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 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 االجتماع الخامس
 2000أيار / مايو26-15نيروبي 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 12البند 

 لسالمة األحيائية تقرير عن الوضع القائم بالنسبة لبروتوآول ا

 ضميمة 

 خطة عمل مقترحة لالجتماع الحكومي الدولي المعني
 ) لحدبق(  ببروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

قرطاجنة بشأن السالمة  ، اعmتمد مؤتمmر األطmراف فmي اتفاقmية التmنوع البيولوجي بروتوآول            2000يmناير   / آmانون الثانmي    29بmتاريخ    -1
 ، الmmذي آmmان مmmن ضmmمن مmmا جmmاء فmmيه إنشmmاء لجmmنة حكومmmية دولmmية      EM-1/3وأقmmر آذلmmك المقmmرر  . األحيائmmية ، فmmي اجmmتماعه االسmmتثنائي األول   

ماع مكلفmة بmأن تقmوم بمسmاندة مmن األميmن التنفmيذي ، بالتحضmيرات الالزمmة لالجت         ) لحدبmق ( مخصصmة مفmتوحة العضmوية لmبروتوآول قرطاجmنة          
 ) .6 ، الفقرة ,EM-1/3المقرر ( األول لألطراف ، وعندئذ سينتهي وجود هذه اللجنة ، مراعاة للميزانية التي أقرها مؤتمر األطراف 

 ، طلmب مؤتمmر األطmراف مmن األمين التنفيذي أن يضع في تشاور مع مكتب اللجنة الحكومية         EM-1/3 مmن المقmرر      10فmي الفقmرة      -2
      mل للجmة عمmية خطmر األطراف ويعتمدها في اجتماعه الخامس    الدولmيها مؤتمmنظر فmوقد وضع برنامج العمل هذا مع مراعاة إسهام مكتب . نة ، ي

 . في باريس ، بدعوة آريمة من حكومة فرنسا 2000 مارس 14 – 13لحدبق الصادر عن اجتماعه المعقود يومي 

لmmبروتوآول وأحكامmmه أمmmر جوهmmري فmmي سmmبيل التنفmmيذ الفعmmال      وآmmان مmmن رأي المكتmmب أنmmه علmmى حيmmن أن الmmنظر فmmي جمmmيع مmmواد ا       -3
للmبروتوآول ، أال أن عمmل لحدبmق ينبغmي أن يتmناول فmي المقmام األول الموضmوعات التmي يقضmي الmبروتوآول بوجmوب الmنظر فيها في االجتماع                  

تقاسم  ( 20، والمادة ) إجراءات اتخاذ المقررات  ( 10المادة : األول لمؤتمmر األطmراف الذي يقوم بمثابة اجتماع أطراف البروتوآـول ، وهي         
والمــادة ) األمانة  ( 31، المادة ) المسmؤولية والجبر التعويضي   ( 27والمmادة  ) المعلومmات وغmرفة تmبادل المعلومmات بشmأن السmالمة األحيائmية          

 .وهذه العناصر مقدمة في القسم الثاني من هذه المذآرة ) . االمتثال ( 34

 تحلmيل نmص البروتوآول بعناية يدل على أنه ، في سبيل تخطيط التنفيذ الفعال للبروتوآول ، سيكون على اجتماع األطراف       غmير أن   -4
األول أن يعmالج أحكامmًا أخmرى ، السmيما مmا يmتعلق مmنها باألنشmطة التmي تmم تبيmنها باعتبارها أنشطة ذات أهمية رئيسية لتنفيذ البروتوآول ، ومن                

، والمادة ) المناولة ، النقل ، التغليف وتحديد الهوية ( 18المادة : لmى عملmية التصmديق علmيه ، آاألنشطة التي تدخل في نطاق     شmأنها أن تشmجع ع     
) مؤتمmر األطmراف بوصmفه اجmتماع األطmراف في هذا البروتوآول       ( 29، والمmادة  ) إرشmاد لآللmية المالmية        ( 28، المmادة    ) بmناء القmدرات      ( 22

 .وهذه العناصر واردة بتوسع في القسم الثالث أدناه ) .  الرصد وإرسال التقارير  (33والمادة 

 :ولذا فأن خطة العمل المقترحة للحدبق تغطي ما يلي  -5

(I)  القضايا التي ينص البروتوآول على وجوب النظر فيها في اجتماع األطراف األول. 

(II)      م تبينها باعتبارها ذات أهمية رئيسية لتشغيلmي تmايا التmالبروتوآول ، ومن شأنها أن تشجع القض
علmى التصmديق علmى الmبروتوآول بmإعداد جميع اآلليات الالزمة للتشغيل الفعال للبروتوآول وبتوضيح بعض المتطلبات           

 . األساسية للتنفيذ 
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 : وخطة العمل المقترحة قائمة على أساس االفتراضات اآلتية  -6

(I)           راف األولmتماع األطmبل اجmق قmتماعان للحدبmيعقد اجmتماع في أواخر  سmواجتماع في 2000 فاج 
2001. 

(II)  ستكون مدة آل اجتماع من هذين االجتماعين خمسة أيام عمل. 

(V)  ستنظم لحدبق عملها في فريقي عمل يعمالن في آن معا. 

(VIII)             عmmق مmmي توافmmراف فmmتماع األول لألطmmد االجmmمح بعقmmت يسmmي وقmmافذا فmmبروتوآول نmmبح الmmسيص
  .2002وقت ما خالل عام االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، في 

وخطة . أن هmذه االعتmبارات ، مmأخوذة معmًا ، قmد اسmتعملت أساسmًا لوضmع بmرنامج العمmل المقmترح للحدبmق ، والمmرفق بهmذه المذآرة                           -7
و  UNEP/CBD/COP/5/18 ( 2002-2001العمmل المقmترحة منعكسmة آذلmك فmي الميزانmية المقmترحة لبرنامج عمل االتفاقية لفترة العامين              

Add.1. ( 

 قضايا مطلوب أن ينظر فيها االجتماع األول لألطراف آما تقضي بذلك أحكام البروتوآول -ثانيا

مطلmmوب مmmن لحدبmmق أن تmmنظر فmmي عmmدد مmmن القضmmايا إعمmmاال لمmmا تقضmmي بmmه أحكmmام الmmبروتوآول ، وذلmmك لتحضmmير االجmmتماع األول         -8
وقmmد تmmم الترآmmيز علmmى نmmص    . وآول وآذلmmك اإلسmmهامات المmmتوقعة واردة فmmيما يلmmي    واألحكmmام المmmتعلقة بهmmذا الموضmmوع فmmي الmmبروت   . لألطmmراف 

 . البروتوآول في سبيل التنويه باألحكام التي تقضي بوجوب معالجة هذه القضايا في االجتماع األول لألطراف 

  إجراءات اتخاذ المقررات -ألف

 األحكام المتصلة بهذا الموضوع 

ت مؤتمر األطراف الذي يعمل آاجتماع لألطراف ، في أول اجتماع له ، في اإلجراءات واآلليات يب   "  :7 ، فقرة 10المادة  
 " .المالئمة لمساعدة أطراف االستيراد على اتخاذ قرار 

  :اإلسهامات المتوقعة

 .إجراءات وآليات مالئمة لمساعدة أطراف االستيراد على اتخاذ قرار 

 معلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية تقاسم المعلومات وغرفة تبادل ال -باء

 الحكم المتصل بهذا الموضوع 

ينظر مؤتمر األطراف الذي يعمل آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول في اجتماعه األول ، ويبت    "  :4 ، الفقرة 20المادة  
اصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، بما في ذلك التقارير الخ

 " .االستعراض بعد ذلك 

 اإلسهام المتوقع 

 طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  

 

 

 المسؤولية والجبر التعويضي -جيم 

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع 

 الmmبروتوآول ، فmي أول اجmتماع له ، عملmية تmmتعلق       يعmتمد مؤتمmر األطmmراف ، الmذي يعمmل آاجmmتماع لألطmراف فmي هmذا         "  :27المmادة   
بوضmع قواعmد وإجmراءات دولmية بصmورة مالئمmة ، فmي مmيدان المسmؤولية والجmبر التعويضmي عmن األضmرار الmناجمة عن نقل الكائنات                 

االعتبار الواجب ، ويسعى الحmية المحmورة عبر الحدود ، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن بهذه المسائل ، وإيالئها              
 " .إلآمال هذه العملية في غضون أربع سنوات 

 اإلسهام المتوقع 

عملmmية وضmmع قواعmmد وإجmmراءات دولmmية فmmي مmmيدان المسmmؤولية والجmmبر التعويضmmي عmmن األضmmرار الmmناجمة عmmن نقmmل الكائmmنات الحmmية      
 .المحورة عبر الحدود 

 األمانة -دال
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 الحكم المتعلق بهذا الموضوع

تmتحمل األطmراف فmي هmذا الmبروتوآول تكالmيف خدمات األمانة لهذا البروتوآول متي آانت تلك التكاليف            "  :3 ، الفقmرة     31ة  المmاد 
ويبmmت مؤتمmmر األطmmراف الmmذي يعمmmل آاجmmتماع لألطmmراف فmmي هmmذا الmmبروتوآول فmmي اجmmتماعه األول فmmي الترتيmmبات المالmmية     . مسmmتقلة 

 " .الضرورية لهذا الغرض 

 متوقع اإلسهام ال

 . اقتراح بميزانية برنامجية لفترة العامين عقب بدء نفاذ البروتوآول  

 االمتثال  -هاء 

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع 

يقmوم مؤتمmر األطmراف ، الmذي يعمmل آاجmتماع لألطmراف فmي هmذا الmبروتوآول ، في اجتماعه األول ، ببحث واعتماد                     "  :  34المmادة    
 مؤسسية لتشجيع االمتثال ألحكام هذا البروتوآول والتصدي لحاالت عدم االمتثال ، وتشمل هذه اإلجراءات    إجmراءات تعاونmية وآلmيات     

وتكmmون هmmذه اإلجmmراءات واآللmmيات مسmmتقلة ، وال تخmmل بإجmmراءات   . واآللmmيات أحكامmmًا لmmتقديم المشmmورة أو المسmmاعدة ، حسmmب االقتضmmاء   
 " . من االتفاقية 27وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 

 

 اإلسهام المتوقع 

 .إجراءات وآليات مؤسسية بتشجيع االمتثال والتصدي لحاالت عدم االمتثال  

 موضوعات أخرى مطروحة آي ينظر فيها االجتماع األول لألطراف -ثالثا
  والتي لها صلة بتخطيط تنفيذ البروتوآول 

 البروتوآول ينبغي معالجتها في الوقت المناسب للتشجيع على التصديق على آمmا ذآmر فmي القسmم األول ، هmناك عناصmر أخmرى في                -9
 : والعناصر اآلتية تعتبر ذات صلة خاصة بهذه الناحية . البروتوآول وعلى تنفيذه تنفيذًا فعاًال 

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -ألف

 األحكام المتعلقة بهذا الموضوع

 : يتخذ آل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة   "   :2 ، الفقرة 18المادة 

(I)        ة أوmmmرة آأغذيmmتخدامها مباشmmmراد اسmmورة المmmية المحmmmنات الحmmبة للكائmmmوح ، بالنسmmدد بوضmmأن تح
آائنات حية محورة ، وال يراد إدخالها قصدًا في البيئة ، إضافة إلى جهة " قmد تحmتوى على   " آmأعالف أو للتجهmيز أنهmا      

ويmتخذ مؤتمmر األطmراف الmذي يعمmل آاجmتماع لألطmراف في هذا البروتوآول مقررًا        .  مmن المعلومmات      االتصmال للمmزيد   
بشmأن المتطلmبات التفصmيلية لهmذا الغرض ، بما في ذلك تحديد هويتها ، وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان          

 " .بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول 

ينظر مؤتمر األطراف ، الذي يعمل آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، في ضرورة وضع معايير     "  :  3 ، الفقرة    18المmادة   
 " .وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل ، وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة 

 اإلسهامات المتوقعة

 . المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز متطلبات مفصلة بشأن الوثائق  

 الحاجة إلى تطوير المقاييس الموضوعة وطرائق ذلك التطوير  

 

 

  بناء القدرات -باء 

 تعزيmmز المmmوارد البشmmرية   أو/مmmن المتطلmmبات األساسmmية للتنفmmيذ والتشmmغيل الفاعليmmن للmmبروتوآول بعmmد أن يدخmmل حmmيز الmmنفاذ وضmmع و         
والقmدرات المؤسسmية فmي مجmال السmالمة األحيائية في البلدان النامية ، خصوصًا في أقلها نموًا وفي الدول الجزرية الصغيرة منها ، وفي البلدان       

يعترف أن لدى المنظمات الدولية ويبني البروتوآول على ما يوجد من مبادرات وطنية وإقليمية ودولية و . التmي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية       
ولذا سيكون من المهم خالل الفترة االنتقالية ، إيالء العناية . األخmرى ولmدى القطmاع الخmاص خبرة في آثير من جوانب مجال السالمة األحيائية            

 .ها القطاع الخاص الالزمة لتبين آلية آفيلة بتعزيز بناء القدرات ومشارآة جميع المؤسسات والكيانات ذات الصلة ، بما في

 28 و 22المادتان  :   الحكم المتعلق بهذا الموضوع

 اإلسهام المتوقع 
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 آليات ووسائل لتعزيز وتنفيذ بناء القدرات  

  اآللية المالية والموارد المالية -جيم 

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع 

 لالتفاقية ، الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف تسmري التوجيهات الخاصة باآللية المالية    "  :5 ، الفقmرة   28المmادة   
 " .، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوآول ، على أحكام هذه المادة بعد إدخال التغييرات الضرورية 

 اإلسهام المتوقع

 .توجيهيات لآللية المالية لمساندة األنشطة ذات الصلة  

  توآولتنفيذ البرو -دال

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع 

يmبقى مؤتمmر األطmراف ، الmذي يعمل آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، تنفيذ هذا البروتوآول قيد          "  :4 ، الفقmرة     29المmادة    
 : يه أن االستعراض بصورة منتظمة ويتخذ ، في حدود واليته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوآول ، وعل

 .يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوآول  )أ( 

(II)  وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوآول. 

(V)      يةmmئات الحكومmmية والهيmmنظمات الدولmmاون المmmات وتعmmاء ، خدمmmب االقتضmmتخدم حسmmتمس ويسmmويل
 .مات المقدمة منها الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلو

)…(. 

(XXVII)  ويؤدي إي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوآول 

 اإلسهام المتوقع 

تقديم توصيات بشأن أي أمور الزمة ؛ إنشاء الهيئات :  اتخmاذ المقmررات الالزمmة لmزيادة فاعلmية تنفmيذ الmبروتوآول ، شmاملة مmا يلmي             
             mن الحmائها ؛ تبيmرورة إنشmرى ضmي يmية التmة والهيئات غير         الفرعmية المختصmنظمات الدولmاون المmات وتعmيها خدمmون فmي تكmاالت الت

 .الحكومية المختصة ، مناسبة اللتماسها واستخدامها ؛ وتبين ما يلزم من وظائف أخرى يكون من المطلوب أدؤاها 

 قواعد اإلجراءات -هـاء

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع 

لmنظام الداخلmي لمؤتمmر األطmراف والقواعmد المالية لالتفاقية بموجب هذا البروتوآول ، بعد إدخال          يطmبق ا    "  :5 ، الفقmرة     29المmادة    
 " .التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر األطراف الذي يعمل آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول غير ذلك بتوافق اآلراء 

 اإلسهام المتوقع 

 .ي يعمل آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول النظام الداخلي لمؤتمر األطراف الذ 

 الرصد وإعداد التقارير -واو

 الحكم المتعلق بهذا الموضوع

يقmmوم آmmل طmmرف برصmmد تنفmmيذ الmmتزاماته بموجmmب هmmذا الmmبروتوآول ، ويقmmوم آmmل طmmرفا، علmmى فmmترات يحددهmmا مؤتمmmر    "  :33المmmادة  
ول ، بmإبالغ مؤتمmر األطmراف الmذي يعمmل آاجmتماع لألطراف في هذا         األطmراف الmذي يعمmل آاجmتماع لألطmراف فmي هmذا الmبروتوآ               

 " .البروتوآول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوآول 

 اإلسهام المتوقع 

 .شكل التقارير وتحديد أوانها  

 

 التوصيات -رابعا

 :قد يرغب مؤتمر األطراف في أن يقوم بما يلي  -10

(I)    نة الحmmترحة للجmmل المقmmة العمmmاندة خطmmالمة     مسmmأن السmmنة بشmmبروتوآول قرطاجmmية لmmية الدولmmكوم
 . األحيائية 



UNEP/CBD/COP/5/6/Add.1 
Page 5 

(II)          يذي دعوة القطاع الخاص إلى اإلسهام في وضع وmن التنفmن األميmب مmأو تعزيز الموارد /أن يطل
البشmmرية والقmmدرات المؤسسmmية فmmي مجmmال السmmالمة األحيائmmية ، لغmmرض تنفmmيذ الفعmmال والتشmmجيع علmmى التصmmديق علmmى               

ا فmmي األطmmراف مmmن الmmبلدان النامmmية ، وأن يقmmدم تقاريmmر عmmن الmmتقدم المحmmرز إلmmى االجmmتماع األول       الmmبروتوآول ، السmmيم 
 . لألطراف 

(V)        لmmذي يعمmmراف الmmر األطmmتماع األول لمؤتمmmد االجmmيلة بعقmmائل الكفmmرائق والوسmmي الطmmنظر فmmأن ي
 .هذا البروتوآول  شهرًا بعد بدء نفاذ 12آاجتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، في موعد ال يتأخر عن 

(VIII)                رفة تبادل المعلوماتmأن غmن بشmبراء التقنييmتماعا للخmد اجmيذي أن يعقmن التنفmن األميmب مmأن يطل
المmmmتعلقة بالسmmmالمة األحيائmmmية ، قmmmبل االجmmmتماع األول للجmmmنة الحكومmmmية الدولmmmية المعنmmmية بmmmبروتوآول قرطاجmmmنة ، وذلmmmك  

 مmن بmرنامج العمmل لالجتماع األول للجنة الحكومية الدولية    2د الستكشmاف بعmض القضmايا التmي تmم تبيmنها فmي نطmاق البmن              
 ) .أنظر القسم ألف من المرفق بهذه المذآرة ( لبروتوآول قرطاجنة 
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 المرفق

I-               يها اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة في اجتماعهاmنظر فmوب أن تmوعات مطلmموض
 .األول 

  )6 ، والمادة 5 ، والمادة 7رة  ، الفق10المادة ( إجراءات اتخاذ القرار  -1

 .  تبين العناصر األساسية لإلجراءات واآلليات المناسبة لتسهيل اتخاذ القرار من جانب أطراف االستيراد : الموضوع 

 ) 19 ، والمادة 20المادة ( تقاسم المعلومات  -2

 :الموضوعات 

 تحديد احتياجات األطراف  �

  وإلى إمكانيات التعاوناألنظمة الموجودة/نظرة عامة إلى األنشطة �

 تصميم أنظمة اإلسهام بمعلومات  �

مقmmررات ، تشmmريعات وطنmmية ، نقmmاط اتصmmال ، نقmmاط مرجعmmية ، : وضmع أشmmكال مشmmترآة لعملmmية إرسmmال الmmتقارير ، مmmثل   �
 .موجزات تقييمات المخاطر ، إلى أخره 

علومmات بمmا فmي ذلmك إجmراءات لتأمين      وضmع أنظمmة تشmغيلية وسياسmات إلدارة المعلومmات وإجmراءات لتلقmي وإتاحmة الم           �
 .الجودة 

 .إنشاء آليات لكفالة صيانة سرية المعلومات  �

 الموارد المالية والتكنولوجية الالزمة  �

 ) 28 والمادة 22المادة ( بناء القدرات  -3

 :الموضوعات 

 تبين احتياجات األطراف �

 وضع جدول الخبراء وتحديد دوره �

 )مثل ورشة بناء القدرات في المكسـيك ( مجال السالمة األحيائية نظرة عامة إلى األنشطة المنجزة في  �

مثل أنشطة اليونيب والدور الذي ( أنشmطة وإمكانيات للتعاون  /مشmروعات /نظmرة عامmة إلmى مmا هmو موجmود مmن بmرامج               �
 )يمكن أن يقوم به اليونيب

 . تناغم التعاون المتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي والحاجة إلى تفهم مشترك وإلى �

 إشراك القطاع الخاص �

 . والمرفق الثالث من البروتوآول 16 والمادة 15عناصر بناء القدرات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها وفقا للمادة  �

 دور أمانة االتفاقية  �

 الموارد المالية والتكنولوجية الالزمة  �

 ) 18المادة ( المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -4

 :وعات الموض

 .المتطلبات بشأن الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد استعمالها مباشرة آأغذية أو أعالف أو للتجهيز  �

 .الحاجة إلى وضع مقاييس وطرائق فيما يتعلق بتحديد الهوية وبممارسات المناولة والتعبئة والنقل  �

  ) 4 ، فقرة 29المادة ( التنفيذ الفعال للبروتوآول  -5

والتي لم ترد ) أي فيما يتعلق باإلجراءات ( تبيmن وتحديmد الحاجmات واآلليات الالزمة للتنفيذ الكامل الفعال للبروتوآول         : الموضmوع   
 : في أحكام البروتوآول ، وبصفة خاصة تبين أي مقررات أخرى تكون الزمـة ، شاملة ما يلي 

 توصيات بشأن أي موضوعات الزمة �

 عتبر الزمة إنشاء أي هيئات فرعية ت �
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تبيmmن األحmmوال التmmي تكmmون فmmيها الخدمmmات والmmتعاون والمعلومmmات المقدمmmة مmmن المmmنظمات الدولmmية المختصmmة والهيmmئات           �
 .الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة مناسبة لتلمسها واستعمالها 

 تبين أي وظيفة أخرى يكون من الالزم ممارستها  �

 ) 34المادة ( االمتثال  -6

 :لموضوعات ا

 عناصر لنظام االمتثال �

 خيارات في مجال إنشاء آلية لالمتثال �

 موضوعات مقدمة آي تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة في اجتماعها الثاني  -باء

 ) 27المادة ( المسؤولية والجبر التعويضي  -1

 :لية والجبر التعويضي يكون مما يشمله ما يلي  وضع مشروع توصية بشأن عملية وضع نظام للمسؤو:الموضوع 

اتفاقmية بmازل بشmأن الmرقابة علmى نقmل الmنفايات الخطmرة والmتخلص منها عبر الحدود ،              ( اسmتعراض الصmكوك الموجmودة        �
ضرر واتفاقmية الmتجارة الحmرة ألمmريكا الشmمالية واتفاقmات االتحmاد األوروبmي واتفاقmية لوغmانو بشmأن المسmؤولية المدنية عن ال              

 ).الناشئ عن أنشطة ضارة بالبيئة ، إلى أخره 

 .إعداد مشروع عناصر لنظام يتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي  �

 ) 33المادة ( الرصد وتقديم التقارير -2

    شكل التقارير وموعد تقديمها :الموضوع  

 )31المادة ( األمانة  -3

 .لتي تعقب بدء نفاذ البروتوآول   وضع ميزانية برنامجية لفترة العامين ا:الموضوع 

  )5 ، فقرة 28المادة ( توجيه إلى اآللية المالية  -4

 وضع توجيه لآللية المالية :   الموضوع 

 ) 5 ، فقرة  29المادة ( النظام الداخلي الجتماع األطراف  -5

 

 اعتماد النظام الداخلي :   الموضوع 

 وضع مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع األول لألطراف -6

 بنود مطلوب استمرار النظر فيها محالة من االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة 

  )6 ، المادة 5 ، المادة 7 ، الفقرة 10المادة ( إجراءات اتخاذ القرار  -7

 .راف االستيراد   مشروع المتطلبات الدنيا لإلجراءات واآلليات المناسبة لتسهيل صنع القرار من جانب أط: الموضوع 

  ) 20المادة ( تقاسم المعلومات  -8

 ) 18المادة ( المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -9

 )34المادة ( االمتثال  -10

  ) 3 ، الفقرة 28 ، المادة 22المادة ( بناء القدرات  -11

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

 

 


