما جاء في المرفق األول فيما يلي ، الذ    -7
وآان من رأي المكتب أن الموضوعين الرئيسيين المطلوب من اللجنة الحكومية الدولية أن . تكQون ثمة جلسة عامة وفريقان عامالن     

تQنظر فQيهما ، آمQا تمخضQا عQن المناقشQات التQي جQرت فQي االجQتماع الخامس لمؤتمر األطراف بشأن برنامج عمل اللجنة الحكومية                    
      Qا تقاسQية ، همQدرات          الدولQناء القQات وبQترح تغطية هذين الموضوعين بايجاز في الجلسة االفتتاحية التي تعقدها   . م المعلومQن المقQوم

، فقد أعده األمين التنفيذي  أما االقتراح الوارد في المرفق األول. الجلسQة العامQة ثQم يتQناولهما الفريقان العامالن للنظر فيهما تفصيليا      
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 مسQاعدة اللجQQنة علQى الوفQQاء بالQتفويض الصQادر الQQيها خQالل االطQQار الزمنQي الQذي وافQQق علQيه مؤتمQQر         بعQد مشQاورة المكتQQب ، بقصQد   
 . األطراف 

 الوثائق (أ)

أما وثائق العمل . ان الوثQيقة الحالQية سQوف  تكQون هي المرشد الرئيسي للموضوعات التنظيمية المطروحة على االجتماع                  -8
 .اني أدناه التي أعدت لالجتماع فهي واردة في المرفق الث

 الجدول الزمني) ب(

 13 صباحا الى الساعة 10سQيعمل االجQتماع علQى أسQاس عقQد جلسQتين آQل يQوم مزودتيQن بالQترجمة الفورية ، من الساعة                 -9
سوف تتاح قاعات لالجتماعات للمشاورات االقليمية غير الرسمية ، ال تزود بترجمة فورية ابتداء  . 18 الى الساعة 15ومن الساعة 

  .10/12/2000م األحد من يو

  تقرير األمين التنفيذي عن العمل الذي يجري بين انعقاد الدورات -3البند 

 والذي طلبه مؤتمر األطراف في اجتماعه االستثنائي األول
  وفي 14 و 13 و 12 و 11 ، الفقرات  EM-1/3المقرر (

 )3 ، الفقرة 5/1المقرر (اجتماعه العادي الخامس 
 : بشأن ما أحرز من تقدم في المجاالت اآلتية ) (UNEP/CBD/ICCP/1/2نفيذي بتقديم تقريره  سيقوم األمين الت -10

تعييQن نقQاط االتصQال التQي تتصQل بهQا اللجQنة الحكومQية الدولQية ، وهQو تعيين يقوم به األطراف والدول والمنظمات              )أ(
 ،) 11 ، الفقرة EM-1/3المقرر (االقليمية للتكامل االقتصادي 

ومQات المقدمQة مQن األطQراف والدول والمنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي بشأن ما لديها من برامج لتنظيم             المعل )ب(
شQؤون الكائQنات الحQية المحQورة ، ومQا يتصQل بهQا مQن المساعدة التقنية ، بما في ذلك التدريب ، وهي معلومات مقدمة الى األطراف                   

 ،) 12، الفقرة  3-المقرر م ج إ(والدول التي يعنيها األمر 

مQا أحQرز مQن تقQدم في العمل التحضيري لتشغيل غرفة تبادل المعلومات الخاصة بالسالمة االحيائية ، وهي الغرفة              (ج)
 ،) 13  ، الفقرة 3-المقرر م ج إ( من البروتوآول 20المنشأة بموجب المادة 

المقرر (خاطر وادارة المخاطر   وضQع جQدول  الخQبراء الذيQن ترشQحهم الحكومQات فQي المجاالت المتصلة بتقييم الم                   (د)
EM-1/3 14 ، الفقرة (، 

اجQتماع الخQبراء التقنييQن المعنييQن بغQرفة تQبادل المعلومQات الخاصQة بالسالمة االحيائية ، وهو االجتماع الذي انعقد             )•(
  ،5/1 من المقرر 3 ، استنادا للفقرة 2000 سبتمبر 13 الى 11من 

ما يQتعلق بالموقعيQن علQى بروتوآول قرطاجنة للسالمة االحيائية ، وتعيين    مQثال الوضQع القQائم فQي    (الشQؤون األخQرى     (و)
 ) .السلطات الوطنية المختصة

  شؤون تنظر فيها اللجنة في اجتماعها األول تحضيرا- 4البند 
 لالجتماع األول ألطراف البروتوآول ، آما وردت في

 خطة عمل اللجنة التي أقرها مؤتمر األطراف في اجتماعه
 ) ، المرفق5/1المقرر (الخامس 

 من جدول األعمال ، فهي تبين الموضوعات الخمسة المقرر أن تنظر فيها   4أمQا البQنود الفرعQية الخمسQة الQواردة فQي البند               -11
 ، 5/1المقرر (اللجQنة الحكومQية الدولQية فQي اجتماعها األول ، بموجب خطة عمل اللجنة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في االتفاقية          

 )المرفق

 )19 ، المادة 20المادة ( تقاسم المعلومات - 4-1
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وهو )  ، المرفق(UNEP/CBD/ICCP/1/3ان اللجQنة سيكون أمامها عند نظرها في هذا البند تقرير اجتماع الخبراء التقنيين             -12
ة بتقاسQQم  فQQي مونQQتريال ، للQQنظر فQQي الموضQQوعات المتصQQل   2000 سQQبتمبر 13 الQQى 11االجQQتماع الQQذي عقQQده األميQQن التنفQQيذي مQQن    

ويوصي هذا التقرير من ضمن  . 5/1 من المقرر   3المعلومQات وبغQرفة تبادل المعلومات الخاصة بالسالمة االحيائية ، اعماال للفقرة             
المعلومات ) 1: (ما يوصي به بتنفيذ مرحلة رائدة بغرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية ، ترآز على نوعين من المعلومات ، هما         

 مثل تعيين نقاط االتصال الوطنية والسلطات AIAلQى تسQهيل صنع القرار ، بما فيها المعلومات المطلوبة بموجب اجراءات       الرامQية ا  
المتطلبات التي تكون فيها ) 2(الوطنQية المختصQة ، واللوائQح المعمQول بهQا ، وملخصQات لتقيQيمات المخاطQر وللمقررات األخرى، و           

ئQية جQزءا مQن االجQراءات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المستخدمة آأغذية أو آأعالف أو     غQرفة تQبادل معلومQات السQالمة االحيا        
 ) .1-11أي المادة ( للتجهيز

علQى أسQاس الQتقرير ومQا يتضQمنه مQن توصQيات ، قQد ترغQب اللجQنة أن توصQي بQالخطوات الالحقQة في العمل التحضيري                       -13
مQع مQراعاة الترآQيز الQذي وضQعه مؤتمQر األطQراف فQي اجQتماعه الخامس على          لتشQغيل غQرفة تQبادل معلومQات السQالمة االحيائQية ،           

 .أولوية بدء تشغيل الغرفة قبل بدء نفاذ البروتوآول 
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 )28 ، المادة 22المادة ( بناء القدرات - 4-2

تتضمن و.  لمساعدتها في نظر هذا الموضوع (UNEP/CBD/ICCP/1/4)سQيكون أمQام اللجنة مذآرة أعدها األمين التنفيذي         -14
الوثQيقة المذآQورة اطQارا بيانيا لبناء القدرات  ، يرآز الضوء على أنواع القدرة المطلوبة لتنفيذ البروتوآول ، مع بيان النهج المحتملة        
. ومQا يوجQد مQن خيارات لتحقيق القدرة المطلوبة ، ويلخص األساس الموجود حاليا لبرامج بناء القدرات في مجال السالمة االحيائية               

ترغQب اللجQنة فQي أن تQنظر فQي جمQيع هQذه الوثQائق وفQي تقديم توصيات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها بين االجتماع األول             وقQد   
 .للجنة واالجتماع األول ألطراف البروتوآول ، للنهوض ببناء القدرات على تنفيذ البروتوآول 

، بقصد تشغيل الجدول 14 ، الفقرة 3-مقرر م ج إتحQت هQذا البQند قQد ترغQب اللجQنة أيضQا فQي أن تQنظر آذلQك فQي أحكQام ال                 -15
المQQتوازن اقليمQQيا الQQذي يتضQQمن أسQQماء الخQQبراء الذيQQن رشQQحتهم حكومQQاتهم فQQي المجQQاالت المتصQQلة بتقيQQيم المخاطQQر وادارة المخاطQQر  

 على طلب ذوي وقQد وضQع هQذا الجQدول لتقديم المشورة وغير ذلك من المساندة حسب مقتضى الحال وبناء          . المتصQلة بالQبروتوآول     
الشأن ، الى البلدان النامية التي هي أطراف والى األطراف األخرى التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية ، وذلك للقيام بتقييم المخاطر 
واتخQاذ قQرارات مسQتنيرة ، ولتنمQية المQوارد البشQرية وللQنهوض بالدعم المؤسسي فيما يتصل بالتحرآات عبر الحدود للكائنات الحية            

 .لمحورة ا

 )7 ، الفقرة 10المادة ( اجراءات اتخاذ القرار -  4-3

 تنظر (UNEP/CBD/ICCP/1/5)تحQت هQذا البQند الفرعQي سQيكون أمQام اللجQنة الحكومية الدولية مذآرة من األمين التنفيذي                       -16
 10 من المادة 7همية وفقا للفقرة في العناصر األساسية لالجراءات واآلليات المناسبة لتسهيل قيام األطراف باتخاذ القرارات ذات األ     

وتQنظر مذآرة األمين التنفيذي في التدابير التي اتخذت بموجب اتفاقيات تستتبع متطلبات أو مقتضيات مشابهة تقع           . مQن الQبروتوآول     
فاقية التجارة ات: ويرآQز هذا االستعراض أساسا على التدابير التي اتخذتها آل من        . علQى عQاتق األطQراف فQيما يQتعلق بصQنع القQرار               

 ، واتفاقية بازل بشأن الرقابة على التحرآات (CITES)الدولQية فQي األنQواع المعرضQة للخطQر مQن الحQيوانات اآلبدة والنباتات البرية                  
عQبر الحQدود للQنفايات الخطQرة والQتخلص مQنها ، واتفاقQية روتردام بشأن اجراءات القبول السابق عن علم بالنسبة لبعض الكيماويات                      

 Qية          والمبQتجارة الدولQي الQرة فQراءات المتعلقة بصنع القرار في البلدان التي               . يدات الخطQزا لالجQفا موجQك وصQرة آذلQمن المذآQوتتض
أو قطاعات هامة في التكنولوجيا األحيائية بشأن االستخدام والنقل والمأمون والمناولة أو التعامل مع الكائنات     /لديهQا تشQريع مفصل و     

وقد ترغب اللجنة . ر المذآQرة فQي عناصQر محQددة فQيما يQتعلق بتسQهيل صQنع القQرار فQي سياق البروتوآول           ثQم تQنظ  . الحQية المحQورة     
الحكومQية الدولية في أن تنظر في التوصيات الواردة في مذآرة األمين التنفيذي وأن تبدي رأيها لألمانة بشأن اآلليات التي قد ترغب              

 . ثاني اللجنة في مزيد من النظر فيها في اجتماعها ال

 )18المادة (والنقل والتعبئة وتحديد الهوية ) التعامل( المناولة - 4-4

 : ان خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية قد تبينت موضوعين تحت هذا البند ، آي تنظر فيهما اللجنة في اجتماعها األول -17

) التعبئة(لمناولة والنقل والتغليف نظQرة عامQة الQى القواعد والمقاييس الدولية ذات الصلة بالموضوع ، المتعلقة با           (أ)
 .وتحديد الهوية 

 .النظر في منهجيات لوضع مقاييس تتعلق بالمناولة والنقل والتغليف وتحديد الهوية  (ب)

وتشمل هذه المذآرة نظرة .  لمساعدة اللجنة في نظرها في هذا البند         (UNEP/CBD/ICCP/1/6)أعQد األمين التنفيذي مذآرة       -18
 الموضوع من قواعد ومقاييس دولية تتعلق بالمناولة والنقل والتغليف ، وتقترح بعض الخطوات التي يمكن      عامQة الQى مQا يتصل بهذا       

أتخاذهQا بيQن االجتماعيQن األول والثانQي للجQنة الحكومQية الدولQية ، بما يسمح لها أن تقوم ، في اجتماعها الثاني ، بتقديم توصيات الى           
 وضQع مقايQيس وحQول المنهجيات التي تتبع في ذلك الوضع فيما يتعلق بالمناولة والنقل    االجQتماع األول لألطQراف حQول الحاجQة الQى       

 .والتغليف والتحديد للكائنات الحية المحورة التي هي موضوع تحرآات مقصودة عبر الحدود ، في نطاق البروتوآول 

 )34المادة ( االمتثال - 4-5

 :موضوعين اآلتيين الواردين في خطة عملها من المتوقع أن تتناول اللجنة ، تحت هذا البند ، ال -19

 .العناصر التي تدخل في نظام لالمتثال للبروتوآول  (أ)
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 .الخيارات في مجال مثل هذا النظام  (ب)

 تعرض السوابق القائمة حاليا (UNEP/CBD/ICCP/1/7)فQي سQبيل مسQاعدة اللجQنة فQي مداوالتهQا ، أعQد األميQن التنفQيذي مذآرة                   -20
فاقات البيئية المتعددة األطراف ، وتنظر في المبادرات الحديثة الجارية في مجال وضع أنظمة لالمتثال بشQأن هQذا الموضQوع في االت     

ثQم تستمد المذآرة أفكارا  من تلك السوابق والمبادرات وآذلك من األحكام المتصلة  . فQي عQدد مQن العملQيات ذات الصQلة بالموضQوع             
العريضQQة للعناصQQر والخQQيارات المحQQتملة ولتناقشQQها فQQي سQQبيل األخQQذ بQQنظام  بالموضQQوع الQQواردة فQQي الQQبروتوآول ، لتضQQع الخطQQوط 

 . لالمتثال للبروتوآول 

  العمل المقبل للجنة الحكومية الدولية - 5البند 
 لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة االحيائية

والمسائل . دي الى اجتماعها الثاني  قQد ترغQب اللجQنة فQي أن تQنظر فQي الكيفية التي ينبغي لها أن تسير أثناء الفترة التي تؤ                -21
 :التي تبينها مؤتمر األطراف آي ينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية هي ما يلي 

 )27المادة ) (التعويضي(المسؤولية والجبر  �

 )33المادة (الرصد واعداد التقارير  �

 )31المادة (األمانة  �

 )22 ، المادة 5لفقرة  ، ا28المادة (ارشادات لآللية المالية  �

 الالئحة الداخلية الجتماع األطراف  �

 )4 ، الفقرة 29مثل المادة (النظر في الشؤون األخرى الالزمة للتنفيذ الفعال للبروتوآول  �

 وضع مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لألطراف  �

 :لحكومية الدولية شؤون مطلوب االستمرار في النظر فيها ومرحلة من االجتماع األول للجنة ا �

 )7 ، الفقرة 10المادة (اتخاذ القرار  -

 )20المادة (تقاسم المعلومات  -

 )28 ، المادة 22المادة (بناء القدرات  -

 )18المادة (المناولة والنقل والتغليف وتحديد الهوية  -

 )34المادة (االمتثال  -

باجQتماعها الثانQي علQى أسQاس مQا أحQرز مQن تقQدم في         قQد ترغQب اللجQنة فQي ادخQال تعديQالت علQى بQرنامج العمQل الخQاص                      -22
 .االجتماع األول 

  مكان وزمان االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية- 6البند 
 لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

 ،  ة الحكومية الدوليةوفقQا  لقواعQد الالئحة الداخلية لمؤتمر األطراف ، التي تطبق مع ادخال التغييرات الالزمة على اللجن               -23
فQان االجتماع الثاني للجنة سوف ينعقد في مقر األمانة ، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك ، أو ما لم توضع ترتيبات مناسبة من األمانة في             
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أآتوبر / األول تشرين5 الى 1وفيما يتعلق بتاريخ االجتماع القادم ، اقترح األمين التنفيذي تاريخا احتماليا من . تشQاور مQع األطراف      
 بعQد مشQاورة المكتQب بشQأن الفQترة األنسب لالجتماع ، بما يكفل التحضير الالزم لالجتماع األول لألطراف في البروتوآول ،           2001

 .آذلك مع مراعاة الجدول العالمي لألحداث البيئية ولالجتماعات األخرى التي تتولى األمانة تنظيمها وخدمتها 

  الشؤون األخرى- 7البند 

تحQت هذا البند قد يرغب المشارآون في النظر في أية بنود تقترح وتقبل لمناقشتها اذا آانت متصلة بالتفويض الصادر الى           -24
 .اللجنة 

  الموافقة على التقرير- 8البند 

 . سوف تقوم اللجنة بالنظر في تقريرها وبالموافقة عليه على أساس مشروع التقرير الذي سيقوم المقرر باعداده وتقديمه -25

  اختتام االجتماع- 9البند 

 .18  ، الساعة2000ديسمبر / آانون األول15من المتوقع أن يختتم االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية يوم الجمعة  -26
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 المرفق األول

 جنةالتنظيم المؤقت لعمل االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطا
 بشأن السالمة األحيائية

  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني
 بند جدول األعمال  

 
  افتتاح االجتماع-1

 األثنين 
11/12/ 2000   

 11 الى 10من الساعة 
 :بنود جدول األعمال   

  شؤون تنظيمية -2
 اقرارجدول األعمال  2-1
 انتخاب المقرر  2-2
 يم العملتنظ  2-3
تقرير األمين التنفيذي عن العمل   -3

 الذييجري فيما بين انعقاد الدورات
 ، 20المادة (تقاسم المعلومات   4-1

 )19 المادة
 )28 ، المادة 22المادة (بناء القدرة   4-2

 13 الى 11من الساعة 

 بنود جدول األعمال
 ، 22المادة (بناء القدرات  4-2

 28المادة 
خاذ القرار اجراءات ات 4-3

 )7 ، الفقرة 10 المادة(
 )34المادة (االمتثال  4-5

 بنود جدول األعمال 
 ، 20المادة (تقاسم المعلومات  4-1

 )19 المادة
المناولة  والنقل والتغليف وتحديد الهوية   4-4

 )18المادة (

 18 الى 15من الساعة  

 :بنود جدول األعمال 
مواصلة النظر في بنود جدول 

 األعمال 
 5-4 و 3-4 و 4-2

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بندي جدول األعمال 

 4-4 و 1ِ-4

 الثالثاء 
12/12/2000 

 13 الى 10من الساعة 

    
 :بنود جدول األعمال 

مواصلة النظر في بنود جدول 
 األعمال 

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بندي جدول األعمال 

 4-4 و 4-1

 18 الى 15من الساعة  
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  الجلسة العامة الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني
 5-4 و 3-4 و 4-2

 :بنود جدول األعمال 
مواصلة النظر في بنود جدول 

 األعمال 
 5-4 و 3-4 و 4-2

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بندي جدول األعمال 

 4-4 و 4-1

 األربعاء  
13/12/2000 

 13 الى 10من الساعة 

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بنود جدول

 األعمال 
 5-4 و 3-4 و 4-2

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بندي جدول األعمال 

 4-4 و 4-1

 17 الى 15من الساعة  

جلسة عامة الستعراض ما أحرز من تقدم في   
 الفريقين العاملين

 18 الى 17من الساعة 

 :بنود جدول األعمال 
مواصلة النظر في بنود جدول 

 األعمال 
 5-4 و 3-4 و 4-2

 :بنود جدول األعمال 
 مواصلة النظر في بندي جدول األعمال 

 4-4 و 4-1

 الخميس 
14/12/ 2000 - 

 13 الى 10من الساعة 

المسائل المتبقية من بنود جدول 
 األعمال

 5-4 و 3-4 و 4-2 

 من 4-4 و 1-4المسائل المتبقية من البندين 
 جدول األعمال 

 18 الى 15من الساعة  

 :دول األعمال بنود ج  
العمل المقبل للجنة الحكومية الدولية  -5

لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 
 االحيائية

 مكان وزمان االجتماع الثاني للجنة -6
الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة 

 بشأن السالمة االحيائية
  أمور أخرى-7
  الموافقة على التقرير-8
  اختتام االجتماع-9

 الجمعة
15/12/ 2000 

 13 الى 10من الساعة 
 18 الى 15ومن الساعة 
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 المرفق الثاني

 قائمة الوثائق التي ستكون أمام االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية المخصصة
 )لحدبق(المفتوحة العضوية لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

 
 ز الوثيقةرم عنوان الوثيقة

 UNEP/CBD/ICCP/1/1 جدول األعمال المؤقت
 UNEP/CBD/ICCP/1/1/Add.1 شروحات ايضاحية لجدول األعمال المؤقت

تقريQQر األميQQن التنفQQيذي بشQQأن العمQQل الQQذي يجQQري بيQQن      
 الصQQادرين  5/1 و 3-إ ج الQQدورات اعمQQاال للمقرريQQن م  

 عن مؤتمر األطراف في االتفاقية

UNEP/CBD/ICCP/1/2 

 UNEP/CBD/ICCP/1/3 )19 ، المادة 20المادة (اسم المعلومات تق
 UNEP/CBD/ICCP/1/4 )28 ، المادة 22المادة (بناء القدرات  

 UNEP/CBD/ICCP/1/5 )7  ، الفقرة10المادة (اجراءات اتخاذ القرار 
 UNEP/CBD/ICCP/1/6 )18المادة (المناولة والنقل والتغليف وتحديد الهوية 

 UNEP/CBD/ICCP/1/7  )34المادة (االمتثال 
العمQQQQل القQQQQادم للجQQQQنة الحكومQQQQية الدولQQQQية لQQQQبروتوآول    

 قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية
UNEP/CBD/ICCP/1/8 

----- 
 


