
 
لدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات 

 .وعدم طلب نسخ إضافية

لخبراء القانونيين لالفريق العامل المفتوح العضوية 
لمسؤولية والجبر المخصص لوالتقنيين 
  في سياق بروتوكول قرطاجنةالتعويضي

 للسالمة األحيائية
 الثالثاالجتماع 

 2007شباط / فبراير23-19مونتريال، 
 

 المشروحجدول األعمال المؤقت 
 مقدمة

، االجتماع الثاني للفريق العامـل المفتـوح العضـوية          2006شباط  / فبراير 24 إلى   20عقد في مونتريال من      -1
لمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسـالمة األحيائيـة           خصص ل الملخبراء القانونيين والتقنيين    ل
 ").بالفريق العامل"فيما بعد إليه ويشار (
 27 وصياغة الخيارات لعناصر القواعد واإلجراءات المشار إليها في المـادة         مسائلقام الفريق العامل بتحليل ال     -2

النصـوص  ونظـر فـي    .   الكائنات الحية المحورة عبر الحـدود      نقلبخصوص األضرار الناشئة عن     من البروتوكول   
 مـن   27المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المـادة          قضاياوال، والخيارات   وجهبشأن الن واآلراء  المقترحة  
لى الثالـث   ألقسام من األول إ   وقد ركزت النصوص المقترحة أثناء االجتماع على العناصر التي تغطيها ا          .  البروتوكول

واستعرض الفريق العامل أيضا المعلومـات المتعلقـة بالمسـؤولية          .  لفريق العامل التي قدمت ل   العملورقة  مسودة  في  
ـ   .  ات الحية المحورة عبـر الحـدود      ـ الكائن نقلة عن   جمرار النا ـوالجبر التعويضي بخصوص األض    ة ـوأعـد قائم

 من بروتوكول   27 أي من القواعد واإلجراءات المشار إليها في المادة          إرشادية بالمعايير الواجب إتباعها في تقييم فاعلية      
أنه لم يـتم التفـاوض   الفهم بمن إعداد قائمة المعايير على أساس       العامل  الفريق  وقد انتهى   .  قرطاجنة للسالمة األحيائية  

 .ةيصر حغير وأنهابشأنها 
التـي  المعلومات التي تغطي طائفة من المجاالت   أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من        شعر الفريق العامل أيضا      -3

بعض الوثـائق ومجموعـات   العامل الفريق وبناء عليه، حدد    .  مستقبالتعتبر مهمة ومفيدة من الوجهة اإلرشادية لعمله        
 الفريق العامل أيضا األطراف، والحكومـات       اودع.  لنظره في اجتماعه الثالث   ها  توفر األمانة أن    منالمعلومات وطلب   

المسـألة التـي تغطيهـا      ولية المعنية وأصحاب المصلحة إلى تقديم مزيد من اآلراء بخصوص           دخرى، والمنظمات ال  األ
الرابع إلى الحادي عشر مـن      من  ، والخيارات والقضايا في األقسام      جونهالبروتوكول، وال سيما بالنسبة لل     من   27 المادة

 النصوص في صورة اقتراحات للنص الذي طلب من         تقدمن  أل هليفضتوأشار إلى   .   المرفقة بتقريره  عملالورقة  مسودة  
 . لبحثها في اجتماعه الثالثعمللورقة شاركين أن يقوما بتجميعه، وذلك بمساعدة األمانة، وأن يعدا مسودة تالرئيسين الم
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 فـي مقـر منظمـة    2007شـباط  / فبراير23 إلى 19من المقرر أن يعقد االجتماع الثالث للفريق العامل من          -4

 . في مونتريالالطيران المدني الدولي
ومـن  .  ت له بناء على طلبـه قدمومن المتوقع أن يستعرض الفريق العامل في هذا االجتماع المعلومات التي          -5

ه، بغية صياغة مزيد من     لة  قدم الم عمل ال مسودة ورقة  بصفة خاصة، أن يبحث النصوص المقدمة والواردة في          ،المتوقع
 نقـل  من البروتوكول بخصوص األضرار الناشئة عن 27اعد واإلجراءات المشار إليها في المادة الخيارات لعناصر القو  

 .الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

     افتتاح االجتماع- 1البند 

 كلمةويلي ذلك   .  2007 فبراير   19 صباحا يوم    10:00شاركين في الساعة    تسيفتتح االجتماع أحد الرئيسين الم     -6
 . األمين التنفيذي لالتفاقيةترحيب من

     شؤون تنظيمية- 2البند 

 قرار جدول األعمالإ    2-1

مال المؤقت الذي أعده األمين التنفيذي      ألعقد يرغب الفريق العامل في إقرار جدول أعماله على أساس جدول ا            -7
 .(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1)  للفريق العاملشاركينتبالتشاور مع الرئيسين الم

 تنظيم العمل    2-2

 على النحو الوارد في المرفـق األول        عملالقد يرغب الفريق العامل في بحث التنظيم المقترح للعمل وبرنامج            -8
 .أدناه

غير أنه قد يرغب الفريق العامل      .   عامة اتعقد االجتماع بأكمله في جلس    نينص تنظيم العمل المقترح على أن ي       -9
 .، حسبما هو مالئمتسهيلهي عمله أو لتعجيل ف اتصال لأفرقةفي إنشاء 

، ومن السـاعة  13:00 صباحا إلى الساعة  10:00جلستين يوميا من الساعة     عقد   االجتماع على أساس     عملسي -10
وإذا رغب الفريق   .  ، مع تقديم خدمات الترجمة الفورية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست          18:00 إلى الساعة    15:00

 .تقدم إليها خدمات الترجمة الفوريةن  اتصال، فلةأفرقالعامل في إنشاء 
 .ترد في المرفق الثاني أدناه قائمة بالوثائق المتاحة لالجتماع -11

 استعراض المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي عن - 3البند 
  الكائنات الحية المحورة عبر الحدودنقلاألضرار الناشئة عن 

 له بناء على طلبـه، بغيـة        ت المعلومات التي قدم   من المتوقع أن يستعرض الفريق العامل     ،  في إطار هذا البند    -12
 .)BS-I/8المقرر (من شروط تكليفه ) ه(و ) د (3 وفقا للفقرة التعجيل في عمله، وذلك

عـرض مـن أحـد      م  يقـد تتخـذ الترتيبـات لت    في اجتماعه الثاني، طلب الفريق العامـل مـن األمانـة أن              -13
عـن اإلجـراءات   لالجتماع الثاني للفريق العامل  ذلك بعد إعداد وثيقة إعالمية   جاءو.  جراءات عبر الوطنية  لإل الخبراء

ـ ـالمعني بالقان ة، تتضمن عمل مؤتمر الهاي   ـعبر الوطني  ـ  وال، ـون الدولي الخاص في هذا المج ات ـتشـمل دراس
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 من الدكتور كريستوف    بات لتقديم عرض  اتخذت األمانة الترتي  وقد  .  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/2/INF/4)الحالة  
 .األمين األول لمؤتمر الهاي المعني بالقانون الدولي الخاصبرنسكوني، 

 :وكان أمام الفريق العامل أيضا الوثائق اإلعالمية التالية -14
التطورات الجديدة في القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي، بمـا فـي ذلـك حالـة                   )أ(

وكانت وثيقة مشابهة قد أتيحت إلى االجتماع الثـاني         .  صكوك الدولية المتعلقة بالبيئة بخصوص مسؤولية األطراف الثالثة       ال
ــل   ــق العام ــث    .  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/2/INF/5)للفري ــاع الثال ــى االجتم ــة عل ــة المطروح والوثيق

(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/2)لوثيقة السابقة تقدم تحديثا للمعلومات الواردة في ا. 
خبرة الصكوك والمحافل الدولية األخرى بخصوص األضرار التي تحدث في المناطق الواقعـة خـارج                )ب(

 تجميعـا   (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/3)وتقدم هـذه الوثيقـة      .  حدود الوالية الوطنية أو خارج سيطرة الدولة      
ناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية أو خارج سيطرة    للمعلومات من مختلف المصادر عن األضرار التي تحدث في الم         

 .الدولة
تجميع وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بتطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي وموارد التنوع  )ج(

 .(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/4)المواد وإتاحتها إلى الفريق العامل هذه   وقد تم جمع .البيولوجي ووظائفه
معلومات عن األمن المالي لتغطية المسؤولية الناشئة عن في اجتماعه الثاني،  ، قد طلب أيضالكان الفريق العام -15

 الوطنية خبراتنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، بما في ذلك معلومات من األطراف والحكومات األخرى عن ال
.   في اجتماعه القادمالخبراء عن هذا الموضوعمن أحد عرض م يقدكن، لتتتخذ الترتيبات، إن أمهذا الصدد، وأن  في
األمن المالي من أجل إعداد وثيقـة إعالمية ات عن ـع مزيد من المعلومأيضا بجمة ـاألمان تقومو

(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/5)حتى تاريخ االنتهاء من إعداد و.   وفقا لطلبه وذلك لتقديمها إلى الفريق العامل
.  ةذات الصلخبراتها خصوص ب هذا الموضوع نرى عأخمعلومات لم تقدم األطراف أو الحكومات األخرى هذه الوثيقة، 

تغطية المسؤولية الناجمة األمن المالي ل"بعنوان  للفريق العاملومما يذكر أن األمانة كانت قد أعدت وثيقة لالجتماع الثاني 
لمفاهيم ذات للتي تضمنت مناقشة  ا(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/2/INF/7)" عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود
معلومات يحتوي على  تقديم و؛خرىاألخيارات الع الخسارة المختلفة، وا أنوضدالصلة الواردة من صناعة التأمين، والتأمين 

ن الكائنات الحية المحورة؛ وتجميعا عبشأن الضمانات المالية والمسؤولية عن األضرار الناشئة تحاد األوروبي الا براتوخ
 .ع األمن المالي التي قدمتها الشركة السويسرية إلعادة التأمينوات الصلة بموضذللوثائق 

  الخيارات لعناصر القواعد واإلجراءاتصياغة - 4البند 
 البروتوكول من 27المشار إليها في المادة 

 الفريق العامل، على أساس استعراضه للمعلومات، أن يقوم بتحليـل           مطلوب من  من شروط تكليفه،     4وفقا للفقرة    -16
 27خيارات لعناصر القواعد واإلجراءات المشار إليها في المـادة  يضع المسائل المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي، وأن  

 .من البروتوكول
األطـراف  المقدمـة مـن     لـردود   لالعمل المتضـمنة    ورقة  لثاني، قام الفريق العامل بتحليل مسودة       في اجتماعه ا   -17

.  ن بمسـاعدة األمانـة    اشاركتن الم اوالحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية وأصحاب المصلحة التي أعدها الرئيس         
ـ ورقة لى في مسودة وقدم المشاركون في الفريق العامل نصا تشغيليا للعناصر الثالثة األو        ، واألضـرار  دىالعمل، وهي الم

 مـن البروتوكـول،     27طيها المـادة    غودعا الفريق العامل إلى تقديم مزيد من اآلراء بخصوص المسألة التي ت           .  سبابواأل
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ة فـي   وارد ال عملالورقة  الرابع إلى الحادي عشر من مسودة       من  ج، والخيارات والقضايا في األقسام      وبالنسبة للنه سيما   وال
 في صـورة اقتراحـات   تعليقات التقدمن أل هليفضت وكان الفريق العامل قد أعرب عن   . عن االجتماع   بتقريره  الثاني مرفقال

لورقـة  ، وذلك بمساعدة األمانة، وأن يعدا مسودة         الردود شاركين أن يقوما بتجميع   تلنص، الذي طلب من الرئيسين الم     على ا 
 .حاليجتماع الال لبحثها في اعمل
حـة  قترالعمـل الم ورقة ، إلى بحث مسودة  من جدول األعمال، في إطار هذا البند مدعو االجتماعفإنوبناء عليه،   -18
 فـي ردود  ، على أسـاس تجميـع النصـوص المقترحـة           (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2) شاركينت الرئيسين الم  من

ويـرد فـي الوثيقـة اإلعالميـة     .  ةوليـة المعنيـة وأصـحاب المصـلح    داألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ال   
(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/1)             تجميعا للنصوص الكاملة للردود وهي متاحة إلى االجتماع الحالي وفقا لطلـب 

 .الفريق العامل

     شؤون أخرى- 5البند 

لمشاركون متصلة بالموضوع، يثيرها االنظر في أي شؤون أخرى في  هذا البند، قد يرغب الفريق العامل تحت -19
 .االجتماع في

 اعتماد التقرير    - 6 البند

 النظر في تقريره والى اعتماد ذلك التقرير على أساس مشروع التقرير الذي سيعده إلىسوف يدعى الفريق العامل  -20
 .ويقدمه مقرر االجتماع

 اختتام االجتماع    - 7 البند

المخصص امل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين  للفريق العالثالثمن المتوقع أن يختتم االجتماع  -21
يوم الجمعة من  18:00ة األحيائية في الساعة ـلسالمللمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة ل

 .2007فبراير   23
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 المرفق األول
 وية تنظيم العمل المقترح لالجتماع الثالث للفريق العامل المخصص المفتوح العض

 المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 بند جدول األعمال التاريخ والوقت
19/2/2007 

  صباحا10:30 إلى 10:00الساعة 
 
 افتتاح االجتماع -1

 :شؤون تنظيمية -2  صباحا11:00 إلى 10:30الساعة 
 قرار جدول األعمال؛إ 2-1
 .لعملتنظيم ا 2-2

استعراض المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر  -3 13:00  الساعة إلى11:30الساعة 
 الكائنات نقلالتعويضي عن األضرار الناشئة عن 

 الحية المحورة عبر الحدود
جراءات  الخيارات لعناصر القواعد واإلصياغة -4  18:00  الساعة إلى15:00الساعة 

 ن البروتوكول م27يها في المادة إلالمشار 
20/2/2007 

 13:00 الساعة إلى 10:00الساعة 
  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في

  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في  18:00  الساعة إلى15:00ة الساع

21/2/2007 
  13:00 إلى الساعة 10:00الساعة 

 
  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في

  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في 18:00 الساعة إلى 15:00 الساعة

22/2/2007 
 13:00 إلى الساعة 10:00الساعة 

 
  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في

  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في 18:00الساعة  إلى 15:00الساعة 

23/2/2007 
  12:00 إلى الساعة 10:00الساعة 

 
  من جدول األعمال4 البند مواصلة النظر في

 شؤون أخرى -5  13:00  الساعة إلى12:00الساعة 
 اعتماد التقرير -6 18:00الساعة  إلى 15:00الساعة 

 اختتام االجتماع -7
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 الثانيمرفق ال

 المخصص العضوية المفتوح العامل للفريق ثالثال االجتماع بوثائق قائمة
 األحيائية للسالمة قرطاجنة بروتوكول سياق في التعويضي والجبر لمسؤوليةل

 

 الرمـز العنــوان

 جدول األعمال المؤقت
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1/Add.1 

، والخيارات هوجننصوص التشغيلية المقترحة بشأن الموجز عن ال
لقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق والقضايا المحددة والمتع

األقسام الرابع إلى ( من بروتوكول السالمة األحيائية 27المادة 
الحادي عشر من المرفق الثاني بتقرير االجتماع الثاني للفريق 

 )العامل
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2 

بخصوص ) مقترحةالنصوص ال(تجميع اآلراء اإلضافية المقدمة 
 المتعلقة باألمور التي تغطيهايارات والقضايا المحددة ، والخوجالنه

 27المادة 
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/1 

التطورات الجديدة في القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية والجبر 
التعويضي، بما في ذلك حالة الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة 

  األطراف الثالثةبخصوص مسؤولية
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/2 

 الصكوك والمحافل الدولية األخرى بخصوص األضرار التي ةخبر
 المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية أو خارج تحدث في

 سيطرة الدولة
 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/3 

تجميع وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بتطبيق األدوات 
 وموارد التنوع البيولوجي ووظائفهلتقييم التنوع البيولوجي 

 

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/4 

زيد من المعلومات عن األمن المالي لتغطية المسؤولية متجميع ل
 الناشئة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/5 
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