
 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرمين ال لدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوب            
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 ���� ا����اء ا������ ا�����ح ا��	��� ا�����

  المرادبمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحورة

 استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٢-٢البند 
 

 

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت المشروح

    مقدمـة-أوال 

بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في       مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة       في االجتماع األول ل    -١
البروتوكول، نظر المؤتمر، ضمن أمور أخرى، في المسائل المتعلقة بتحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها                

 من  ١٨من المادة   )  أ  (٢ووفقا للفقرة   .    ، والوثائق المتعلقة بها   (LMOs-FFP)مباشرة كأغذية وكأعالف، أو للتجهيز       
بروتوكول السالمة اإلحيائية، ينبغي أن يتخذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مقررا بشأن                  

من أجل تسهيل   و.    المتطلبات التفصيلية لتدابير تحديد الهوية في موعد غايته سنتان من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ              
 في الوقت المناسب، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في            ١٨لمادة  من ا )  أ  (٢اعتماد مقرر بشأن الفقرة     

فريقا للخبراء التقنيين مفتوح العضوية معني بمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية              ،BS-I/6 A   المقرر البروتوكول بموجب 
 .المحورة المراد استخدامها مباشرة  كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعقد اجتماعا لفريق الخبراء التقنيين المفتوح                 وفي نفس  -٢
العضوية، وأن يقدم تقرير الفريق ومشروع مقرره إلى االجتماع الثاني الجتماع األطراف العامل كاجتماع لألطراف في                  

 الخبراء في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال وبناء على هذا الطلب، سيعقد أول اجتماع لفريق  .    البروتوكول
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨ إلى ١٦من 
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 من  ٢سبق اجتماع فريق الخبراء ورشـة عمل بشأن بناء القدرات وتبادل الخبرات بخصوص تنفيـذ الفقـرة                 -٣
 وفقا للمقرر   ٢٠٠٤تشرين الثاني   /بر نوفم ٣ إلى   ١وعقدت ورشة العمل في بون، ألمانيا من        .     من البروتوكول  ١٨المادة  

BS-I/6D،الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول . 

بناء على طلب من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، قدم األطراف وحكومات أخرى                 -٤
ائل المتصلة بتحديد هوية الكائنات الحية المحورة         والمنظمات الدولية ذات الصلة آراءها ومعلوماتها بخصوص المس         
وأعد األمين التنفيذي ملخصا    .    ١٨من المادة   )  أ  (٢لالستعمال مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز، في سياق الفقرة            

 .تجميعيا للردود، سيقدم إلى فريق الخبراء للنظر فيه

ة في شروط تكليفه، وأن يعد ويقدم مشروع المقرر الذي يتعين           من المتوقع أن يبحث فريق الخبراء المسائل المحدد        -٥
، وذلك  ١٨من المادة   )  أ  (٢على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يتناوله في إطار الفقرة               

 .للنظر فيه واعتماده المحتمل في اجتماعه الثاني

    افتتاح االجتماع-١البند 

س مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أو عضو آخر من أعضاء مكتب    يفتتح االجتماع رئي   -٦
وسوف يدلي األمين التنفيذي لالتفاقية     .    ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٦المؤتمر، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء          

 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي بمالحظات تمهيدية

 مية   الشؤون التنظي-٢البند 

 انتخاب أعضاء المكتب ١-٢

.  ستعمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول كهيئة مكتب لفريق الخبراء                 -٧
 .ويجوز لرئيس هيئة المكتب، طبقا للعرف المتبع في الماضي، أن يقترح ممثال آخر لرئاسة االجتماع بالنيابة عنه

    إقرار جدول األعمال٢-٢

عى االجتمـاع إلى إقـرار جدول أعمالــه على أسـاس جـدول األعمـال المؤقـت                    سيـد -٨
(UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/1). 

البند الثالث من جدول األعمال المؤقت مقدم في جزءين استنادا إلى ترتيب أولوية المسائل الذي قرره مؤتمر                     -٩
 شروط التكليف التي وضعها لفريق الخبراء في المرفق          األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وذلك في        

 .هذا، إذا لم يتمكن فريق الخبراء من تناول جميع المسائل المحددة في تلك الشروط BS-I/6 Aبالمقرر 
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    تنظيم العمل٣-٢

 .قد يرغب االجتماع في بحث تنظيم وبرنامج عمله المقترحين في المرفق األول أدناه -١٠

ويقدم األمين التنفيذي هذا االقتراح بعد      .    عمل المقترح على تسيير االجتماع بأكمله في جلسات عامة        ينص تنظيم ال   -١١
التشاور مع هيئة مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف في البروتوكول، بهدف مساعدة فريق الخبراء                 

ير أن فريق الخبراء قد يرغب في إنشاء فريق اتصال أو           غ.    على الوفاء بشروط تكليفه في غضون األيام الثالثة المتاحة        
فريق صياغة إذا نشأت الحاجة إلى ذلك، إلحراز مزيد من التقدم في المناقشات الجارية في الجلسة العامة بشأن مسائل                     

 .محددة، على أن يقدما إلى الجلسة العامة مسودة مقترحات لكي تنظر فيها

 والثانية من الساعة ١٣,٠٠ إلى الساعة ١٠,٠٠جلستين يوميا األولى من الساعة  سيعمل االجتماع على أساس عقد       -١٢
وإذا رغب فريق الخبراء في إنشاء فريق .  ، مع وجود ترجمة فورية بلغات األمم المتحدة الست  ١٧,٠٠ إلى الساعة    ١٥,٠٠

 .اتصال أو فريق صياغة، فسوف يزاوالن عملهما بدون ترجمة فورية

 .لثاني أدناه على الوثائق المعدة لالجتماعيحتوي المرفق ا -١٣

    بحث المسائل المتعلقة بإعداد المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية الكائنات-٣البند 

 الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

المسائل المتعلقة  ن شروط تكليفه، ألن يبحث      في إطار هذا البند، يتوقع من فريق الخبراء، وفقا للفقرة األولى م              -١٤
بتحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز، واألوصاف الفريدة حسبما                 

ى من نفس   في الجملة األول  "  قد تحتوي على    "   بالعالقة إلى عبارة     ١٨من المادة   )  أ  (٢ذكرت في الجملة الثانية من الفقرة       
 .الوثائق المصاحبة لها وأي مسائل أخرى قد ترتبط بإعداد المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية هذه الكائنات و،الفقرة

تقرير وتوصيات اجتماع الخبراء التقنيين المعني       )  ١:  (لهذا الغاية، قد يرغب فريق الخبراء في بحث ما يلي            -١٥
 ٢٠٠٢آذار  / مـارس ٢٠ إلى   ١٨الذي عقد في مونتريــال من          ١٨من المـادة   )  ١  (٢بمتطلبـات الفقـرة   

(UNEP/CBD/ICCP/3/7/Add.1)  الموجـز الذي أعده رئيس الفريق العامل األول للمناقشة التي جرت بخصوص             )  ٢(؛
 في االجتمـاع الثالـث للجنـة الحكوميـة الدوليـة لبروتوكـول قرطاجنـة للسالمـة           ١٨من المـادة   )  أ  (٢الفقرة  

الصادر عن االجتماع     BS-I/6 Aالمقرر  )  ٣(؛  )، المرفق الثاني  ٣/٦المرفق، التوصية     ،UNEP/CBD/ICCP/3/10(حيائية  اإل
المعلومات واآلراء المقدمة من األطراف في       )  ٤(األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛           

لة، وفقا لطلب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع         البروتوكول وحكومات أخرى والمنظمات الدولية ذات الص      
 .(UNEP/CBD/OETEG-HTPI/1/2 and UNEP/CBD/OETEG-HTPI/1/INF/1) لألطراف في البروتوكول

تتضمن المسائل المحددة التي كلف مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول فريق الخبراء                 -١٦
 :بدراستها ما يلي
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 الجزء األول )أ(

الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز                )١(
 ؛١٨من المادة ) أ (٢ألغراض الفقرة 

 المعلومات المقدمة في الوثائق المصاحبة؛ )٢(

 مدى وطريقة استعمال األوصاف الفريدة، وإن أمكن؛ )٣(

 :الجزء الثاني )ب(

حدود الوجود العارض أو غير المقصود للكائنات الحية المحورة، تلك الحدود التي تستدعي تطبيق                 )١(
 متطلبات تحديد الهوية؛

 .استعراض التقنيات المتاحة ألخذ العينات والكشف، بغية تحقيق التجانس فما بينها )٢(

ألف أساسا من ملخص تجميعي للمعلومات      تت  ،(UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/2)أعد األمين التنفيذي مذكرة      -١٧
واآلراء التي قدمتها األطراف وحكومات أخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، بناء على طلب من مؤتمر األطراف العامل                 

 .كاجتماع لألطراف في البروتوكول

ن أمام الفريق أيضا وثيقة     وسيكو.    ستقوم األمانة بتقديم المذكرة المتعلقة بالملخص التجميعي للمعلومات واآلراء          ١٨
كما أن تقرير ورشة العمل     .    (UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/INF/1)إعالمية تحتوي على النصوص الكاملة للردود       

 من بروتوكول السالمة اإلحيائية متاح أيضا       ١٨ من المادة    ٢المعنية ببناء القدرات وتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ الفقرة          
ولما كانت الوثائق من االجتماعات األخرى المشار .  (UNEP/CBD/BS/WS-CB-HTPI/1/2)ريق الخبراء على سبيل العلم لف   
، ووزعت على جميع     )org.biodiv.www( أعاله متاحة بالفعل على موقع األمانة على االنترنت             ١٥إليها في الفقرة     

 .جتماع إال عددا محدودا من النسخ للتوزيع عند الطلبالحكومات، فلن يتاح أثناء اال

    إعداد مشروع مقرر لينظر فيه مؤتمر األطراف -٤البند 

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة اإلحيائية

كما ورد ذكره في المقدمة أعاله، تقتضي شروط تكليف فريق الخبراء أن يقوم بإعداد مشروع مقرر بخصوص                   -١٩
لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية وكأعالف، أو للتجهيز، لكي               متطلبات التفصيلية   ال

ومن أجل مساعدة االجتماع في هذا الصدد، يتضمن        .    ينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول        
 .رات لعناصر مشروع المقررالقسم الثالث من مذكرة األمين التنفيذي خيا

وبموجب القسم الرابع من مذكرة األمين التنفيذي بشأن التوصيات، يطلب من االجتماع أن يستعرض الموجز                   -٢٠
التجميعي للمعلومات واآلراء المقدمة بناء على طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وأن ينظر                

رحة في القسم الثالث من هذه المذكرة، وذلك لدى إعداد مشروع مقرر بخصوص المتطلبات                في خيارات العناصر المقت   
لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية وكأعالف، أو للتجهيز، لتقديمه إلى مؤتمر               التفصيلية  

 . في اعتماده في اجتماعه الثانياألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، لكي ينظر فيه ويبت
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    شؤون أخرى-٥البند 

 .في إطار هذا البند، قد يرغب االجتماع في أن يبحث أي شؤون أخرى يثيرها المشتركون -١٥

    اعتماد التقرير-٦البند 

اده سوف يدعى االجتماع إلى النظر في تقريره واعتماده على أساس مشروع تقريره الذي سيتولى المقرر إعد                  -١٦
 .وتقديمه

    اختتام االجتماع-٧البند 

 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨من المتوقع اختتام االجتماع في الساعة الخامسة مساءا من يوم الجمعة  -١٧
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 مرفق األولال

 تنظيم العمل المقترح الجتماع فريق الخبراء التقنيين المفتوح العضوية المعني

 رة المرادبمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحو

 استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

  العامةالجلسة
 

 :البند

 افتتاح االجتماع -١

 

 األربعاء

 ٢٠٠٥آذار / مارس١٦

  ١٠,٣٠-١٠,٠٠الساعة 

 

 :البنود

 الشؤون التنظيمية -٢

 أعضاء المكتب ١-٢

 إقرار جدول األعمال ٢-٢

 تنظيم العمل

لمتطلبات التفصيلية لتحديد هوية الكائنات الحية       بحث المسائل المتعلقة بإعداد ا      -٣
 المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 :الجزء األول

 الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة؛ )أ(

 

  ١٣,٠٠-١٠,٣٠الساعة 

 :البنود

ة الكائنات الحية   بحث المسائل المتعلقة بإعداد المتطلبات التفصيلية لتحديد هوي          -٣
 :المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 :الجزء األول

 المعلومات المقدمة في الوثائق المصاحبة؛ )ب(

 مدى وطريقة استعمال األوصاف الفريدة؛ )ج(

 

 ١٧,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
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 الجلسة العامة
 

 :البنود

متطلبات التفصيلية لتحديد هوية الكائنات الحية       بحث المسائل المتعلقة بإعداد ال      -٣
 المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 :الجزء الثاني

حدود الوجود العارض أو غير المقصود للكائنات الحية المحورة، تلك             )د(
 ؛الحدود التي تستدعي تطبيق متطلبات تحديد الهوية

متاحة ألخذ العينات والكشف للكائنات الحية المحورة استعراض التقنيات ال )ه(
 .بغية تحقيق التجانس فيما بينها

 

 الخميس

 ٢٠٠٥آذار / مارس١٧

  ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 

 

 :البند

إعداد مشروع مقرر لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في               -٤
 .بروتوكول السالمة اإلحيائية

 

 ١٧,٠٠-١٥,٠٠الساعة 

 

 

 . من جدول األعمال٤متابعة النظر في البند 

 الجمعة

 ٢٠٠٥آذار / مارس١٨

  ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 

 

 :البنود

 .شؤون أخرى -٥

 .اعتماد التقرير -٦

 .اختتام االجتماع -٧

 

 ١٧,٠٠-١٥,٠٠الساعة 

 

 

 



UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/1/Add/1 
Page 8 

 المرفق الثاني

 حديد هويةقائمة وثائق االجتماع فريق الخبراء التقنيين المفتوح العضوية المعني بت

 الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز

 زـالرم واننــالع

 UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/1/Add. 1 جدول األعمال المؤقت المشروح

ائنات الحية المحورة تجميع للمعلومات واآلراء بشأن متطلبات تحديد هوية الك       
من )  أ  (٢الفقرة  (المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز         

 )١٨المادة 

UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/2 

من )  أ  (٢رة  ـبشأن متطلبـات الفق  تجميع لآلراء والمعلومات ذات الصلة      
  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية١٨المادة 

UNEP/CBD/BS/OETEG-HTPI/1/INF/1 

 الوثائق التالية من االجتماعات السابقة ستتوافر خالل االجتماع 

تقرير ورشة العمل المعنية ببناء القدرات وتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ            
  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية١٨من المادة  ٢الفقرة  

UNEP/CBD/BS/WS-CB-HTPI/1/2 

 من ١٨من المادة ) أ (٢لخبراء التقنيين بشأن متطلبات الفقرة تقرير اجتماع ا
 بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية

UNEP/CBD/ICCP/3/7/Add.1 

تقرير اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية بشأن          
، المرفق الثاني، ملخص مقدم من رئيس        ٣/٦التوصية  (اجتماعها الثالث   

 بعنوان المناولة،   ٥-١-٤يق العامل األول عن المناقشات بصدد البند         الفر
 ))أ( ٢، الفقرة ١٨المادة (والنقل، والتعبئة وتحديد الهوية 

UNEP/CBD/ICCP/3/10 

تقرير االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في            
 )(decisions BS-I/6 A-D, pp. 85-97بروتوكول السالمة اإلحيائية 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/15 

 

 

------- 
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