
 محدود  عددطبع،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 رابعالاالجتماع 

 2008أيار / مايو16-12 ،بون
 ∗المؤقت من جدول األعمال 2البند 

 
 الشؤون التنظيمية

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 مقدمة

، الذي وافقت BS-III/18في اجتماعها الثالث، اعتمدت األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية المقرر  .1
لداخلي لمؤتمر األطراف في االتفاقية،  من النظام ا4فيه على عقد اجتماعات عادية مرة كل سنتين حسبما تنص عليه المادة 

.  التي تسري مع إجراء ما يلزم من تغييرات، على اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولو
وفي اجتماعه الثامن، .   الرابع مع االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقيةاعقد اجتماعهوقررت األطراف كذلك أن ت

وقبل مع التقدير، العرض علما  مؤتمر األطراف حيط، أ2006آذار / مارس31 إلى 20منعقد في كوريتيبا، البرازيل من ال
ية الستضافة االجتماع الرابع لألطراف في البروتوكول مع االجتماع العادي تحادالمقدم من حكومة جمهورية ألمانيا اال

 .التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقية
االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في بون، ألمانيا من  عليه، سيعقد وبناء .2

أيار / مايو30 إلى 19، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقية الذي سيعقد من 2008أيار / مايو16 إلى 12
وقد تجرى مشاورات .  ، بون، ألمانياGodesberger Allee, 53175، "ماريتيم بون" في نفس المكان، أي في فندق 2008

األحد جتماع يوم وسيبدأ التسجيل لال.  2008أيار / مايو11بين الوفود واجتماعات تحضيرية بين المجموعات اإلقليمية يوم 
 12ثنين يوم اإلجيل التسوسيستمر في الفندق  السادسة مساء الساعة حتى التاسعة صباحا من الساعة 2008 رأيا/ مايو11
 . من الساعة الثامنة صباحا2008أيار /مايو
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 الشؤون التنظيمية:   أوال 
    افتتاح االجتماع- 1البند 

ومن المتوقع أن يستمع المؤتمر في .  2008أيار / مايو12في الساعة العاشرة من صباح يوم االجتماع سيفتتح  .3
المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة من  البلد المستضيف، ويممثلجلسته األولى إلى كلمة افتتاحية أو أكثر من 

 .، ضمن متحدثين آخرينواألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي) يونيب(
  االجتماعتنظيم   - 2البند 

  المكتبهيئة   2-1
فقرة لووفقا ل. ألطراف في البروتوكول لرابع التماعجلال الحالي كمكتب  االتفاقية مكتب مؤتمر األطراف فيسيعمل .4
 في اآلن ، ولكنه ليساالتفاقية مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في من أعضاء ان أي فإ، من البروتوكول29ادة لما  من3

 .بينها البروتوكول من األطراف في تنتخبه طرفا في البروتوكول، سوف يحل محله عضو ،نفسه
االجتماع يسبق االجتماع التاسع لمؤتمر هذا  الفترة األخيرة السابقة لالجتماع، وألن لخبرة المكتسبة فيوفي ضوء ا .5

حسب الحالة، وذلك إذا ، ياطيين للمكتب، واحد على األقل من كل إقليماألطراف، هناك حاجة أيضا إلى انتخاب أعضاء احت
 للفترة التي تبدأ عند طرافا في البروتوكولانتخب مؤتمر األطراف أعضاء المكتب من األطراف في االتفاقية التي ليست أ

 .اختتام اجتماعه التاسع

    إقرار جدول األعمال2-2

 ووفقا .الثاني إلى الخامسمن  الجتماعاتهابرنامج العمل المتوسط األجل ت األطراف اعتمد ،BS-I/12في المقرر  .6
على أساس  أعد األمين التنفيذي جدول أعمال مؤقتا ،النظام الداخلي من 9  و8مادتين لباال  من ذلك المقرر وعم2للفقرة 

 االجتماعنظر ل،  األطرافمن في برنامج العمل المتوسط األجل والقضايا التي نشأت عن مقررات سابقة المذكورةالقضايا 
رة ية الدواجوهر والقضايا الدائمةويتضمن جدول األعمال المؤقت القضايا ال . (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1) رابعال
، كما يقضي بذلك )األطرافت وفقا لمقررات أعدالتي وأي القضايا األخرى واألنشطة المشتقة الالزمة لتنفيذ البروتوكول، (

 .برنامج العمل المتوسط األجل
 .ستدعى األطراف إلى بحث وإقرار جدول األعمال المؤقت الذي وزعه األمين التنفيذي .7

    تنظيم العمل2-3

الذي ينص ارد في المرفق األول أدناه، الجتماع على النحو الوف في بحث اقتراح تنظيم عمل اطراقد ترغب األ .8
وقد أعد األمين التنفيذي هذا االقتراح بالتشاور مع هيئة المكتب، بغية تمكين .   جلسة عامة وفريقين عاملينإنشاءعلى 

لى الخبرة المكتسبة من إويستند االقتراح .  متاحاألطراف من النظر في جميع بنود جدول األعمال في اإلطار الزمني ال
 . جلسة عامة وفريقين عاملينأنشئت فيهاالتي االجتماعات الثالثة السابقة لألطراف، 

غير أن   .جلسات بعد الظهرستوفر الترجمة الفورية للجلسة العامة والفريقين العاملين في الجلسات الصباحية و .9
 . عقد مثل تلك الجلساتدعت الحاجة إلى إذا ،لجلسات الليليةاتقدم إلى الترجمة الفورية لن 

 .هذه الوثيقةب اإلعالمية المعدة لالجتماع في المرفق الثاني ثائقورقات العمل والوقائمة وترد  .10
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 تقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلى االجتماع الرابع لمؤتمر  – 3البند 
 توكول السالمة األحيائيةاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو

م تقـد و االجتمـاع ين إلـى     وثائق تفويض الممثل   ستبحث هيئة المكتب  ،   من النظام الداخلي   19 و   18وفقا للمادتين    .11
 . التخاذ قرار بشأنهالالجتماع إلى الجلسة العامة ها عناتقرير

 تفـويض ال وراق ألة نموذجيعينةلتنفيذي ، أعد األمين ا18 مادةات التطلب على الوفاء بم  األطراففي سبيل مساعدة     .12
وثـائق  "فـإن    ووفقا لهـذه المـادة،        .االجتماع لحضور بكتاب الدعوة    امرفق الوطنية   التصال على نقاط ا   ووزعهالمناسبة،  

تصدر، إذا كان األمر يتعلـق بمنظمـة        الخارجية، أو   الشؤون  التفويض يصدرها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير          
 ".تلك المنظمةالسلطة المختصة في لتكامل االقتصادي، عن إقليمية ل

 .من هيئة المكتبإليها   التفويض المقدمأوراقستدعى األطراف في البروتوكول إلى بحث واعتماد تقرير  .13

     القضايا الدائمة–ثانيا 
 تقرير لجنة االمتثال   - 4البند 

التوصيات واعتمدت الجتماع الثاني للجنة االمتثال واستعرضت في اجتماعها الثالث، نظرت األطراف في تقرير ا .14
لجنة االمتثال تجميع المزيد من ، طلبت األطراف في البروتوكول من BS-III/1وفي مقررها .  اللجنةالتي قدمتها 
 ا لكي ينظر فيه، المتكررةالثمتعددة األطراف فيما يتعلق بحاالت عدم االمتاألخرى  االتفاقات البيئية عن خبرةالمعلومات 

إعداد تقرير عن القضايا العامة ، BS-III/15 بموجب المقرر ،أيضامن لجنة االمتثال ت األطراف وطلب.  االجتماع الحالي
 االجتماع الرابع من انعقاد ستة اشهر قبللتزاماتها بمقتضى البروتوكول وإتاحة هذا التقرير الالمتعلقة بامتثال األطراف 

 .ألطرافل
واستعرضت، ضمن أمور .  2007آذار / مارس7 إلى 5مبور من تثال اجتماعها الثالث في كواال لجنة االمعقدت ل .15

ة متعلق اإلجراءات البخصوصمتعددة األطراف األخرى  االتفاقات البيئية عن خبرةأخرى، المعلومات التي جمعتها األمانة 
عقد في ذي المسألة في اجتماعها الرابع الهذه النظر في مواصلة ووافقت اللجنة على .   المتكررةبحاالت عدم االمتثال

تقريرا اجتماعي اللجنة في الوثيقتين ووزع .  2007تشرين الثاني / نوفمبر23 إلى 21مونتريال من 
UNEP/CBD/BS/CC/3/3و  UNEP/CBD/BS/CC/4/3ويمكن الحصول عليهما من خالل الموقع ، على التوالي ،

 .اإللكتروني لألمانة
 توصيات هذين االجتماعين في وثيقة واحدة وحيدم رئيس اللجنة بعد ذلك، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، بتقا .16

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2) ،جراء اإلأمام األطراف في اجتماعها الرابع لبحثها واتخاذ هذه الوثيقة  كونستو
 . بشأنهاالالزم

معلومات عن خبرات االتفاقات البيئية لحتوي على تجميع لتتنفيذي األمين المن مذكرة سيكون أمام االجتماع أيضا  .17
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1)  المتكررةمتعددة األطراف بخصوص حاالت عدم االمتثالخرى األ

ستدعى األطراف أيضا إلى انتخاب أعضاء جدد للجنة االمتثال محل األعضاء المستقيلين واألعضاء التي تنتهي  .18
 .2008 سنة في نهاية مدمته خمدة
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 تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية   - 5البند 

 تعتمدا تنفيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و       استعرضت األطراف في البروتوكول   في اجتماعها الثاني،     .19
ويحدد برنامج العمل المتعدد السنوات المذكور عددا        ). المرفق ،BS-II/2المقرر  (برنامج عمل متعدد السنوات لتلك الغرفة       

 .  تلـك األهـداف    تحقيقمن األهداف لتشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ويسلط الضوء على األنشطة الممكنة ل             
ة أو إتمامهـا  األنشـط لتنفيـذ  ةر الزمنيط األباإلضافة إلى  في كل نشاط،     )الرئيسيينالفاعلين  (الفاعل الرئيسي   ن أيضا   ويبي ،

   .حالةالحسب 
الجاري لبرنامج العمـل    تنفيذ  ال تقريرا مرحليا عن     قدمتبند، أعد األمين التنفيذي مذكرة      في إطار هذا ال   وتبعا لذلك،    .20

 إعادة تحـديث  معلومات عن  ، ضمن أمور أخرى،   المذكرة تقدمو.  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/3)المتعدد السنوات   
 الوصـول  تسهيلاستعمال غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و   في تيسير   يتمثل  هدف أساسي     أجل منالبوابة المركزية   

وتحدد المذكرة  .   على أساس العناصر الواردة في برنامج العمل المتعدد السنوات         ، فيها  المعلومات والمشاركة  إدخال و ،إليها
 البوابة المركزية   مننتائج المراجعة الخارجية أل   ) 1: (تشملائية و أيضا األنشطة الجارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحي       

 من  16الفقرة  (ة  ـات السالمة األحيائي  ـالمسح الثاني لمستخدمي غرفة تبادل معلوم     ) BS-III/2(  ،)2 من المقرر    14الفقرة  (
تبادل معلومات السالمة األحيائية المساعدة المقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية إلى غرفة       ) 3( و،  )BS-III/2المقرر  

 ).BS-I/3المرفق بالمقرر (
ستدعى األطراف في البروتوكول إلى النظر في التقرير المرحلي وقد ترغب في تقديم مزيد من اإلرشادات، حسب                .21

 .الحالة، بشأن تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
  واستعمال جدول خبراء السالمة األحيائيةات أنشطة بناء القدرحالة   - 6البند 

مـن أجـل التنفيـذ الفعـال     ، اعتمدت األطراف في البروتوكول خطة عمل لبنـاء القـدرات          BS-I/5في المقرر    .22
التقـدم المحـرز   عـن  وطلبت من األمين التنفيذي أن يعد تقريرا مرحليا .  للبروتوكول وأنشأت آلية للتنسيق من أجل تنفيذه     

 . في اجتماعي األطراف الثاني والثالث، على التوالي لبحثه،ذ آلية التنسيق وخطة العملمستفادة من تنفيالدروس الو
 بالمجموعة األولية للمعايير والمؤشـرات لرصـد     ولوباإلضافة إلى ذلك، أحاطت األطراف علما في اجتماعها األ         .23

 من األمين التنفيذي أن يعد، لنظر االجتماع الرابع، تقريـرا       وطلبت األطراف .  تنفيذ خطة العمل التي أعدها األمين التنفيذي      
عن خبرات تشغيل استعمال المؤشرات األولية وأن يقدم اقتراحات بشأن مواصلة تطويرها وتحسينها، وذلك علـى أسـاس                  

 .تعليقات األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية
توكول في التقرير المرحلي بشأن تنفيذ آلية التنسيق وطلبـت مـن            في اجتماعها الثاني، نظرت األطراف في البرو       .24

 من المقـررات بخصـوص تـدابير لمعالجـة       ا االجتماع الثاني أيضا عدد    اتخذو.  األمين التنفيذي أن يواصل تطوير اآللية     
 .السالمة األحيائيةوالتدريب في مجال تعليم الاحتياجات بناء القدرات وأولويات البلدان وتعزيز 

المحرز في تنفيذ   في اجتماعها الثالث، نظرت األطراف في البروتوكول في تقرير أعده األمين التنفيذي عن التقدم               و .25
 مـن   6وفي القسم   .  ة من خطة العمل   منقحواعتمدت نسخة    (UNEP/CBD/BS/3/4)هذه الخطة   تنفيذ  خطة العمل وفاعلية    
ـ    إعدا من األمانة    مطلوبخطة العمل المنقحة،      ون متعـدد  ون الخطـوات التـي اتخـذتها البلـدان، والفـاعل          د تقـارير ع

ن في مجال تنفيذ خطة العمل وأن تقدم هذا التقرير إلـى اجتمـاع األطـراف    ون اآلخر ون الدولي ون والفاعل والثنائي/األطراف
 . بنجاح وفاعليةجراءات الواردة في خطة العمل تنفذ اإللمعرفة ما إذا كانت
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عن حالة تنفيذ خطة العمـل والخطـوات   األطراف في البروتوكول إلى النظر في تقرير    في إطار هذا البند، تدعى       .26
التي اتخذها األمين التنفيذي من أجل مواصلة تطوير آلية التنسيق، وتقديم مزيد من اإلرشادات، حسب الحالة، بشـأن تنفيـذ           

أعده األمين التنفيـذي    نظر في التقرير الذي     وتدعى األطراف في البروتوكول أيضا إلى ال      .  خطة العمل وتنفيذ آلية التنسيق    
 وأن تعتمـد    ،مواصلة تطويرها رامية إلى   لاقتراحات  الاستعمال المؤشرات األولية باإلضافة إلى ا     شأن   ب يةالتشغيلالخبرة  عن  

 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.1)مجموعة منقحة من المؤشرات 
أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، بما        تدعم  ظمات التي   تقارير من المن  إلى   االجتماع أيضا    ستمعقد ي  .27

 .أو وكاالت التنفيذ التابعة له/فيها، ضمن منظمات أخرى، مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة و
 جدول خبراء السالمة األحيائية

المبـادئ اإلرشـادية المؤقتـة      ،  BS-I/4في اجتماعها األول، اعتمدت األطراف في البروتوكول، بموجب المقرر           .28
.   خبراء السالمة األحيائية   لمرحلة التجريبية للصندوق الطوعي لجدول    ا بخصوص   الخطوط اإلرشادية كذلك  وخبراء  اللجدول  
 من األمين التنفيذي أن يقدم لنظر كل اجتماع لألطراف في البروتوكول، تقريرا عن حالة الجدول واستعماله وأن يقدم                وطلب
 .استعمالهوقريرا عن حالة المرحلة التجريبية للصندوق الطوعي وتشغيله أيضا ت

 الثالث، نظرت األطراف في البروتوكول في التقرير الذي أعده األمين التنفيذي عن حالة واسـتعمال  اوفي اجتماعه  .29
.  ال جدول الخبراء وفاعليته    بشأن تدابير لتعزيز استعم    BS-III/4جدول الخبراء، واعتمدت مزيدا من اإلرشادات في المقرر         

إلى فريق االتصال المعني ببناء القدرات فـي        ، طلبت األطراف في البروتوكول      BS-III/4من المقرر    2و   1 تينوفي الفقر 
أو خبـرات   بما في ذلك مؤهالت     (، مشروع معايير واشتراطات دنيا       الرابع هامجال السالمة األحيائية أن يعد، لنظر اجتماع      

 أن يستكشف إمكانية إنشاء آلية لمراقبـة جـودة      و،   خبراء السالمة األحيائية   جدولم في   هؤء الذين ستدرج أسما   ، للخبرا )دنيا
 .تلك اآلليةتشغيل ، وإذا كان األمر ممكنا، أن يقترح طرائق الجدول

الـة  عـن ح  سيدعى االجتماع الرابع لألطراف في البروتوكول إلى النظر في التقرير الذي أعده األمين التنفيـذي                 .30
ــ ــدول واستعم ــعـالج ــذلك وض ــاله، وك ـــ وتشغي ـــل واستعم ــوعي  ـال المرحل ــندوق الط ــة للص ة التجريبي

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.2) .  ــال ــق االتص ــري فري ــا تقري ــاع أيض ــتعرض االجتم ــوف يس  وس
)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/7 ل التالية  توصيات فريق االتصال، بشأن المسائ     على أساس  ويتخذ قرارا،    )8  و :
بالنسبة للخبراء الذين ستدرج أسماؤهم فـي  ) أو الخبرات الدنيا بما في ذلك المؤهالت     (ت دنيا   اشتراطامشروع معايير و  ) 1(

حديثة لجدول الخبراء التي اعتمدت في المقرر       مؤقتة  خطوط إرشادية   ) 3(عناصر آللية مراقبة جودة الجدول؛      ) 2(الجدول؛  
BS-I/4 تدابير أخرى لتحسين فاعلية الجدول واستعماله) 5(نقح للجدول و نموذج ترشيح م) 4(؛. 

 شؤون متعلقة باآللية المالية والموارد   - 7البند 
علـى  ، ضمن أمور أخرى،  اشتمل الذي   BS-III/5في اجتماعها الثالث، اعتمدت األطراف في البروتوكول المقرر          .31

 إلـى اآلليـة الماليـة بخصـوص     ية التنوع البيولوجي بشأن إرشاد   تفاقتوصيات إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في ا       
، على وجـه    ينتهيعلى أن    (GEF) من هذا المقرر، حثت األطراف مرفق البيئة العالمية          3وفي الفقرة   .  سالمة األحيائية ال

عناصـر   "عنوانبحها الوثيقة    السالمة األحيائية على أساس العناصر التي تقتر       استراتيجية واعتماد وتنفيذ    من إعداد  السرعة،
 عناصـر مـن ذلـك       تتضمنوالتي   عن مؤتمر األطراف     ة الصادر اترشاد مع مراعاة اإل   ،"لسالمة األحيائية لالستراتيجية  

 اسـتراتيجيته العالميـة لتمويـل    2006حزيران /واعتمد مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماعه المنعقد في يونيو   .  المقرر
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/12)يائية أنشطة السالمة األح
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 أن يقدم مرفق البيئة العالمية تقريرا عن تنفيذ استراتيجية مساندة أنشطة بناء القدرات من أجل التنفيـذ                  توقعمن الم  .32

 .الفعال للبروتوكول
ات المقدمة إلى اآلليـة   هذا البند، أعد األمين التنفيذي مذكرة تعرض حالة تنفيذ اإلرشادبحثلمساعدة األطراف في     .33

بهـذه  علمـا   وستدعى األطراف إلى اإلحاطة     .  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5) المالية بخصوص السالمة األحيائية   
إرشـادات  توجيه  توصيات إضافية إلى مؤتمر األطراف في االتفاقية بخصوص         إصدار  التقارير وإلى النظر في الحاجة إلى       

 .إضافية إلى اآللية المالية
 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى   -8 البند

 بشأن التعاون، وطلبت من األمين التنفيذي القيـام بمـا           BS-III/6في اجتماعها الثالث، اعتمدت األطراف المقرر        .34
إليهـا فـي   مواصلة متابعة وتعزيز وتكثيف، حسب مقتضى الحال، ترتيبات التعاون مع جميع المنظمات المشـار               ) أ(: يلي

ال للبروتوكول كن أن تسهم في التنفيذ الفع   مكانيات التآزر مع العمليات والمبادرات التي يم      إاستكشاف  ) ب(؛  BS-II/6المقرر  
بروتوكـول خـالل   الإبالغ األطراف فـي  ) ج(و ؛ وخاصة فيما يتعلق بتعزيز بناء القدرات، والعمل على تعزيز هذا التآزر    

 . تنفيذ هذا المقرر الرابع بما تحقق منااجتماعه
، في إطار هذا البند، سيوزع األمين التنفيذي مذكرة إلى األطراف بشأن تحديث أنشطة التعـاون بـين                  ناء عليه وب .35

األمانة والمنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك مبادرة الجمارك الخضـراء،                
وقد ترغب األطراف في    .  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6)ي واالتفاقية الدولية لحماية النباتات      وهيئة الدستور الغذائ  

أو تدرج، حسـب الحالـة، التعـاون    /اإلحاطة علما بالتقرير وأن تقدم، حسبما هو مالئم، إرشادات إضافية بشأن التعاون، و        
 .الجاري لدى نظرها في البنود ذات الصلة من جدول األعمال

 دارة شؤون البروتوكول وشؤون الميزانيةإتقرير األمين التنفيذي عن    - 9البند 
مج خدمات األمانة وتكـاليف برنـا     محددة ل لميزانية البرنامجية لتكاليف    ا، اعتمدت األطراف    BS-III/7في المقرر    .36

 من هـذا  12  وفي الفقرة .2008-2007ين سنتلسالمة األحيائية خالل فترة ال    لبروتوكول قرطاجنة   عمل السالمة األحيائية ل   
ميزانيـة برنامجيـة     ،على اجتماعها الرابـع   من األمين التنفيذي أن يعد ويعرض       في البروتوكول   المقرر، طلبت األطراف    

وأن يقدم تقريـرا    ،  2010-2009ين  سنتسالمة األحيائية لفترة ال   الخدمات األمانة وبرنامج عمل بروتوكول      محددة ل تكاليف  ل
.  2008-2007ين سـنت  لفتـرة ال البروتوكولت تدخل على ميزانية    عديالاء الميزانية وكذلك عن أية ت     يرادات وعن أد  عن اإل 

 من نفس المقرر، طلبت األطراف في البروتوكول إلى األمين التنفيـذي، لـدى تقديمـه                13وعالوة على ذلك، وفي الفقرة      
 آلية التقصي الستعراض تقاسـم تكـاليف خـدمات          أن يستعمل ،  2010-2009للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين      

 .15 إلى 85بنسبة األمانة بين اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول 
ـ في إطار هذا البند، ستدعى األطراف إلى استعراض المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي            .37 ن شـؤون الميزانيـة   ع

، وأن تقدم مزيدا من اإلرشـادات وتتخـذ اإلجـراءات           (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7) البروتوكولشؤون  وإدارة  
 .الالزمة، حسب الحالة
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 األجلية الناشئة عن برنامج العمل المتوسط جوهرالقضايا ال –ثالثا 
  فيوعن المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف

 لعامل كاجتماع لألطراف فيا اتفاقية التنوع البيولوجي
  األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة

 )18المادة (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة   - 10البند 
 2بخصوص المسائل التي تغطيها الفقرتان      مختلفة  ت األطراف في البروتوكول مقررات      تخذفي اجتماعها الثالث، ا    .38
بالعالقة إلى ما يلي،    أو دعت إلى تقديمها     األطراف تعليقات   قيامها بذلك، طلبت    لدى  و.   من البروتوكول  18 من المادة    3 و

 :ضمن جملة أمور
لكائنات انقل ووتعبئة مناولة  هوية وير تتعلق بممارسات تحديد وضع معاي– ومنهجيات – إلىالحاجة  )أ(

ة لتحديد هوية ومناولة يحالكفاية القواعد والمعايير ال) 1( آراء ومعلومات عن :18 من المادة 3، أي الفقرة الحية المحورة
 ، بالكائنات الحية المحورة، الخاضعة لتحرك عبر الحدودالمتعلقةلسلع والمواد، لمعالجة الشواغل اوتعبئة ونقل، 

 أو دعوة الهيئات الدولية ذات ، وضع قواعد ومعايير جديدةإلىالفجوات التي قد تكون موجودة والتي قد تبرر الحاجة  )2( و
 من المقرر 1الفقرة  (ر، حسبما يكون األمر مناسباـع نطاق ما يوجد لديها من قواعد ومعاييـو توسي تعديل أإلىالصلة 

BS-III/9(؛ 
من ) أ(2الكائنات الحية المحور المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، أي الفقرة  )ب(

 وعن الحاجة إلى هاورصدالكائنات الحية المحورة خذ عينات  المكتسبة من استخدام تقنيات أةمعلومات عن الخبر: 18المادة 
 ).BS-III/10 من المقرر 11الفقرة  (ها، وطرائق ذلك بينتجانستحقيق الوضع معايير لقبول تقنيات أخذ العينات والرصد و

بـرة  ، مزيدا من المعلومـات عـن الخ       BS-III/8 من مقررها    1طلبت األطراف في البروتوكول أيضا في الفقرة         .39
المكتسبة في استعمال أنظمة التوثيق الموجودة التي تصاحب التحركات عبر الحدود للكائنـات الحيـة المحـورة الموجهـة               

).  18من المادة   ) ج(2الفقرة  (والكائنات الموجهة إلدخالها قصدا في البيئة       ) 18من المادة   ) ب(2الفقرة  (لالستعمال المعزول   
 مـن نفـس     2حسبما تنص عليه الفقـرة      ) 15البند  " (التقييم واالستعراض "البند بعنوان   غير أن هذا البند سيبحث في سياق        

 .المقرر
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/8(في إطار هذا البند، سيكون أمام األطراف مذكرتان من األمـين التنفيـذي               .40
لحكومـات األخـرى    األطـراف، وا التي قد تقـدمها  معلومات  الراء و اآلتلخصان  ) UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/9 و

والمنظمات الدولية المعنية وفقا للطلبات والدعوات المشار إليها أعاله، باإلضافة إلى الوثيقتين اإلعالميتين اللتـين تجمعـان                 
 ).3 و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/1(أو المعلومات المقدمة /اآلراء و

 )16 و 15المادتان (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر    - 11البند 
النظر في اجتماعها   ، قررت األطراف    )، المرفق 1/12المقرر  (من برنامج عملها المتوسط األجل      ) ب(4في الفقرة    .41

 هـذا الموضـوع؛   التـي يشـملها  توضيح القضـايا  ) 1: (الثاني في تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وال سيما البنود التالية       
 الكائنـات  تحديد هويـة التعاون في ) 3(يم المخاطر وإدارة المخاطر؛ و  وضع إرشاد وإطار لألخذ بنهج مشترك في تقي        )2(

مـع   المستدام للتنـوع البيولـوجي،   خدامكون لها آثار ضارة على الحفظ واالست  قد ت السمات المحددة التي     وأالحية المحورة   
تلـك  لكائنات الحية المحـورة أو   اهذهومع اتخاذ التدابير المناسبة بشأن معالجة     المخاطر على صحة اإلنسان أيضا،       مراعاة

 ).5، الفقرة 16 المادة(محددة السمات ال
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في اجتماعها الثاني، أنشأت األطراف فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر من أجل معالجة البنـدين                و .42

، طلبت األطراف إلـى  BS-II/9وفي المقرر   .  من برنامج العمل المتوسط األجل    ) ب(4المشار إليهما في الفقرة     ) 2(و  ) 1(
ات بخصـوص تقيـيم المخـاطر وإدارة    خبر أن ينظم حلقات عمل إقليمية بشأن بناء القدرات وتبادل ال           أيضا األمين التنفيذي 

براء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر واعتمـدت  وفي اجتماعها الثالث، أحاطت األطراف علما بتقرير فريق الخ  .  المخاطر
 .BS-III/11في المقرر عددا من توصياته 

الحاجة إلـى مزيـد مـن       إلى بحث   ستدعى األطراف في اجتماعها الرابع      ،  BS-III/11 من المقرر    9وفقا للفقرة    .43
ووفقا .  رشاداتمن هذه اإلاإلرشادات بشأن الجوانب المحددة لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، والوسائل المالئمة لوضع أي          

 الكائنـات الحيـة   تحديـد ج العمل المتوسط األجل، ستبحث األطراف أيضا طرائق التعاون فـي           من برنام ) 3)(ب(4للفقرة  
التي قد تكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مـع مراعـاة            السمات المحددة    وأالمحورة  

الجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السـمات         المخاطر على صحة اإلنسان أيضا، ومع اتخاذ التدابير المناسبة بشأن مع          
 ).5، الفقرة 16المادة (المحددة 

 (UNEP/CBD/COP-MOP/4/10) أعدها األمين التنفيذي   لدى نظرها في هذا البند، سيكون أمام األطراف مذكرة         .44
ي مجال بناء القدرات وتبادل الخبـرات       األمانة ف نظمتها  العمل اإلقليمية التي     اترير حلق اتقعن  باإلضافة إلى وثائق إعالمية     

وسيتاح فـي    ). 17  و 16 و   15 و   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/14(بخصوص تقييم المخاطر وإدارة المخاطر      
كندا والنرويج بشأن تقييم المخاطر للتطبيقات الناشئة للكائنـات الحيـة           وثيقة إعالمية أيضا تقرير حلقة عمل أخرى نظمتها         

حزيـران  / يونيـو 6 إلى 4، التي عقدت في مونتريال من  )، األشجار، المحاصيل الصيدالنية والفيروسات    األسماك(المحورة  
2007 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13). 

 )27المادة (المسؤولية والجبر التعويضي    - 12البند 
المفتوح العضـوية   ثالثة اجتماعات للفريق العامل     في اجتماعها الثالث، وافقت األطراف في البروتوكول على عقد           .45

م قبـل االجتمـاع الرابـع       مدة كل منها خمسة أيا     ،من الخبراء القانونيين والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي       
 2007شـباط   / فبرايـر  23-19وتبعا لذلك، عقد الفريق العامل اجتماعيه الثالث والرابع مـن           .   في البروتوكول  ألطرافل
وقــد وزع تقريــرا هــذين االجتمــاعين فــي الــوثيقتين .  ، علــى التــوالي2007تشــرين األول / أكتــوبر26-22 و

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/3   و UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3       ويمكن الحصول عليهما من الموقع اإللكتروني 
 شـريطة في قرطاجنة، كولومبيا، ، 2008آذار /مارس 19-12ومن المقرر عقد االجتماع القادم للفريق العامل من    .  لألمانة

 .توافر األموال
، وأن يقدم تقريـره  BS-I/8عمله وفقا لشروط تكليفه المذكورة في المقرر       من   الفريق العامل    نتهي أن ي  متوقعمن ال  .46

 مـن   27دة  ا للمـا  طبقالمقترحة في مجال المسؤولية والجبر التعويضي       الدولية  الختامي، باإلضافة إلى القواعد واإلجراءات      
وسوف يتاح تقرير الفريق العامل إلى األطـراف فـي      .  البروتوكول، يقدمها إلى االجتماع الرابع لألطراف في البروتوكول       

 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11)  بشأنهالبروتوكول للنظر فيه واتخاذ اإلجراء المناسب
 )30المادة (الهيئات الفرعية    - 13البند 

وفـي اجتماعهـا الثالـث، قـررت      .  البروتوكول مسألة الهيئات الفرعية في اجتماعها األول      بحثت األطراف في     .47
، بما في ذلك، ضـمن أمـور أخـرى،       لتقديم المشورة العلمية والتقنية   في اآلليات المحتملة    األطراف في البروتوكول النظر     

 على أسـاس مؤقـت،   التي يمكن إنشاؤها اآلليات احتمال تعيين أو إنشاء هيئة فرعية دائمة، أو استعمال الهيئات الفرعية أو         
استعراض نتائج الفريق العامل     )1( :تحتوي على ما يلي   و  الحالي  االجتماع وثيقة تقدم إلى   إلى األمين التنفيذي إعداد      توطلب
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تمر االجتماع الثـامن لمـؤ    المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، وأي مقررات مرتبطة باألمر يصدرها            
 .لمختلف اآلليات المحتملة لتقديم المشورة العلمية والتقنيةالتقديرية التكاليف  )2(و  ؛األطراف

هذا البند، سيتيح األمين التنفيـذي  في  نظرها  لدىاستجابة لهذا الطلب ومن أجل مساعدة األطراف في البروتوكول           .48
عض اآلليات المحتملة لتقـديم المشـورة العلميـة          تبين ب  ،(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12)قة معلومات أساسية    ثيو

واستعرضت األمانة نتـائج عمـل   .  والتقنية إلى األطراف في البروتوكول، وتحتوي أيضا على التكاليف المرتبطة بكل آلية       
 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية ومقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة، ولم تجـد أي            

 . بالفعلمعلومات ترتبط مباشرة بإنشاء هيئة فرعية أو استعمال اآلليات الموجودة
قد ترغب األطراف في النظر في اآلليات وتكاليفها المرتبطة التي سيرد وصفها في مذكرة األمـين التنفيـذي وأن                  .49

ق ادم مشورة علمية وتقنيـة فـي سـي        تققد   أي من الهيئات الفرعية التي       وظائف وطبيعة و  ،را مالئما للحاجة إلى   مقرتتخذ  
 .بروتوكول السالمة األحيائية

 )33المادة  (إعداد التقاريرالرصد و   - 14البند 
لبروتوكول أن يرصد كل طرف تنفيذ التزاماته بموجب البروتوكول وأن يبلغ، على فترات              من ا  33قتضي المادة   ت .50

 . لتنفيذ البروتوكولتحددها األطراف في البروتوكول، عن التدابير المتخذة
أن تنظر في اجتماعهـا     من برنامج العمل المتوسط األجل،      ) أ(6في اجتماعها األول، قررت األطراف، في الفقرة         .51

.  33توكول، حسبما تنص عليـه المـادة        التقارير الوطنية المنتظمة األولى المقدمة من األطراف بشأن تنفيذ البرو         الرابع في   
ألطراف في اجتماعها الثالث أن تقدم األطراف تقريرها الوطني المنتظم األول الذي يغطي الفتـرة               وفي هذا الصدد، طلبت ا    

تبعـا لـذلك،   و).  3، الفقرة BS-III/14المقرر  (اإلبالغكل طرف وتاريخ بالنسبة لبين تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ    
 .2007أيلول / سبتمبر11  في التقارير الوطنية المنتظمة األولى تقديممن المقرركان 
األمين التنفيـذي   سيعد   ومن أجل مساعدة االجتماع لدى نظره في هذا البند،           ،وفقا لطلب األطراف في البروتوكول     .52

 تقدم تحليال للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية األولـى المقدمـة إلـى     (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13)مذكرة  
ـ .  األمانـة   اع أيضــا وثيقــة إعالميـة تحتــوي علــى معلومـات تفصــيلية تســاند التحليــل  وســيكون أمــام االجتم

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/8). 
قد ترغب األطراف في البروتوكول في النظر في المسائل الناشئة عن تحليل التقارير الوطنية المنتظمة األولى فيما                  .53

وتوكول وأن تقدم إرشادات إضافية أو تتخذ اإلجـراءات الالزمـة،           يتعلق بالتدابير التي اتخذتها األطراف من أجل تنفيذ البر        
 بين التقارير وبناء القدرات؛ والتشجيع علـى  صلةوقد ترغب األطراف في البروتوكول أيضا في النظر في ال      .  حسب الحالة 

وذلك مـن أجـل     ،  وكول فاعلية تنفيذ البروت   ستعراضاوتقييم و مع مراعاة توصيات لجنة االمتثال في هذا الصدد؛         االمتثال،  
 .وضع إرشادات إضافية، حسب الحالة

 )35المادة (التقييم واالستعراض    - 15البند 
 نفـاذ  من البروتوكول على أن تجري األطراف في البروتوكول، بعد خمس سـنوات مـن بـدء                  35تنص المادة    .54

لبروتوكول، بما فـي ذلـك تقيـيم إجراءاتـه           على األقل بعد ذلك، تقييما لفاعلية هذا ا        سنوات البروتوكول، وبعد كل خمس   
 .ومرفقاته

اجتماعهـا الرابـع فـي     أن تنظر فـي    ،، قررت األطراف في برنامج عملها المتوسط األجل       خصوصوفي هذا ال   .55
: مـا يلـي  باألطـراف  ستقوم  وتبعا لهذا المقرر،    )).  ب(6، المرفق، الفقرة    BS-I/12المقرر  (استعراض تنفيذ البروتوكول    
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 مرفقات إضافية، ترى    بحث واعتماد ، وكذلك    حسب مقتضى الحال   –  تعديالت على البروتوكول ومرفقاته    اعتمادو بحث )1(

ليات التي اعتمـدت    اآلجراءات و اإلاستعراض  ) 2(؛  ))ه(4، الفقرة   29 والمادة   35المادة  (أنها ضرورية لتنفيذ البروتوكول     
 .وآليات االمتثالاستعراض إجراءات ) 3(و ؛ 10 من المادة 7طبقا للفقرة 

في اجتماعها الثالث، بدأت األطراف في البروتوكول عملية تقييم فاعلية البروتوكول، بما في ذلك تقييم إلجراءاته                و .56
، BS-III/15 من المقـرر     1في الفقرة   دعت األطراف في البروتوكول     و . 35ومرفقاته بغية تلبية المتطلبات بموجب المادة       

وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى    المعنية  وغير الحكومية   الدولية  خرى وكذلك المنظمات الحكومية     األطراف، والحكومات األ  
 مـع  ، بما في ذلك تقييم اإلجراءات والمرفقـات ،الية البروتوكولفعتقييم  ) 1: ( على أن تتضمن ما يلي     تزويد األمانة بآرائها  

تقييم  )2( ؛ و BS-I/12لوارد في المرفق بالمقرر     وسط األجل ا  متالمن برنامج العمل    ) ب(6اعاة البنود المحددة في الفقرة      مر
فضال عن االقتراحات بشأن المؤشرات     ن الصعوبات الناشئة عن التنفيذ      بمقتضى البروتوكول بغية تبي   اإلجراءات والمرفقات   

 .الية واألفكار المتعلقة بطرائق التقييملتقييم الفعالئمة المأو المعايير /و
 من األطراف،   تي قد يتسلمها  الالمعلومات  ع  ماع، طلبت األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي أن يجم        وفي نفس االجت   .57

 لكـي تصـاحب  عن الخبرة المكتسبة باستعمال فاتورة تجارية أو وثـائق أخـرى    ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية 
المادة ( المعزول أو لغرض اإلدخال قصدا في البيئة         تحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة نحو االستعمال        ال

 ينظر فيه في سياق عملية استعراض تنفيـذ البروتوكـول التـي     ا تجميعي ا تقرير أن يعد و،  ))ج(2والفقرة  ) ب(2، الفقرة   18
لجة هذه  وتنوي األطراف في البروتوكول معا    ).  BS-III/8 من المقرر    2 و   1الفقرتان   ( من البروتوكول  35تقتضيها المادة   

 .في وثيقة قائمة بمفردهامستقبال  النظر بهدفالمسألة 
أو المعلومات المقدمة إلى األمين التنفيذي استجابة لطلـب األطـراف فـي          /سيكون أمام االجتماع تجميع لآلراء و      .58

يقة إعالمية  ، وكذلك وث   بشأنه مالئمالقرار  ال، وذلك للنظر فيهما واتخاذ      (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14)البروتوكول  
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10)أو المعلومات المستلمة /تحتوي على تجميع لآلراء و

في إطار هذا البند، قد ترغب األطراف أيضا في إجراء مناقشة أولية بشأن إعداد خطة استراتيجية للبروتوكـول،                   .59
فة إلى استعراض شامل لبرنامج العمل المتوسط األجل ، باإلضا 2010التي يمكن أن تعتمد في اجتماعها الذي سيعقد في سنة           

والنظر في برنامج عمل طويل األجل، والقضايا المحددة في برنامج العمل المتوسط األجل لمناقشتها في االجتماع الخـامس                  
 .لألطراف

 )26من المادة  2الفقرة ( االقتصادية –االعتبارات االجتماعية    - 16البند 
، طلبت األطراف في البروتوكول، ضمن جملة أمور، من األطراف، والحكومات األخـرى             BS-II/12في المقرر    .60

 -بخصـوص اآلثـار االجتماعيـة    راسات حالة، إن وجدت، والمنظمات الدولية المعنية أن تزود األمين التنفيذي بآرائها ود     
تقرير تجميعي عـن     إعدادى األمين التنفيذي    وطلبت األطراف في البروتوكول أيضا إل     .  االقتصادية للكائنات الحية المحورة   

 . للنظر فيها في اجتماعها الرابعاآلراء المقدمة
 االقتصادية للكائنات   –وتبعا لذلك، سيكون أمام االجتماع الحالي تقرير تجميعي عن اآلراء بشأن اآلثار االجتماعية               .61

  وسيتم أيضـا تجميـع الـنص         .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/15)الحية المحورة للنظر فيها واتخاذ اإلجراء الالزم        
 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/1)الكامل لآلراء ودراسات الحالة وسيتاح كوثيقة إعالمية 
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 )23 من المادة 1الفقرة  (المشاركة وعامةتوعية الال   - 17البند 
ر فـي اجتماعهـا الثـاني فـي         من برنامج عملها متوسط األجل، وافقت األطراف على النظ        ) 1)(و(4في الفقرة    .62

والتثقيـف   عامةتوعية ال الولية األخرى بشأن تعزيز وتسهيل      دخيارات التعاون، حسب مقتضى الحال، مع الدول والهيئات ال        "
 في شؤون أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة، فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولـوجي واسـتخدامه    المشاركةو

، BS-I/5 من المقـرر     17وفي الفقرة   ))".  أ(1، الفقرة   23المادة  ( مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضا        المستدام، مع 
 التي  )2005-2003 (رحبت األطراف أيضا باستراتيجية االتصال الخارجي الخاصة ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية          

على نطـاق    تقدم في تنفيذها بغرض تعزيز الوعي بالبروتوكول         وضعها األمين التنفيذي، وطلبت من األمين التنفيذي إحراز       
 .وتعزيز المشاركة النشطة والدعم من جانب طائفة عريضة من أصحاب المصلحة في تنفيذ البروتوكولواسع 

 مـن  12وفي الفقرة .   التوعية العامة والمشاركة بشأن BS-II/13في اجتماعها الثاني، اعتمدت األطراف المقرر       و .63
ول، بمـا فـي ذلـك    األمين التنفيذي االستمرار في النهوض بالتوعية العامة والتثقيف بشأن البروتوكطلبت من   المقرر،   هذا

األطراف بحث   من نفس المقرر، قررت      13وفي الفقرة   .  استراتيجية االتصال الخارجي المذكورة أعاله، ضمن جملة أمور       
 . الخامسامن البروتوكول، في اجتماعه 23المادة ن م) أ(1الفقرة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ 

، وإعداد برنامج عمل شامل، حسـب الحالـة،   23من المادة ) أ(1لتسهيل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الفقرة    .64
جتماعهـا  أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة، فـي ا         فيما يتعلق ب  بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة      

الخامس، ستدعى األطراف في البروتوكول أثناء هذا االجتماع إلى النظر في تقرير مؤقت أعـدة األمـين التنفيـذي بشـأن         
المبادرات التي اتخذتها الحكومات، بما في ذلك الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة أثناء إعداد مكونات التوعيـة العامـة           

وسوف تبحث األطـراف أيضـا      .  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/16) ائية الوطنية والمشاركة في أطر السالمة األحي    
احتياجات القدرات والفجوات في مجال التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلـق بأمـان نقـل ومناولـة                  تقريرا عن   

دل معلومات السالمة األحيائية   على أساس المعلومات المقدمة من الحكومات إلى غرفة تبا         ،واستخدام الكائنات الحية المحورة   
وعالوة على ذلك، ستدعى األطراف إلى النظر في اسـتراتيجية اتصـال خـارجي جديـدة                .  وفي التقارير الوطنية األولى   

وإلـى تقـديم إرشـادات لتنفيـذ هـذه       (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10)للبروتوكول أعدها األمين التنفيـذي     
 .الحالة االستراتيجية، حسب

 8 اإلخطار بموجب المادة متطلباتخيارات لتنفيذ    - 18 البند
من برنامج العمل متوسط األجل، قررت األطراف النظر في اجتماعها الثاني في بند بشأن اإلخطار               ) أ(4في الفقرة    .65

حسـب   ،يرمن أجل مزيد من الشرح والتطـو      ،  بحثراف أن تبقي البند قيد ال      قررت األط  ذلك االجتماع،   وفي  ).  8المادة  (
 من البروتوكول، مع مراعاة المعلومات بشأن التنفيـذ         8 لطرائق التنفيذ بالنسبة لمتطلبات المادة       ،الحالة، في اجتماعها الرابع   

 .ة من التقارير الوطنية وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةكتسبالوطني والخبرات الم
 مـن البروتوكـول،   8 لتنفيذ متطلبات اإلخطار بموجب المادة       لمساعدة األطراف في البروتوكول لدى استعراضها      .66
 تلخص المعلومـات عـن التنفيـذ        (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/17) األمين التنفيذي وثيقة معلومات أساسية       يتيحس

 .الوطني والخبرات في هذا المسألة، حسبما وردت في التقارير الوطنية المنتظمة األولى
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 شؤون ختامية    –رابعا 

 شؤون أخرى   - 19ند الب
تثـار للمناقشـة وتكـون      في إطار هذا البند، قد ترغب األطراف في البروتوكول في النظر في أي شؤون أخرى                 .67

 . للنظام الداخليمقبولة وفقا
 راف في  االجتماع الخامس لمؤتمر األط انعقاد ومكانموعد - 20البند 

 ف في العامل كاجتماع لألطرااتفاقية التنوع البيولوجي 
 األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 .قادم العادي الاجتماعها  انعقادانمك وموعد األطراف ستقرر النظام الداخلي، من 4المادة  من 2وفقا للفقرة  .68
 اعتماد التقرير   - 21البند 

 مشروع التقريـر الـذي     على أساس  اعتمادهواالجتماع   إلى النظر في تقرير      األطراف تدعىسفي إطار هذا البند،      .69
 التقرير الختامي بعد    باالنتهاء من إعداد  قرر  لمفي تفويض ا  ألطراف  ا فقد ترغب ووفقا للعرف المعمول به،      . سيقدمه المقرر 

 .مساعدة من األمانةب، بإرشاد من الرئيس واالجتماع
 اختتام االجتماع   - 22البند 

يوم الجمعـة   ظهر   بعد   الختتامويعلن رئيسه هذا ا   في البروتوكول   ف  ألطرال االجتماع الرابع من المتوقع أن يختتم      .70
 .2008 أيار/يو ما16
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 المرفق األول

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل  رابعتنظيم العمل المقترح لالجتماع ال
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة األحيائية

 اليوم والتاريخ سة العامةالجل الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 12/5/2008االثنين  .افتتاح االجتماع -1  
  11.00-10.00الساعة 

 

 :بنود جدول األعمال  
 الشؤون التنظيمية -2

  المكتب؛هيئة 2-1
 قرار جدول األعمال؛إ 2-2
 .تنظيم العمل 2-3

لى إتقرير عن أوراق تفويض الممثلين  -3
لعامل كاجتماع االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف ا

 .ف في بروتوكول السالمة األحيائيةلألطرا
  .تقرير لجنة االمتثال -4
 .شؤون متعلقة باآللية المالية والموارد -7
التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات  -8

 .األخرى

  13.00-11.00الساعة 
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 اليوم والتاريخ سة العامةالجل الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

دارة شؤون إتقرير األمين التنفيذي عن  -9  
 .يزانيةالبروتوكول وشؤون الم

تقرير الفريق العامل المخصص للخبراء  -12
الجبر القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية و

ي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة التعويض
 األحيائية

 

 :بنود جدول األعمال
تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات  -5

 .السالمة األحيائية
 واستعمال اتحالة أنشطة بناء القدر -6

 .جدول خبراء السالمة األحيائية
تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  -11

 .)16 و 15المادتان (
 ).30المادة (الهيئات الفرعية  -13
 ).33المادة  (إعداد التقاريرالرصد و -14
 )35المادة (التقييم واالستعراض  -15
المادة  (المشاركة وعامةتوعية الال -17
23.( 

 :بنود جدول األعمال
 . لجنة االمتثالتقرير -4

وتحديد المناولة والنقل والتعبئة  -10
 .)18المادة (الهوية للكائنات الحية المحورة 

 ة والجبر التعويضيـالمسؤولي -12
 .)27المادة (

 االقتصادية –االعتبارات االجتماعية  -16
 ).2، الفقرة 25المادة (

خطار  اإلمتطلباتخيارات لتنفيذ  -18
 .8بموجب المادة 

 18.00-15.00عة السا 

 :بنود جدول األعمال
 6  و5مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .17و  15 و 14و  13 و 11 و

 :بنود جدول األعمال
 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .18 و 16 و 12 و 10 و

 13/5/2008الثالثاء  
  13.00-10.00الساعة 
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 اليوم والتاريخ سة العامةالجل الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 :بنود جدول األعمال
 6  و5 األعمال مواصلة مناقشة بنود جدول

 .17و  15 و 14و  13 و 11 و

 :بنود جدول األعمال
 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .18 و 16و  12  و10 و

 18.00-15.00الساعة  

ن سير العمل في الفريقيالستعراض عامة جلسة   
 نيعاملال

 14/5/2008األربعاء 
  11.00-10.00الساعة 

 :بنود جدول األعمال  
 8 و 7 و 4 و 3مناقشة بنود جدول األعمال مواصلة 

 12  و9 و

 13.00-11.00الساعة 

 :بنود جدول األعمال
 6  و5بنود جدول األعمال ناقشة مواصلة م

 .17و  15و  14 و 13 و 11 و

 :بنود جدول األعمال
 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .18 و 16و  12 و 10 و

 18.00-15.00الساعة  
 

 : األعمالبنود جدول
 6  و5بنود جدول األعمال ناقشة ممواصلة 

 .17و  15 و 14و  13 و 11 و

 :بنود جدول األعمال
 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .18 و 16و  12  و10 و

 15/5/2008الخميس  
  13.00-10.00الساعة 

 

 :بنود جدول األعمال
 6  و5بنود جدول األعمال ناقشة مواصلة م

 .17و  15 و 14 و 13 و 11 و

 :بنود جدول األعمال
 4مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال 

 .18 و 16و  12 و 10 و

 18.00-15.00الساعة  
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 اليوم والتاريخ سة العامةالجل الفريق العامل األول الفريق العامل الثاني

 :بنود جدول األعمال  
 شؤون أخرى -19
االجتماع الخامس لمؤتمر انعقاد  ومكان موعد -20

األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل 
وكول قرطاجنة للسالمة كاجتماع لألطراف في بروت

 .األحيائية
 .اعتماد التقرير -21
 .اختتام االجتماع -22

 16/5/2008الجمعة 
  13.00-10.00الساعة 

 و
 18.00-15.00الساعة 
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 الثاني المرفق

 في اتفاقية التنوع البيولوجيالرابع لمؤتمر األطراف بوثائق االجتماع مؤقتة قائمة 
 وكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلألطراف في بروتالعامل كاجتماع 

 
   ورقات العمل-ألف 

 رقم الوثيقة  الوثيقةواننــع
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2 تقرير لجنة االمتثال

تفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى لمعلومات عن خبرات االتجميع 
 بخصوص حاالت تكرار عدم االمتثال

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/3 تشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4 حالة أنشطة بناء القدرات

تعمال مجموعة المؤشرات األولية لرصد اسبشأن  يةتشغيلال الخبرةتقرير عن 
مواصلة الرامية إلى قتراحات التنفيذ خطة العمل بشأن بناء القدرات وا

 هاتنقيحتطويرها و

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.1 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/4/Add.2 تقرير عن استعمال جدول خبراء السالمة األحيائية

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/5 ة والمواردالمسائل المتعلقة باآللية المالي

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/6 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7 البروتوكول وعن شؤون الميزانيةشؤون تقرير األمين التنفيذي عن إدارة 

لمعلومات بشأن موجز لآلراء وا: المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
 من 3 في سياق الفقرة الطرائق ومعايير القواعدالحاجة إلى تطوير 

 18 المادة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/8 

 المعلومات بشأن الخبرات موجز: المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
الفقرة (الكائنات الحية المحورة المكتسبة باستعمال أساليب أخذ عينات وكشف 

 )18 المادة من) أ(2

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/9 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/10 )16 و 15المادتان (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين 
المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول السالمة 

 )27المادة (األحيائية 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/11 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/12 )30المادة (الهيئات الفرعية 

تحليل للمعلومات من التقارير الوطنية ): 33المادة (الرصد وإعداد التقارير 
 المنتظمة األولى

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13 
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 رقم الوثيقة  الوثيقةواننــع

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/14 )35المادة (التقييم واالستعراض 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/15 )2، الفقرة 26المادة ( االقتصادية –ارات االجتماعية االعتب

ن اتقرير مؤقت عن حالة تنفيذ التوعية العامة والتثقيف والمشاركة بشأن أم
 ))أ(1، الفقرة 23المادة (نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/16 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/17 )8المادة (لتنفيذ متطلبات اإلخطار استعراض خيارات 

 )قائمة أولية(الوثائق اإلعالمية   -باء 

 رقم الوثيقة  الوثيقةواننــع
تجميع لآلراء ودراسات ): 26المادة ( االقتصادية –االعتبارات االجتماعية 

 ية المحورة االقتصادية للكائنات الح–الحالة بشأن التأثيرات االجتماعية 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/1 

 للتعليقات بشأن معلومات عن تجميع: المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
الخبرات المكتسبة باستعمال أساليب أخذ عينات وكشف الكائنات الحية 

 )18من المادة ) أ(2الفقرة (المحورة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/2 

المعلومات بشأن وتجميع لآلراء : التعبئة وتحديد الهويةالمناولة والنقل و
 18المادة  من 3ضرورة وضع طرائق إلعداد المعايير المذكورة في الفقرة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/3 

تجميع للتعليقات بشأن الخبرة التشغيلية في استعمال المعايير والمؤشرات 
 القدرات واقتراحات لمواصلة األولية لرصد تنفيذ خطة العمل في مجال بناء

 هاتنقيحتطويرها و

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/4 

تقرير اجتماع التنسيق الثالث بين الحكومات والمنظمات التي : بناء القدرات
ل أنشطة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، المنعقد في تنفذ أو تمو
  2007شباط / فبراير28-26لوساكا من 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/5 

تقرير االجتماع الدولي الثاني للمعاهد األكاديمية والمنظمات المشتركة في 
 18-16مجالي التعليم والتدريب على السالمة األحيائية، المنعقد من 

 نيسان في كواال لمبور، ماليزيا/أبريل

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/6 

شأن بناء القدرات في مجال السالمة تقرير االجتماع الرابع لفريق االتصال ب
  في لوساكا، زامبيا2007شباط / فبراير28-26 مناألحيائية، المنعقد 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/7 

تقرير االجتماع الخامس لفريق االتصال بشأن بناء القدرات في مجال 
 السالمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/8 

: ة من أجل بناء القدرات في مجال السالمة األحيائيةتحديث للمبادرات الجاري
 تجميع لتعليقات األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/9 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/10  المقدمةتجميع لآلراء): 33المادة (التقييم واالستعراض 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/11 ة األولىمنتظملوطنية الالتقارير اموجز االستجابات المقدمة في 
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 رقم الوثيقة  الوثيقةواننــع
االستراتيجية العالمية لتمويل أنشطة السالمة األحيائية التابعة لمرفق البيئة 

 العالمية
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/12 

االستعماالت  بشأن تقييم مخاطر نظمتها كندا والنرويجتقرير حلقة عمل 
األسماك، األشجار، المحاصيل الصيدالنية (ة المحورة لكائنات الحيالمستجدة ل

 2007حزيران / يونيو6-4، المنعقدة في مونتريال، كندا، من )والفيروسات

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13 

تقرير حلقة عمل إقليمية أفريقية بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات في 
من ، المنعقدة  المحورةخاطر الكائنات الحيةمجال تقييم مخاطر وإدارة م

  في أديس أبابا2007 آب/ أغسطس23-25

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/14 

 بشأن بناء القدرات وتبادل لوسط وشرق أوروباتقرير حلقة عمل إقليمية 
، الخبرات في مجال تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة

 في شيسينو، جمهورية 2007تشرين الثاني / نوفمبر28-26المنعقدة من 
 مولدوفا

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/15 

بشأن بناء ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي تقرير حلقة عمل إقليمية 
القدرات وتبادل الخبرات في مجال تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات 

 الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/16 

بشأن بناء القدرات وتبادل آلسيا والمحيط الهادئ ية تقرير حلقة عمل إقليم
 الخبرات في مجال تقييم مخاطر وإدارة مخاطر الكائنات الحية المحورة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/17 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية االتصال الخارجي لاستراتيجية 
)2008-2010( 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/18 

 
---- 


