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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  ولاالجتماع األ
  2011حزيران /يونيو 10-5، مونتريال

  * من جدول األعمال المؤقت6البند 
  

  وكولاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكام البروت
  ومعالجة حاالت عدم االمتثال
  مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي

  الخلفية -أوال 
 اللجنة الحكومية الدولية 2010أكتوبر /لعاشر المنعقد في تشرين األولكلف مؤتمر األطراف في اجتماعه ا  - 1

لبروتوكول ناغويا بالنظر، في اجتماعها األول، في اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال 
ة أو تقديم المساعدة، للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، بما في ذلك اإلجراءات واآلليات الالزمة إلسداء المشور

  ).10/1من المرفق الثاني من المقرر ) ألف( من القسم 4انظر البند (عند الضرورة 
، المؤرخين في كانون (SCBD/ABS/VN/SG/74553) 217- 2010 و216- 2010ين خطاروبموجب اإل  - 2

والمجتمعات المحلية، ، طُلب من األطراف والمنظمات الدولية، ومجتمعات الشعوب األصلية 2010ديسمبر /األول
والجهات المعنية إبداء آراءها على اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال للبرتوكول ومعالجة حاالت 

  .عدم االمتثال، بما في ذلك اإلجراءات واآلليات الالزمة إلسداء المشورة وتقديم المساعدة
األرجنتين وأستراليا، : هذا الصدد من الجهات التالية وردت اآلراء في 2011أبريل / نيسان1وفي   - 3

، (DFG) ث األلمانية مؤسسة البحوكما وردت آراء من. وإكوادور، واالتحاد األوروبي، ونيجيريا، وسريالنكا وطوغو
ن مجلس  آراء مشتركة م،والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وشبكة التعاون في منطقة األمازون، وجمعية األمم األولى

يا، ومجلس الشعوب ش للبيئة، ومجلس الشعوب األصلية في نوفا سكوإيكاناوتيكيتالشعوب األصلية البحرية وشركة 
ويمكن . ومؤتمر الشعوب األصلية نيو برانسويك إدوارد، ومجلس الشعوب األصلية في برنساألصلية في جزيرة 

    /http://www.cbd.int/icnp/submissions: طالع على جميع اآلراء على الموقع التالياإل
وتراعي . وقد ُأعدت هذه الوثيقة لمساعدة اللجنة الحكومية الدولية خالل نظرها في القضايا المطروحة  - 4

المعلومات الواردة استعراض إجراءات وآليات االمتثال بموجب االتفاقات البيئية متعددة األطراف وينبغي قراءتها 
                                                        

*  UNEP/CBD/ICNP/1/1. 

http://www.cbd.int/icnp/submissions/
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ويقدم القسم الثاني مفهوم االمتثال وكذلك إجراءات وآليات االمتثال . (UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1)بالتزامن مع ذلك 
ويقدم القسم الثالث العناصر والخيارات الالزمة لإلجراءات واآلليات بشأن .  من بروتوكول ناغويا30ضمن إطار المادة 

ويقترح القسم الرابع خيارات المضي . ىاالمتثال بموجب بروتوكول ناغويا، مع االستناد إلى خبرات المحافل األخر
  . قدما بعمل اللجنة الحكومية الدولية في هذا الصدد

  

  مقدمةال -ثانيا 
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع     من بروتوكول ناغويا     30تنص المادة     -5

مؤتمر األطراف في االتفاقية    على أنه يجب على     ) ل ناغويا بروتوكو(باتفاقية التنوع البيولوجي    الناشئة عن استخدامها    
بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية أن يقوم، فـي اجتماعـه األول، ينظـر ويقـر                   

ن ويجب أ . اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال           
ويجب أن تكون منفصلة عن . تشمل هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما إلسداء المشورة أو تقديم المساعدة، عند الضرورة

  .من االتفاقية، ودون المساس بها 27إجراءات وآليات حل النزاعات بموجب المادة 
ف أنماط التطابق جزءا من مجموعة واسعة من المصطلحات المستخدمة لوص" االمتثال"ويشكل مصطلح   - 6

وفاء األطراف المتعاقدة " من بروتوكول ناغويا، المقصود من االمتثال هو 30 وفي سياق المادة 1.مع المعايير القانونية
وبالتالي استبعاد " بالتزاماتها بموجب اتفاق بيئي متعدد األطراف وأي تعديالت على االتفاق البيئي متعدد األطراف

واالمتثال للشروط التي يتفق عليها )  من بروتوكول ناغويا16 و 15المادتين (ت المحلية مفاهيم االمتثال للتشريعا
  2.)18المادة (الطرفين 

وتعرف المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن االمتثال إلنفاذ االتفاقات البيئية متعددة    - 7
، على سبيل المثال وال الحصر، "التنفيذ"مصطلح ) المتحدة للبيئةالمبادئ التوجيهية لالمتثال لبرنامج األمم (األطراف 

بوصفه جميع القوانين، واللوائح التنظيمية، والسياسات ذات الصلة وغيرها من التدابير والمبادرات التي تقوم األطراف 
 وال يعني اتخاذ إجراء التنفيذ 3..."أو اتخاذها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق بيئي متعدد األطراف/المتعاقدة باعتمادها و

ويفهم من التنفيذ أنه يتم في . أن ذلك يكفي للوفاء بالتزام المعاهدة أو أن الدولة تمتثل بالضرورة اللتزامات المعاهدة
ثالث مراحل هي أوال، باعتماد تدابير أو إجراءات في مجال القانون والسياسة العامة واإلدارة؛ ثاني، من خالل 

  4.لثا، بواسطة اإلبالغ عن تدابير التنفيذ إلى مجلس إدارة االتفاق البيئي متعدد األطرافتعزيزها؛ ثا
وتلزم في العادة نظم االمتثال لالتفاقات البيئية متعددة األطراف المدرجة األطراف باإلبالغ عن التنفيذ   - 8

وال يترك ذلك إال آثار فعالة محدودة في . وتقديم آليات حل النزاعات التي ينبغي استخدامها في سياق انتهاك المعاهدة
وقد .  ونتيجة لذلك، جرى تطوير نهوج جديدة لنظم االمتثال5.المقام األول وتُستخدم بشكل جد محدود في المقام الثاني

 استندت إلى إقرار الطابع التعاوني لمصالح األطراف في تنفيذ االتفاقات البيئية متعددة األطراف بنجاح، مع اإلقرار في

                                                        
مختـارة  متعددة األطراف بيئية اتفاقات آليات االمتثال بموجب "انظر القسم بشأن التعاريف في برنامج األمم المتحدة للبيئة،       1
 .22-19، الصفحات من )آليات االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(
، 2002برنامج األمم المتحدة للبيئة، المبادئ التوجيهية المتعلقة باالمتثال لالتفاقات البيئية متعددة األطراف وإنفاذها، نيروبي،   2

 .)ل لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمبادئ التوجيهية لالمتثا() أ (9الفقرة 
 ).ب (9متحدة للبيئة، الفقرة المبادئ التوجيهية لالمتثال لبرنامج األمم ال  3
 .آليات االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  4
5  Beyerlin, Ulrich, Stoll, Peter-Tobias, Wolfrum, Rüdiger, “Conclusions drawn from the Conference on Ensuring 

Compliance with MEAs: A dialogue between Practitioners and the Academia”, 2006. 
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الوقت نفسه، أيضا، بأن السبب العادي وراء عدم امتثال أحد األطراف ال يكون في الغالب تجاهل متعمد اللتزاماتها، بل 
  6.غياب القدرات، أو الوعي أو الموارد لالمتثال لها

وقد أتاح اعتماد اإلجراء المتعلق باالمتثال بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة   - 9
 أول مثال عن اتباع نهج جديد نحو االمتثال الذي اتسم بإعداد اإلجراءات واآلليات التي تقوم 1990األوزون في عام 

بهدف مساعدة األطراف التي تواجه مشاكل االمتثال ومعالجة حاالت عدم "على التعاون والشراكة بدال من المواجهة 
  .عد وقائي يتيح وسيلة لتحديد عدم االمتثال في مرحلة مبكرة وهكذا، جرى التركيز على ب7."االمتثال كل على حدة

وأقرت االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى نهج مونتريال وأوضحته بمزيد من التفصيل في فترة   - 10
  .خرىواكتُسبت تجربة عملية قيمة نظرا إلعداد هذه اإلجراءات واآلليات وتشغيلها في المحافل األ. زمنية قصيرة نسبيا

والمثال األخير تقدمه اإلجراءات واآلليات الالزمة لتعزيز االمتثال ومعالجة مسائل عدم االمتثال المعتمدة   - 11
وتشمل اإلجراءات .  بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة2011آذار /في مارس

ائل االمتثال، مع التركيز أكثر على تعزيز االمتثال والجوانب التيسيرية بعض السمات االبتكارية وتمثل تطورا آخر لمس
  . لإلجراءات

  العناصر والخيارات الالزمة لإلجراءات واآلليات المتعلقة باالمتثال –ثانيا 
يستند هذا القسم إلى استعراض اإلجراءات واآلليات الحالية بشأن االمتثال التي ُأعدت بموجب   -12

أما تلك التي جرى النظر . UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1ئية متعددة األطراف المبينة في الوثيقة االتفاقات البي
فيها فمستمدة من اتفاقية أرهوس بشأن الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة في صناعة القرارات 

اقبة حركات النفايات الخطر  واتفاقية بازل بشأن مر8؛)اتفاقية أرهوس(واالستفادة من العدالة في المسائل البيئية 
 وبروتوكول قرطاجنة بشأن التنوع البيولوجي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع 9؛)اتفاقية بازل(عبر الحدود وتصريفها 

 11؛تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضوا 10؛)بروتوكول قرطاجنة(البيولوجي 
 والمعاهدة الدولية بشان الموارد الوراثية 12؛)اتفاقية ابسو( تقييم األثر البيئي في إطار عبر حدودي واتفاقية ابسو بشأن

 والبروتوكول 14؛وبروتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 13؛والنباتية لألغذية والزراعة
اتفاقية التلوث الجوي  و15؛)اتفاقية لندن(فايات ومواد أخرى الملحق باتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق الن

 17؛)اتفاقية مونتريال0 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 16؛البعيد المدى العابر للحدود
 والبحيرات الدولية اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدودوالبروتوكول المتعلق بالماء والصحة الملحق ب

  18 .)بروتوكول الماء والصحة(
وتتوفر العديد من اإلجراءات واآلليات بشأن االمتثال الذي جرى تحليله على عناصر وهيكل مماثلين وكذلك   - 13

سمات مشتركة عديدة، بالرغم من وجود اختالفات جوهرية بينها وفقا لخصائص االتفاق البيئي متعدد األطراف وطبيعة 
                                                        

، شعبة االتفاقات "المبادئ التوجيهية المتعلقة باالمتثال لالتفاقات البيئية متعددة األطراف وإنفاذها"برنامج األمم المتحدة للبيئة،   6
 .44. ، ص)دليل االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة) (2006(البيئية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 جيهية لالمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، الفقرةالمبادئ التو  7
8  Aarhus Convention: COP decision I/7, Annex. Doc. ECE/MP.PP/Add.8 (2004). 
9  Basel Convention: COP decision VI/12, Appendix. Doc. UNEP/CHW.6/40 (2003). 

10  Cartagena Protocol: MOP decision BS-I/7, Annex. Doc UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/15 (2004). 
11  CITES: As reflected in COP resolution Conf. 14.3.”Guide to CITES Compliance Procedures”, Annex, (2007). 
12  Espoo Convention: COP decision III/2, Appendix. Doc. MP.EIA/2004/3 (2004). 
13  ITPGRFA: GB Resolution 2/2011 (2011). 
14  Kyoto Protocol: CMP decision 27/CMP.1, Annex. Doc. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 (2005). 
15  London Protocol: LC 29/17, Annex 7 (2007). 
16  LRTAP: As reviewed by EB decision 2006/2. Doc ECE/EB. AIR/2006/2 (2006). 
17  Montreal Protocol: Report of the Tenth Meeting of the Parties, Annex II. Doc UNEP/OzL.Pro.10/9 (1998), and in 

the report of the Fourth Meeting of the Parties, Annex V. Doc. UNEP/OzL.Pro.4/15 (1992). 
 
18  Water and Health Protocol: MOP decision I/2, Annex. Doc. ECE/MP.WH/2/Add.3 (2007). 



UNEP/CBD/ICNP/1/6/Rev.1 
Page 4 
 

مهام الهيئة ) 3(اآلليات المؤسسية، و ) 2(األهداف، والطبيعة والمبادئ األساسية، و ) 1(وتنص كلها على . اتهاالتزام
التدابير الالزمة لتعزيز االمتثال ومعالجة ) 6(المعلومات والتشاور، و ) 5(اإلجراءات، و ) 4(المعنية باالمتثال، و 

  .واآللياتاستعراض اإلجراءات ) 7(حاالت عدم االمتثال، و 
وترد بعض األسئلة في نهاية كل قسم . جرى صياغة الجزء المتبقي من هذا القسم وفقا لهذه العناصر العامة  - 14

ويرد في نهاية هذا القسم موجز عن . تيسيرا إلمعان النظر في العناصر والخيارات من قبل اللجنة الحكومية الدولية
  . الدروس المستفادة

   والمبادئ األساسيةاألهداف والطبيعة –ألف 
تعزيز االمتثال ألحكام " ...  من بروتوكول ناغويا أن هدف إجراء االمتثال هو 30توضح المادة . األهداف  - 15

ويجب أن تتضمن هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما إلسداء المشورة أو . هذا البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال
وعلى غرار بروتوكول قرطاجنة، يشدد بروتوكول ناغويا على جانبين لإلجراءات  ". ...تقديم المساعدة، عند االقتضاء 
أما االمتثال الثاني فيقضي بمعالجة . ويتمثل الجانب األول في تعزيز االمتثال للبروتوكول. واآلليات التي ينبغي إعدادها

 إجراءات وآليات االتفاقات البيئية متعددة وال يجري دائما التمييز بوضوح بين هذين الجانبين في. حاالت عدم االمتثال
األطراف، ومن الناحية العملية تحفز الهيئات المعينة باالمتثال في العادة على معالجة حاالت عدم االمتثال وليس في 

   .حاالت كثيرة على تعزيز االمتثال 
اسطة إنشاء شعبتين مختلفين ويوضح إجراء االمتثال بموجب بروتوكول كيوتو التمييز بين هذين الهدفين بو  - 16

وتقدم الشعبة التيسيرية المشورة والمساعدة الفنية إلى األطراف . الشعبة التيسيرية وشعبة اإلنفاذ: للجنة المعنية باالمتثال
وهي مسؤولة عن معالجة مسائل التنفيذ، وتعزيز االمتثال، وتقديم . التي تواجه مشاكل في الوفاء بالتزامات البروتوكول

  .وتتناول شعبة اإلنفاذ هذه قضايا عدم االمتثال. ذار المبكر لعدم االمتثال المحتملاإلن
وبالمقارنة مع اإلجراءات األخرى لالمتثال، فإن تلك المعتمدة بموجب المعاهدة الدولي بشأن الموارد   - 17

  .  اللجنة بتنفيذ المعاهدةالبشرية النباتية لألغذية والزراعة تتوقف أكثر على تعزيز االمتثال من خالل ربط مهام
 وبدال من ذلك، فإن تلك التي جرى النظر فيها 19.  بالحرفطبيعة اإلجراءات واآللياتال ترد . طبيعةال   - 18

و " غير قضائية"و " وفعالة من حيث التكلفة"و " تعاونية"و " غير عدائية"و " تيسيرية"و " بسيطة"توصف على أنها 
وعادة ما تكون نتائج عدم ". غير إلزامية قانونا"و " مرنة"و " وقائية"و " شفافة"و " اجهةال تقوم على المو"و " مساندة"

  .االمتثال غير إلزامية قانونا لألطراف
بموجب بروتوكول قرطاجنة والبروتوكول بشأن الماء والصحة، تسترشد عملية إجراء االمتثال . المبادئ  - 19

وتضيف اإلجراءات بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية . نبؤبمبادئ الشفافية، واإلنصاف، والتعجيل والت
تفاقية االتجار الدولي وتنص إجراءات االمتثال ال. النباتية لألغذية والزراعة مبادئ الموثوقية، وحسن النية والمعقولية

 النظر فيها بطريقة عادلة  على أن مسائل االمتثال ينبغيبأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
     .ومتناسقة وشفافة

ومن شأن تطبيق مبادئ الشفافية والتنبؤ والتناسق في إجراءات االمتثال أن تمنع االتهامات الممكنة للتحيز     - 20
وتتحقق النزاهة بواسطة اإلجراءات السليمة، مما يمكن األطراف من تقديم المعلومات عن التعليقات ضدها . والتعسف

ولتحقيق معقولية التدابير المتخذة لمعالجة عدم االمتثال عدم االمتثال، تقتضي أن تراعي . لمشاركة بالكامل في العمليةوا
  ).72انظر الفقرة (الهيئة المعنية باالمتثال بعض االعتبارات خالل دراسة التعليقات 

                                                        
ى المرجع الواضح في آليات االمتثال بموجب اتفاقية بازل، وبروتوكول قرطاجنة، واتفاقية االتجار الدولي     يمكن االطالع عل    19

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة                
 .وبروتوكول الماء والصحة
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يجب "ص على ألن عملية اإلجراء وعلى سبيل المثال، فإن إجراء االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة ين  - 21
أن يولي اهتمام معين لالحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية، ال سيما الدول األقل نموا والدول الناحية 
الجزرية الصغيرة، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية، وإيالء االعتبار الكامل للصعوبات التي تواجهها 

  20." وتوكولفي تنفيذ البر
إن إقرار االحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية شكل واحدة من      - 22

المعاهدة الدولية بشأن الموارد القضايا الرئيسية التي يجري مناقشتها في المفاوضات المتعلقة بإجراءات االمتثال بموجب 
وجادل بعض األطراف بأن التزامات االمتثال يطبق على جميع األطراف بالتساوي، . ة والزراعةالوراثية النباتية لألغذي

وألح بعض األطراف على أم . وأنه ال يمكن إيالء هذا االهتمام إال عند تطبيق التدابير الالزمة لمعالجة عدم االمتثال
النص المعتمد على إجراءات االمتثال المتعلقة ويستند . مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن اختلفت يسري على االمتثال

تولي عملية إجراءات وآليات االمتثال االهتمام لالحتياجات الخاصة : "باتفاقية بازل ويرد في القسم المتعلق بالمبادئ
  21."لألطراف من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية

ليات االمتثال، فبأي طابع ينبغي أن آ تحدد بالفعل أهداف إجراءات و30إذا ما افترضنا أن المادة . ةأسئل  - 23
 المحدد؟ وما هي المبادئ التي ينبغي أن تدعم عملية إجراء االمتثال؟ وكيف السبيل إلى تحقيق هذه تسم نظام االمتثالي

  األهداف؟ 

  اآلليات المؤسسية –باء 
وقد تختلف . تنشئ جميع النظم هيئة دائمة إلدارة شؤون نظام االمتثال. أو مخصصةإنشاء هيئة دائمة   - 24

  ).أدناه) جيم(انظر القسم الفرعي (المهام المنوطة بها حسب اختالف الحالة 
 15إلى ) اتفاقيتا أرهوس واسبو( أعضاء 8تناول عدد أعضاء هيئات االمتثال المجموعات من . الحجم  - 25

   ).جنة واتفاقية بازلبروتوكول قرطا(عضوا 
في معظم الحاالت، ال يعين األعضاء إال من قبل األطراف وينتخبهم مجلس إدارة . تعيين األعضاء  - 26

االتفاقات البيئية متعددة األطراف باستثناء اتفاقية أرهوس، يجري يمكن تعيين أعضاء اللجنة أيضا من طرف الجهات 
  22.الموقعة والمنظمات غير الحكومية

اتفاقية التلوث الجوي فيما يخص إجراءات االمتثال السابقة، مثل بروتوكول مونتريال و. ركز األعضاءم  - 27
 وتقترح الممارسة الحديثة، كما 23. البعيد المدى العابر للحدود، كان يجري اختيار األعضاء بوصفهم ممثلين لألطراف

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أن يعمل هو مبين مثال في بروتوكول قرطاجنة أو المعاهدة الدولية بشأن 
  .متثال بصفتهم الشخصية والفرديةاألعضاء في هيئات اال

ينتخب األعضاء على أساس مؤهالتهم في المجال المعني وعلى أساس خبراتهم القانونية . معايير االختيار  - 28
  .لتمثيل الجغرافي العادل معيارا موحدا لتحديد تشكيلة الهيئة ويعتبر ا24.أو الفنية، عند االقتضاء/والعلمية و

                                                        
20  COP-MOP decision BS-I/7, Annex. Doc UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/15 (2004), Section I, paragraph 3. Similar 

wording can be found under the Basel Convention and the Water and Health Protocol. 
21  GB Resolution 2/2011, Section II, paragraph 2. 
ين األعضاء من قبل األطراف ولكن مع مراعاة أي اقتراح للمرشحين يتقدم بـه  ينص بروتوكول الماء والصحة على أن تعي      22

 ). 5، الملحق األول، الفقرة 1/2المقرر (الجهات الموقعة والمنظمات غير الحكومية المؤهلة أو التي لديها اهتمام بالمجال 
ويعين كل طرف من األطراف الثمانية      . اقيةتتألف اللجنة من ثمانية أطراف باالتف     . "وهي الحالة نفسها بموجب اتفاقية ابسو       23

 ).1، الفقرة 3/2انظر المقرر " (عضوا في اللجنة
هذه المسالة متوخاة في اآلليات بموجب اتفاقية أرهوس، واتفاقية بازل، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة،        24

لك، وبموجب اتفاقية أرهوس وبروتوكول الماء والصحة ينبغي إرفاق باإلضافة إلى ذ. وبروتوكول لندن وبروتوكول الماء والصحة
  .التعيينات بالسير الذاتية
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مؤتمر األطراف في االتفاقية من قبل   بموجب برتوكول قرطاجنة، ينتخب األعضاء.إجراء االختيار  - 29
نتُخب وفي اجتماعه األول، ا. بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية لمدة أربع سنوات

وفي كل مرة بعد ذلك، . خمسة أعضاء كل واحد من منطقة، لنصف الوالية، وانتُخب عشرة أعضاء للوالية الكاملة
 ويمكن االطالع على الترتيبات المماثلة في 25.ينتخب األعضاء لوالية كاملة الستبدال األعضاء الذين انتهت واليتهم

 .االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى

في  27 أو مرتين26تجتمع هيئات االمتثال التي جرى تحليلها مرة  عموما، .عدد مرات انعقاد االجتماعات  - 30
وتقر بعض المحافل بالحاجة إلى توخي المرونة في تواتر االجتماعات من أجل . السنة، ما لم يتخذ قرار بخالف ذلك

شأ هذه المرونة بموجب قرار الهيئة المعنية باالمتثال ويمكن أن تن. تحسين التكيف مع الظروف والتعليقات الواردة
 وتنص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على 29.أو قرار من مجلس اإلدارة 28نفسها

مالية وشريطة توافر الموارد ال... تعقد اللجنة اجتماعات عند الضرورة "توخي مزيد من المرونة بحيث تنص على أن 
  . وفي بعض اإلجراءات، تنعقد اجتماعات الهيئة المعنية باالمتثال بالتزامن مع االجتماعات األخرى30... "

   .في العادة، تقدم هيئات االمتثال تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة لتنظر فيها. اإلبالغ  - 31
قواعد اإلجراءات الخاصة بها والقواعد اإلضافية عادة ما تتولى الهيئة المعنية باالمتثال . قواعد اإلجراءات  - 32

 31.)مثل القواعد بشأن السرية، وتضارب المصالح فيما يخص اتخاذ القرار، وما إلى ذلك(التي قد تكون ضرورية 
  32.ويوصى مجلس إدارة االتفاقات البيئية متعددة األطراف بذلك واعتمادها

 الخاصة بخصوص إجراءات تشكيلة أعضاء الهيئة ويشير استعراض الخبرة إلى ظهور بعض المشاكل  - 33
 :  سيما فيما يتعلق بما يليال 33،المعنية باالمتثال واختيارهم

  ؛المشاكل المتعلقة بالحضور وما يلحق ذلك من غياب النصاب الالزم التخاذ القرارات  )أ(
  34؛استبدال حاالت التأخر لألعضاء الذين يستقيلون بين الدورات  )ب(
برة ومشاركة األعضاء يبدو أنه يختلف وغالبا ما تُحل مسألة غياب الخبرة باالستفادة من مستوى خ  )ج(

  .الخبراء الخارجيين

                                                        
25  COP-MOP decision BS-I/7, Annex. doc. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/15 (2004), paragraph 4. 
 .مثال بموجب اتفاقية أرهوس واتفاقية بازل وبروتوكول لندن  26
 .نة وبروتوكول كيوتو واتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدودمثال بموجب بروتوكول قرطاج  27
مثال بموجب اتفاقية ابسو، واتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود، وبروتوكول مونتريـال وبروتوكـول المـاء       28

 .والصحة
 .مثال بموجب بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول لندن  29
30  IT/GB-4/11/7 (2011) من القسم الثالث5، الفقرة . 
تضيف إجراءا االمتثال بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أن اللجنة المعنية باالمتثال     31

 .يجب أن تعد قواعد بشأن اتخاذ القرارات اإللكترونية واستبدال أعضاء اللجنة
  . بموجب اتفاقية أرهوس التي لديها القدرة على اعتماد قواعد اإلجراء المتعلقة بهاباستثناء اللجنة المعنية بالتنفيذ  32
 دعا مؤتمر األطراف في االتفاقية بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة المجموعات اإلقليمية إلى بحث وتطبيق                  33

 االجتماعات والمشاركة فيها بالكامل واستبدالهم بسرعة اآلليات للتأكد من أن األشخاص المعينين لديهم الرغبة والقدرة على حضور
 :Doelle, Meinhardوبالنسبة لبروتوكول كيوتو، انظر أيـضا  ). BS-IV/1 من المقرر 2الفقرة (في حاالت عدم إتمام والياتهم 

“Early experience with the Kyoto Compliance System: Possible lessons from MEA compliance system design” (2010). 
فمثال، بموجب بروتوكول كيوتو، بالنسبة لكل عضو من أعضاء اللجنة ينتخب           . تنص بعض اإلجراءات على تعيين مناوبين       34

وبموجـب  . وقد أصبح هذه الممارسة معمول بها بموجب بروتوكول قرطاجنة        . اجتماع األطراف في البروتوكول عضوا مناوبا     
وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، كُلفت اللجنة بتقديم قواعد االستبدال المتعلقة باللجنة إلى الدورة المعاهدة الدولية بشأن الم

 . المقبلة لمجلس اإلدارة كي تنظر فيها وتوافق عليها
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هل الهيئة المعنية باالمتثال هيئة دائمة أم مخصصة؟ كيف ينبغي أن يكون حجمها وتشكيلتها؟ بأي . أسئلة  - 34
ثلها أعضاء الهيئة؟ هل ينبغي أن يتوخى اإلجراء نظاما صفة ينبغي أن يعمل أعضاؤها؟ ما هي الخبرة التي ينبغي أن يم
  يها الهيئة المعنية باالمتثال؟الستبدال األعضاء؟ ما هي عدد المرات التي ينبغي أن تجتمع ف

  مهام الهيئة المعنية باالمتثال–جيم 

ومن ثم، . نبغي اعتمادها من بروتوكول ناغويا إلى أهداف إجراءا وآليات االمتثال التي ي30وتشير المادة    - 35
 . ستوضع مهام الهيئة المعنية باالمتثال بغرض تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  :وتشمل مهام هيئات االمتثال بموجب االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى ما يلي  - 36
  تسلم التعليقات على االمتثال؛  )أ(
  أو تيسير المساعدة بشأن المسائل المتعلقة باالمتثال؛/إسداء المشورة و  )ب(
  البحث عن المعلومات المتعلقة بالتعليقات والنظر فيها؛  )ج(
  تحديد الوقائع واألسباب الممكنة لعدم االمتثال؛  )د(
  القيام، بناء على توجيه دعوة، بتجميع المعلومات في اإلقليم المعني؛  )ه(
متثال من قبل األطراف اللتزاماتها بموجب االتفاقية البيئية متعددة استعراض القضايا العامة لال  )و(

  35؛األطراف
  اتخاذ التدابير أو إصدار التوصيات إلى مجلس اإلدارة، عند االقتضاء؛  )ز(
  36البحث عن خدمة الخبراء، عند االقتضاء؛   )ح(
  إعداد التقارير عن االمتثال؛  )ط(
  إطالع مجلس اإلدارة؛  )ي(
  بأي مهام أخرى في حالة إسنادها من قبل مجلس اإلدارة؛االضطالع   )ك(

أعاله، بموجب بروتوكول قرطاجنة، يتبين أن هذا االستعراض ) و(فيما يتعلق بالمهمة الواردة في الفقرة   - 37
 من بروتوكول قرطاجنة بشأن رصد وكذلك 33سيراعي المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المقدمة وفقا للمادة 

وتستند إجراءات االمتثال بموجب المعاهدة الدولية بشأن . اسطة آلية مركز تبادل المعلومات عن التنوع البيولوجيبو
وتنوي اللجنة المعنية باالمتثال مساعدة مجلس اإلدارة . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أيضا إلى هذه المهمة

لتقارير المقدمة من األطراف وفقا لصيغة موحدة للتقارير ينبغي أن تعدها على رصد تنفيذ هذه المعاهدة على أساس ا
ولهذا الغرض، تكلف اللجنة بموجب اإلجراءات بتقديم موجز تجميعي عن التقارير إلى جانب تحليل يعالج أي . اللجنة

  .  عن التحليالتأولويات يحددها مجلس اإلدارة، والتي قد تشمل التوصيات المقدمة إلى مجلس اإلدارة الناشئة
وتضطلع اللجنة المعنية باالمتثال المنشأة بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية   - 38

والزراعة بمهمة إضافية تتمثل في تعزيز االمتثال من خالل معالجة البيانات واألسئلة المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة 

                                                        
يـة لالمتثـال   تتمتع لجنة تنفيذ اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود بسلطة إجراء عمليات االسـتعراض الدور            35

 .اللتزامات اإلبالغ فقط
تشمل اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود من بين مهام اللجنة المعنية بالتنفيذ للتأكد، عند الضرورة، بأن جودة            36

 وتعتبر اآلليات   .البيانات التي يبلغ عنها الطرف بخصوص طلب أو إحالة قامت بتقييمها هيئة فنية معنية أو خبير يعينه المكتب                 
 . األخرى لالمتثال أكثر مرونة بخصوص مصدر الخبرة
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. لة إلى اللجنة من قبل أحد األطراف بخصوص تنفيذها أو بموجب قرار من مجلس اإلدارةويمكن توجيه األسئ. الدولية
  37.ويخضع نطاق وطبيعة هذه المهمة لقواعد أخرى ستعدها اللجنة كي يوافق عليها مجلس اإلدارة في دورته الخامسة

ألطراف، ينبغي للهيئة ويتوقع اإلجراء بموجب بروتوكول لندن أنه بناء على طلب من إحدى الجهات غير ا  - 39
  .المعنية باالمتثال أن تسدي المشورة والتوجيه لكي تصبح طرفا في البروتوكول

؟ وهل ينبغي أن يشمل ذلك استعراض الهيئة المعنية باالمتثالما هي المهام التي ينبغي إسنادها إلى . أسئلة  - 40
   واإلبالغ عن ذلك؟29رصد تنفيذ بروتوكول ناغويا بموجب المادة 

  اإلجراءات-ال د

كيفية ) 01ويشمل ذلك . تحدد نظم االمتثال المستعرضة اإلجراءات الالزمة لعملية اإلجراءات المتعلقة بها  - 41
قدرة الطرف الذي ) 3(كيف يعالج فيما بعد التعليق الذي يسهم في تحفيز اإلجراء و ) 2(اتخاذ اإلجراء أو إعداده، 

  .اوالت الهيئة المعنية باالمتثال المعنيةيعتبر موضوع التعليق للمشاركة في مد
  تحفيز اإلجراء  - 1

تشمل إجراءات االمتثال بموجب مختلف االتفاقات البيئية متعددة األطراف مجموعة من الحوافز التخاذ   - 42
ف أو أحد األطرا) 2(من أحد األطراف فيما يخصه هو ذاته؛ ) 1(ويشمل ذلك التعليقات المقدمة . اإلجراءات المعنية

أو مجلس إدارة االتفاق ) 5 (38أو الهيئة المعنية باالمتثال؛ ) 4(أو األمانة العامة؛ ) 3(فيما يخص امتثال طرف آخر؛ 
 41.الخبراء) 7( أو 40أشخاص من عامة الناس؛ ) 6( 39؛البيئي متعدد األطراف

فعلى سبيل المثال، وإلى . قعال تتلقى العديد من إجراءات االمتثال التي ُأعدت طلبات كثيرة على النحو المتو  - 43
يومنا هذا، لم يرد أي بالغ يستوفي الشروط بموجب بروتوكول قرطاجنة، أو اتفاقية بازل، أو بروتوكول لندن أو 

وبناء عليه، بدأت إجراءات . ويعوق غياب الطلباات تحقيق أهداف إجراءات االمتثال. البرتوكول بشأن الماء والصحة
ويرتبط معظم .  في عدة محافل من أجل تحسين مستوى أداء إجراءات االمتثالومناقشات بخصوص االستعراض

وتبين الممارسة أن االعتماد على مبادرة األطراف . المشاكل المطروحة وأوجه القصور المحددة بتحفيز إجراء االمتثال
  .     وحدها التخاذ إجراءات االمتثال قد ال يكفي لتفعيل اإلجراء

 تعتبر التعليقات الذاتية سمة أساسية للجانب التيسيري . األطراف فيمت يتعلق بها مقدم من أحدطلب  - 44
ومع أن هناك إقرار واسع النطاق بأن األطراف تواجه مشاكل وقيودا في االمتثال اللتزاماتها . إلجراءات االمتثال

وجرى تسليط الضوء على العيوب  42.بالمعاهدات، فمن الناذر جدا أن تقوم أحد األطراف بتحفيز اإلجراء المتعلق بها
  . بموجب العديد من االتفاقات البيئية متعددة األطراف، وجرى تحديد بعض الحوافز الممكنة الخاصة بالطلب الذاتي

 األطراف إلى )6المقرر ( BS-IV/1دعا االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في المقرر   - 45
وطلب إلى األمين التنفيذي تجميعها . مستوى الدور المساند للجنة المعنية باالمتثالإبداء آراءها عن كيف يمكن تحسين 

وفي وقت الحق، قررت األطراف في بروتوكول التنوع  43. وإتاحتها إلى االجتماع المقبل لألطراف في البروتوكول
رف فيما يتعلق به، ستنظر اللجنة البيولوجي، في اجتماعها الخامس، أنه في حالة تقديم طلب يتعلق باالمتثال من قبل ط

                                                        
 .9المرجع نفسه، القسم    37
 .يرد الخيار في آلية اتفاقية ابسو  38
 . يرد الخيار في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  39
 . روتوكول الماء والصحةهذه اإلمكانية منصوص عليها بموجب اتفاقية أرهوس وب  40
 من البروتوكول أن تحفز إجراء االمتثـال لبروتوكـول   8يمكن ألفرقة الخبراء المعنية باالستعراض المنشأة بموجب المادة           41

 .كيوتو
 .خمسة طلبات بموجب اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود  42
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/2/Add.1انظر الوثيقة   43
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أو تقديم المساعدة المالية والفنية، ونقل /المعنية باالمتثال فقط في اتخاذ هذه التدابير المرتبطة بالمشورة أو المساعدة و
 44.التكنولوجيا والتدريب وغيرها من تدابير بناء القدرات

فمثال، بموجب . موال لتعزيز االمتثالوهناك حافز محتمل للطلبات الذاتية ينطوي على تخصيص األ  - 46
منظمة (بروتوكول مونتريال، يجري دعم امتثال البلدان النامية بواسطة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت التنفيذية 

التي تستعرض مساعدتها ) التنمية الصناعية لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وبالنسبة لألطراف من البلدان التي تمر اقتصاداتها . المالية والفنية وتكيفها حسب قرارات اجتماع األطراف ذات الصلة

    .بمراحل انتقالية قُدمت إلى يومنا هذا المساعدة بموجب بروتوكول مونتريال بواسطة مرفق البيئة العالمي
لمعنية باالمتثال بموجب اتفاقية بازل بضرورة تعزيز فهم وبإتباع مثال بروتوكول مونتريال، أقرت اللجنة ا  - 47

 فهما جيدا وأن الحافز وراء التشجيع على الطلبات هو إتاحة الموارد لمساعدة األطراف على 45الطابع التيسيري لآللية
 للميزانية، وقد طلبت اللجنة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف إعداد بند. معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذها

وقرر . 46وبحيث يمكن الحصول على األموال منها لمساعدة األطراف على تجاوز الصعوبات التي تعرضها على اللجنة
 47.مؤتمر األطراف توسيع نطاق صندوق التعاون الفني من خالل إنشاء صندوق للتنفيذ

متثال التي يمكن أن تتخذها الشعبة التيسيرية وتجدر اإلشارة أيضا إلى توضيح أن التدابير الممكنة بشأن اال  - 48
المساعدة الفنية والمالية المقدمة إلى أي طرف معني، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء "لبروتوكول كيوتو تشمل تيسير 

    48."القدرات من الموارد األخرى غير تلك المحددة بموجب االتفاقية والبروتوكول بالنسبة للبلدان النامية
ومع األخذ في االعتبار أن معظم حاالت عدم االمتثال ال تنبثق عن التجاهل المتعمد اللتزامات المعاهدة، بل   - 49

 يعتبر تعزيز الطلبات الذاتية من قبل األطراف التي لديها صعوبات في 49،عن غياب الوعي، أو القدرات أو الموارد
    .  إجراء االمتثال بطابع تيسيري أو وقائياالمتثال عنصرا أساسيا إذا ما كان من الضروري أن يتسم

امتنعت األطراف، إلى يومنا هذا، عن االستفادة من المحفز  .امتثال طرف آخر  طرف بشأنمن قبل طلب  - 50
 أن يعوق – التعاوني وغير العدائي –ويمكن لطابع إجراءات االمتثال .  وتبقى األسباب وراء ذلك غير واضحة50.هذا

باإلضافة إلى ذلك، يمكن ألحد األطراف أن يشعر بالقلق ألنه سيواجه االنتقام التخاذ إجراءات ضد . استخدام المحفز
 ومن الوسائل الممكنة لتيسير استخدام هذا المحفز توفير إمكانية قيام مجموعة من األطراف بتقديم 51.طرف آخر

  52.طلب
اف بموجب بروتوكول كيوتو حيث تلقت اللجنة وقد أثيرت مشكلة تقديم طلبات من قبل مجموعة من األطر  - 51

ونظرا .  بلدا آخر15 والصين بخصوص امتثال 77المعنية باالمتثال طلبا من جنوب إفريقيا بوصفها رئيسة لمجموعة 
ألن إجراء االمتثال ال ينطوي على إمكانية الطلبات من قبل طرف واحد أو أكثر، فال يمكن أن تتفق الشعبة على ما إذا  

                                                        
 ).ب (1، الفقرة BS-V/1انظر المقرر   44
. 2010-2009تقرير اللجنة إلدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها وبرنامج العمـل المقتـرح للجنـة للفتـرة                      45

UNEP/CHW.9/3 26، الفقرة. 
، UNEP/CHW/CC/6/7،  )2008فبرايـر   / شباط 29-28جنيف،  (تقرير الدورة السادسة لتنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها           46

 .18الفقرة 
 .2011-2009برنامج عمل اللجنة إلدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها للفترة : 9/2المقرر   47
48  CMP decision 27/CMP.1, Annex, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 (2005), section XIV (a). 
 .144بيئة، الصفحة دليل االمتثال لبرنامج األمم المتحدة لل  49
طلب واحد بموجب اتفاقية أرهوس، وثالثة طلبات بموجب اتفاقية إبسو وطلب واحد بموجب الشعبة التيسيرية لبروتوكـول                   50

 .كيوتو
51  Doelle, Meinhard, “Early experience with the Kyoto Compliance System: Possible lessons from MEA compliance 

system design” (2010). 
 
 .  مونتريال وبروتوكول الماء والصحةبروتوكولالخيار الوارد بموجب اتفاقية أرهوس، واتفاقية إبسو، وآلية   52
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يمكن اعتبار أن الطلب من قبل مجموعة قد قُدم بالشكل السليم، وأنها ال تستطيع اتخاذ قرار أولي للبدء باإلجراء أم كان 
  53.ال

في بعض نظم االمتثال التي تناولتها هذه الورقة، تستطيع األمانة تحفيز اإلجراء . إحاالت من األمانة  - 52
تفاقية المتثال، مثل النظم بموجب اتفاقية أرهوس، واتفاقية بازل، وابواسطة اإلحاالت الموجهة إلى الهيئة المعنية با

اتفاقية التلوث الجوي البعيد واتفاقية مونتريال، و، االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
مرجح أن تتناول األمانة حاالت عدم  ويستند هذا الخيار إلى أنه من ال54. وبروتوكول الماء والصحةالمدى العابر للحدود

وتتوقف األدلة التي تؤيد هذا . االمتثال، مثال خالل استعراض التقارير أو غيرها من المعلومات الواردة من األطراف
  .الخيار أو تعارضه على نزاهة األمانة

ل مشاركتها موضوع بعض فمثال، بموجب بروتوكول كيوتو، ال تتمتع األمانة بسلطة اتخاذ اإلجراء وتشك  - 53
وبالنسبة لبعض أعضاء شعبة اإلنفاذ، يعتبر تعزيز دور األمانة في استعراض طلبات األطراف كمصدر من . المناقشات

أما أطراف آخرين فيرون أن من شأن ذلك أن يعرض استقالل اللجنة ونزاهة . مصادر االتساق والخبرة والنزاهة
  55.األمانة للخطر

اللجنة المعنية باالمتثال لعيوب اإلجراء بموجب اتفاقية بازل، أبرزت النطاق المقيد وفي معرض تحليل   54
لمحفز األمانة، الذي يقتصر على البالغات المتعلقة بالصعوبات التي قد يواجهها أحد األطراف في االمتثال اللتزامات 

   56.وطالبت بمحفز عام لألمانة على غرار ما جرى في اإلجراءات األخرى. اإلبالغ
 هناك نظام االمتثال التفاقية كابسو وحده الذي يشمل اإلحاالت من .إحاالت من الهيئة المعنية باالمتثال  - 55

 باإلضافة إلى ذلك، وخالل قيام بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول كيوتو باستعراض إجراءات 57.الهيئة المعنية باالمتثال
  .ر الهيئة المعنية باالمتثالاالمتثال لديها، فقد نظرت في إمكانية تعزيز دو

 من بروتوكول قرطاجنة على أن اللجنة المعنية باالمتثال يمكن أن تنظر في اتخاذ BS-V/1وينص المقرر   - 56
بعض التدابير التيسيرية في حالة لم يقدم أحد األطراف تقريره الوطني، أو تلقي المعلومات بواسطة تقرير وطني أو 

من مركز تبادل المعلومات عن السالمة البيولوجية، التي تبين أن الطرف المعني يواجه األمانة، على أساس معلومات 
  .صعوبات في االمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول

 58.ويشوب كل من شعبتي اللجنة المعنية باالمتثال بموجب بروتوكول كيوتو عيوب ترتبط بآلية المحفز  - 57
الشعبتين دور فعال إضافي في النظر في التقارير من أفرقة استعراض الخبراء المنشأة ومن الحلول المتوخاة منح 

 وتحفيز اإلجراء وكذلك إمكانية أن تشارك الشعبة التيسيرية في المشاورات مع أحد األطراف 59بموجب البروتوكول
   60.فيما يخص التزاماتها

                                                        
 .، توضح العملية الخاصة بهذا النوع من الطلباتCMP.4/4، والمعدلة بموجب المقرر CMP.2/4قواعد اإلجراء المعتمدة بموجب المقرر   53
 .ة عشرة طلبا وردت بموجب اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود قامت بها األمانةثمانية طلبات من أصل ثالث  54
55  Doelle, Meinhard, “Early experience with the Kyoto Compliance System: Possible lessons from MEA compliance 

system design” (2010). 
. 2010-2009فيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها وبرنامج العمـل المقتـرح للجنـة للفتـرة               تقرير اللجنة إلدارة آلية تعزيز تن       56

UNEP/CHW.9/3 26، الفقرة.  
 .هيئة المعنية بالتنفيذلطلبان من الطلبات الخمسة الواردة بموجب اتفاقية إبسو تعتبر إحاالت قامت بها ا  57
الشروط وتلقت شعبة اإلنفاذ أربع إحاالت من أفرقة الخبراء المعنية          إلى يومنا هذان تلقت الشعبة التيسيرية طلبا ال يستوفي            58

 .باالستعراض
مجموعة الخبراء، التي عينتها األطراف، التي تستعرض التقارير الوطنية المقدمة من األطراف التي ال يشملها الملحق األول   59

 .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
60  Doelle, Meinhard, “Early experience with the Kyoto Compliance System: Possible lessons from MEA compliance 

system design” (2010). 
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ب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية إن إجراءات االمتثال بموج. اإلحاالت من مجلس اإلدارة  - 58
وال توجد تجربة بعد . لألغذية والزراعة واإلجراء بموجب بروتوكول لندن تتناول محفز اإلجراء من قبل مجلس اإلدارة

  .عن كيفية تشغيل هذا المحفز من الناحية العملية

متثال بموجب بروتوكول الماء والصحة واتفاقية تتوخى إجراءات اال.  من عامة الناسأشخاصإبالغات من   - 59
وينبغي . أرهوس محفزا من قبل أي فرد من عامة الناس، سواء كان شخصا طبيعيا أو قانونيا، أو منظمة غير حكومية

أن تستوفي البالغات المقدمة بعض المعايير الرسمية وتراعي اللجنة مدى إتاحة الحلول على المستوى المحلي للشخص 
 سنوات بعد دخول 4إجراء االمتثال فيما يخص هذه اإلبالغات لفترة " تختار"ويمكن لألطراف أن  61.قوم باإلبالغالذي ي

  62 .اإلجراء حيز النفاذ
 :  إبالغا في سياق اتفاقية أرهوس، حيث أن55، ورد 2011فبراير /وفي شباط  - 60

بب غياب المعلومات المساندة أو نقص  إبالغا منها تبين لم تكن مقبولة أو تم إغالق الملف بس40أن   )أ(
  التعاون من قبل الجهات المرسلة لهذه اإلبالغات؛

   إبالغات حددت على أنها حاالت لعدم االمتثال؛10  )ب(
   إبالغا اتضح أنها تمتثل؛11  )ج(
  . منها ال تزال معلقة40  )د(

  63.وال تزال اللجنة تدرس قبولية اإلبالغات المتبقية
وقد تلقت الهيئات المعنية باالمتثال لموجب بروتوكول قرطاجنة واتفاقية ابسو طلبات من منظمات غير   - 61

وقررت اللجنة المعنية باالمتثال لبروتوكول قرطاجنة عدم إمعان . حكومية بالرغم من أنها ال تتمتع بسلطة النظر فيها
في حالة االدعاءات الواردة من مصادر غير أطراف ... "النظر في هذه المسألة، لكنها اتفقت على أنه في المستقبل، 

بخصوص حالة امتثال أحد األطراف، قد تدعو اللجنة الطرف المعني إلى توجيه انتباه اللجنة، نزوال عند رغبة الطرف، 
شت وناق  64"إلى النظر في المعلومات الواردة بغرض إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى ذلك الطرف، عند االقتضاء

اللجنة في اجتماعها السادس الطلب المقدم من إحدى المنظمات غير الحموية التي تزعم عدم امتثال أحد األطراف 
غير أن اللجنة، حسب تقديرها، قررت عدم دعوة . اللتزاماتها بموجب البروتوكول الذي تم استنادا إلى الفقرة أعاله

  65 .ظر اللجنة في الطلبالطرف المعني إلى توضيح ما إذا كان يرغب في أن تن
وبالمثل، نظرت اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية ابسو في كيفية تناول المعلومات غير الطلبات من األطراف   - 62

حيث تصبح اللجنة تدرك عدم "، 3/2 من المقرر 6 على النحو الوارد في الفقرة 66وقررت أنها مرتبطة بمبادرة اللجنة
وقد نظرت اللجنة في عدد من المصادر الممكنة للمعلومات التي قد . طراف اللتزاماتهاالمتثال الممكن من قبل أحد األ

وقد اتفقت أخيرا . تمكن اللجنة من إدراك إمكانية عدم امتثال أحد األطراف ومن ثم يمكن أن تتخذ إجراء االمتثال نفسه
 اللجنة بتجميع المعلومات، واالتصال على أنه عند تلقي المعلومات عن اإلجراء من المنظمات غير الحكومية، ستقوم

                                                        
  :لمزيد من التفاصيل بشأن اإلبالغت من قبل عامة الناس في اتفاقية أرهوس انظر الموقع التالي  61
 doc.1109Pubcom/compliance/pp/env/org.unece.www://http 

 .مكانية إلى يومنا هذالم يستفد أي طرف من هذه اإل  62
 htm.pubcom/pp/env/org.unece.www://http: انظر الموقع التالي  63
 21- 19( لمعنية باالمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالتنوع البيولوجي بشأن عمل اجتماعها الخامس تقرير اللجنة ا  64

 UNEP/CBD/BS/CC/5/4   (2008) من الوثيقة25، الفقرة )2008نوفمبر /تشرين الثاني
 6-4(شأن عمل اجتماعها الـسادس  تقرير اللجنة المعنية باالمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالتنوع البيولوجي ب    65

  UNEP/CBD/BS/CC/6/4 (2009)  من الوثيقة21 و 20، الفقرتين)2008نوفمبر /تشرين الثاني
- 5( تقرير اللجنة المعنية باالمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالتنوع البيولوجي بشأن عمل اجتماعها الرابع عشر   66

 ECE/MP.EIA/2008/5   من الوثيقة 21، الفقرة)يناير/ كانون الثاني17
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باألطراف المعنية، ونقل المعلومات الواردة من المنظمة غير الحكومية والسعي للحصول على مالحظات األطراف، 
  67.وبالتالي ستقرر اللجنة بشأن اتخاذ اإلجراء بمبادرة منها

ب بروتوكول كيوتو، الذي يمنح ال يمكن الحصول على المحفز إال في اإلجراء بموج. إحاالت الخبراء  - 63
وقد .  من البروتوكول إمكانية اتخاذ إجراء االمتثال8 المنشأة بموجب المادة 68أفرقة الخبراء المعنية باالستعراض 

غير أن إمكانية غياب . تناولت شعبة اإلنفاذ ما مجموعه أربع إحاالت، قام بجميعها أفرقة الخبراء المعنية باالستعراض
ض القضايا على نظر اللجنة أثارت أسئلة تتعلق باالستقاللية، والنزاهة وحاالت التضارب الممكنة االتساق في عر

 69.لمصالح األفرقة الخبراء المعنية باالستعراض

 معالجة الطلبات  - 2

ويتوخى في بعض األحيان إجراءات مختلفة اعتمادا على الجهة التي استدلت . تتلقى األمانة عموما الطلبات  - 64
وفي حالة وجود محفز ذاتي، تقتضي الممارسة العادية أن تحيل األمانة الطلب الذاتي إلى الهيئة المعنية . إلجراءبا

  . باالمتثال كي تنظر فيه
ومن ثم، يحال الطلب، إلى . وفي الحاالت األخرى، ترسل األمانة نسخة من الطلب إلى الطرف المعني  - 65

وفي معظم الحاالت، عندما يتخذ اإلجراء . ن، إلى الهيئة المعنية باالمتثالجانب الرد والمعلومات من الطرف المعي
طرف آخر أو أشخاص من عامة الناس، فإن الهيئة المعنية باالمتثال تعتمد أوال على اإلجراء للنظر في قبولية الطلب 

زمنية محددة لمختلف خطوات وجرى تحديد أطر . وبالتالي الحصول على المعلومات لتقييم التدابير التي يمكن اتخاذها
  .العملية

 مشاركة الطرف المعني في العملية  - 3

إن التشاور بواسطة العملية ككل مع الطرف الذي هو موضوع الطلب عنصرا أساسيا لضمان العملية   - 66
ياغة واعتماد وفي العادة يحق للطرف المشاركة في مداوالت الهيئة المعنية باالمتثال، ولكن ليس في عملية ص. الواجبة

  .التوصيات المقدمة إلى الهيئة المعنية باالمتثال
ما هي الجهة التي يمكن أن تحفز إجراء االمتثال بموجب بروتوكول ناغويا؟ هل ينبغي للكيانات من . أسئلة  - 67

  غير األطراف أن تحفز اإلجراء؟ في حالة تقديم طلب، ما هي العملية المرتبطة بالنظر في الطلبات؟
 المعلومات والتشاور - اءه

عادة ما تتلقى الهيئة المعنية باالمتثال خالل نظرها في الطلبات المقدمة المعلومات من الطرف الذي يشكل   - 68
موضوع الطلب ومن صاحب الطلب، غير أنها يمكن أن تحصل على المعلومات من مصادر أخرى تشمل، مثال، 

وتتوقع . عية، والمنظمات الدولية، والخبراء والمنظمات غير الحكوميةمجلس اإلدارة، واألمانة وغيرها من الهيئات الفر

                                                        
تقرير اللجنة المعنية باالمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالتنوع البيولوجي بشأن عمل اجتماعها السادس عـشر                   67
  ,E/MP.EIA/IC/2009/2) من الوثيقة50 و 49، الفقرتين )2009مارس / آذار10-12(

ارير الوطنية المقدمة من األطراف التي ال يشملها الملحق األول في اتفاقية األمم             مجموعات الخبراء المكلفة باستعراض التق      68
وينتخب األعضاء من قبل األمانة من خبراء       .  من البروتوكول  8المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ والمنشأة بموجب المادة         

.  خبيرا مؤهال في الـسنة     120يقتضي مشاركة أكثر من     تعينهم األطراف في سياق استعراض الجرد السنوي لالنبعاثات، الذي          
وتختار األمانة الخبراء لضمان تغطية جميع قطاعات الجرد، وتحقيق توازن كلي في مشاركة الخبراء من األطراف التي ال يشملها 

 منهما يشمله الملحـق     ويقود عمل األفرقة مستعرضان رئيسيان، واحد     . الملحقان األول والثاني، وكذلك التوازن الجغرافي بينها      
 . األول والثاني ال يشمله

69  Doelle, Meinhard, “Early experience with the Kyoto Compliance System: Possible lessons from MEA compliance 
system design” (2010). 
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 وفي بعض الحاالت، 70.العديد من إجراءات االمتثال إمكانية تجميع المعلومات في إقليم الطرف بناء على دعوة منه
    .البد من توفر سرية االتصاالت

 الهيئة المعنية باالمتثال؟ هل ينبغي الحفاظ على ما هي مصادر المعلومات التي ينبغي أن تعتمد عليها. أسئلة  - 69
 السرية؟

   التدابير الالزمة لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال-واو 

يمكن أن يقوم مجلس اإلدارة والهيئة المعنية باالمتثال بادوار مختلفة بشأن مسائل . الهيئات المختصة  - 70
يكون مجلس اإلدارة المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تتخذ قرارا نهائيا  71وفي بعض إجراءات االمتثال، . االمتثال

تفاقية وفي اإلجراءات األخرى لالمتثال، مثل ا. بخصوص االمتثال على أساس توصيات وتقارير الهيئة المعنية باالمتثال
، يساعد مجلس اإلدارة الهيئة االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض وبروتوكول كيوتو

المعنية باالمتثال على اتخاذ جميع التدابير بخصوص االمتثال، وفي حالة بروتوكول كيوتو تقوم مؤتمر األطراف في 
االتفاقية بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية بدور هيئة استئنافية للطعن في قرارات 

     . وشعبة اإلنفاذالشُعبة التيسيرية 
 لدى الهيئة المعنية باالمتثال ومجلس اإلدارة القدرة على اتخاذ التدابير لمعالجة 72وفي اإلجراءات األخرى  - 71

فمثال، يميز . االمتثال، غير أنه في حالة التدابير التي تتخذها الهيئة المعنية باالمتثال تتسم هذه التدابير بطابع تيسيري
فقد قامت اللجنة أوال، بعد التنسيق مع الطرف المعني، . جب اتفاقية بازل بين مرحلتين في اإلجراءإجراء االمتثال بمو

ثم، في حالة ما رأت اللجنة من الضروري اتخاذ . بإسداء المشورة، وإصدار التوصيات والمعلومات إلى ذلك الطرف
  .أقوىمزيد من التدابير، فقد توصي مؤتمر األطراف بالنظر في اتخاذ تدابير 

عند النظر في اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال، تأخذ . االعتبارات  - 72
ومن العوامل األكثر تداوال هناك قدرة الطرف المعني والسبب وراء . الهيئة المعنية باالمتثال عدة عوامل في االعتبار

تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  ايشمل إجراء االمتثال بموجبو. عدم االمتثال ونوعه، وحجمه ومدى تواتره
 مدى مالءمة التدابير بحيث تتناسب مع جسامة مسالة االمتثال  أيضا النظر فيوالنباتات البرية المعرضة لالنقراض

      .واألثر المحتمل على الحفاظ على النبات واستخدامها بشكل مستدام
ي العادة التدابير الالزمة لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال حسب ترتيب تُطبق ف. النتائج  - 73

وفي حالة نفاد . وفي العادة، يتمثل أول رد على حاالت عدم االمتثال في اعتماد التدابير التيسيرية. الجسامة المتزايدة
دابير األقوى في االعتبار، مثل التدابير التجارية هذه التدابير، وأن الطرف ال يزال في حالة عدم االمتثال، تؤخذ هذه الت

وعادة ما يتم ذلك دون المساس بصالحية الهيئة المختصة للبت في مسألة تطبيق التدابير . واالقتصادية أو تعليق الحقوق
السبب ويمكن تكييف الرد أيضا مع . حسب الترتيب الذي قد تراه مناسبا مع مراعاة قائمة االعتبارات الواردة أعاله

فعلى سبيل المثال، سيوحي غياب القدرة المالية أو البشرية إلى رد تيسيري، وغياب . الرئيسي وراء عدم االمتثال
  . اإلرادة السياسية أو اإلهمال سيوحي إلى رد أقوى

                                                        
لالنقراض، واتفاقية اسبو، واتفاقية التلوث    مثال، بموجب اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة             70

 .الجوي البعيد المدى العابر للحدود وبروتوكول الماء والصحة
 .مثال، بموجب اتفاقية أرهوس، واتفاقية ابسو، وبروتوكول لندن واتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود  71
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتـات البريـة المعرضـة لالنقـراض           مثال، بموجب بروتوكول قرطاجنة، واتفاقية االتجار         72

 .وبروتوكول الماء والصحة
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من الناحية العملية، فإن التدابير المتخذة ضمن نظم االمتثال التي جرى النظر فيها عادة ما تركز على   - 74
 وهو ما يتماشى مع 73.المساعدة، بدال من تعليق الحقوق واالمتيازات بموجب المعاهدة وغيرها من التدابير األخرى

 74.اإلقرار العام ومفاده أن السبب المشترك وراء عدم االمتثال هو غياب القدرات

  :الت عدم االمتثالوتشمل التدابير المتخذة ضمن النظم األخرى لالمتثال لتعزيز االمتثال ومعالجة حا  - 75

المجال : إسداء المشورة أو تقديم المساعدة إلى األطراف المعنية في المجاالت التالية  )أ(
أو التدريب وغيرها من تدابير بناء / ونقل التكنولوجيا، و76 والمجال الفني؛ والمجال القانوني،75المالي؛

 القدرات؛

 خطة عمل لالمتثال ومساعدتها على ذلك الطلب، عند االقتضاء، من األطراف المعنية إعداد  )ب(
  ضمن إطار زمني متفق عليه ومؤشرات لتقييم التنفيذ المرضي؛ 

    دعوة األطراف المعنية لتقديم التقارير المرحلية بشأن جهودها المبذولة لالمتثال؛  )ج(
      77؛إصدار تحذير أو إنذار  )د(

  78إصدار إعالنات عدم االمتثال؛  )ه(
  79؛ام على جميع األطراف بواسطة األمانةتوزيع إبالغ ع  )و(
     80؛نشر حاالت عدم االمتثال  )ز(

تعليق، وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها المتعلقة بوقف تشغيل معاهدة، حقوق وامتيازات   )ح(
  81؛محددة

  82.تطبيق النتائج االقتصادية أو التجارية  )ط(
فعلى سبيل المثال، من المعتاد طلب إعداد خطط إجراءات االمتثال . لويمكن دمج الردود على عدم االمتثا  - 76

  .وتقديم التقارير المرحلية عند اتخاذ تدابير تيسيرية وتدابير أقوى

                                                        
يتوخى تعليق الحقوق واالمتيازات المحددة بموجب بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالتجارة فقط في حاالت عدم االمتثـال                   73

 . المتكررة وإلى يومنا هذا، طُبق ذلك فقط على بلد واحد
 .144متثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الصفحة دليل اال  74
وتشمل الشعبة الفرعية لبروتوكول كيوتو وبروتوكول الماء والصحة إمكانية تيسير المساعدات الفنية والمالية من مـصادر                  75

 .أخرى غير تلك المحدد بموجب االتفاق البيئي متعدد األطراف إلى البلدان النامية
ويتوخى إجراء  . هدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تقديم المساعدة القانونية          وتشمل إجراءات المعا    76

أو تعزيـز نظمهـا     /اتفاقية بازل أنه يجوز أن تسدي اللجنة المشورة، والتوصيات والمعلومات غير اإللزامية المتعلقة بوضع و              
 . اإلقليمية التنظيمية/المحلية

تفاقية بازل، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقـراض، وبرتوكـول              مثال، بموجب ا    77
 .مونتريال والبروتوكول المتعلق بالماء والصحة

 .مثال، بموجب اتفاقية أرهوس، وبروتوكول كيوتو والبروتوكول المتعلق بالماء والصحة  78
 .لي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضمثال، بموجب اتفاقية االتجار الدو  79
 .كول المتعلق بالماء والصحةومثال، بموجب بروتوكول قرطاجنة والبروت  80
مثال، بموجب بروتوكول مونتريال تشمل هذه الحقوق تلك المتعلقة بالترشيد الصناعي، واإلنتاج، واالستهالك، والتجارة، ونقل   81

 ..وترد أمثلة أخرى بموجب اتفاقية أرهوس والبروتوكول المتعلق بالماء والصحة.   المالية واالتفاقات المؤسسيةالتكنولوجيا، واآللية
مثال، بموجب اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وبروتوكول كيوتو وبروتوكول     82

 .مونتريال
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اتخاذ تدابير "وتتيح بعض إجراءات وآليات االمتثال بعض السلطات التقديرية إلى مجلس اإلدارة من أجل   - 77
 أو تنص على أن قائمة التدابير غير شاملة 83،"ئية واستشارية عند االقتضاءأخرى بعيدة عن المواجهة وغير قضا

 84.بالضرورة

ولم تحافظ اإلجراءات واآلليات المعتمدة بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية   - 78
ورة بين قوسين مثل إصدار التحذيرات أما التدابير األخرى المحص. والزراعة سوى على التدابير ذات الطابع التيسيري

غير أن مجلس اإلدارة يبقي على إمكانية اتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبر . أو اإلبالغات، فلم ترد في النص النهائي
  . مالئمة مع مراعاة الظروف

تمر وبموجب بروتوكول قرطاجنة، تُرك تعريف التدابير األقوى لحاالت عدم االمتثال المتكررة إلى مؤ  - 79
وقررت األطراف في البروتوكول في اجتماعها الرابع في . األطراف في البروتوكول إلمعان النظر في اجتماعه الثالث

أن ترجئ النظر في التدابير بشأن حاالت عدم االمتثال المتكررة واعتمادها إلى أن تبرر التجربة "BS-IV/1 المقرر
   85".ضرورة إعداد هذه التدابير واعتمادها

األطراف بوصفه اجتماع ما هي األدوار التي ينبغي أن تقوم بها الهيئة المعنية باالمتثال ومؤتمر . سئلةأ  - 80
ما هي االعتبارات التي األطراف في البروتوكول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتعزيز االمتثال ومعالجة عدم االمتثال؟ 

أن تشمل هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما "وتوكول ناغويا على  من بر30ينبغي مراعاتها خالل اإلجراء؟ وتنص المادة 
   ما هي التدابير األخرى التي ينبغي إدراجها في اإلجراء؟...". إلسداء المشورة أو تقديم المساعدة، عند الضرورة 

   استعراض اإلجراءات واآلليات–زاي 
 ذاته بموجب بروتوكول قرطاجنة فقط، من المتوقع جدا استعراض إجراءات وآليات االمتثال في النظام  - 81

 والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
وبموجب االتفاقيات البيئية متعددة األطراف، تجري عمليات االستعراض في سياق التقييم . النباتية لألغذية والزراعة

  .  العام لكفاءة الصك المحدد أو الذي جرى إعداده عن طريق الممارسة
هل ينبغي إصدار نص صريح بشأن استعراض إجراءات وآليات االمتثال المعتمدة لبرتوكول . أسئلة  - 82

  ناغويا؟ هل ينبغي إدراج ذلك في جدول؟ 
   موجز عن الدروس المستفادة  –حاء 

، أعدت العديد من االتفاقات البيئية 1990ب بروتوكول مونتريال في عام منذ اعتماد نظام االمتثال بموج  - 83
  .متعددة األطراف إجراءات وآليات مماثلة تتعلق باالمتثال، واكتُسبت تجربة عملية قيمة

وتنطوي إجراءات االمتثال التي ُأخذت في االعتبار على عناصر وسمات مماثلة، غير أن هناك أيضا بعض   - 84
  .جوهرية من بينها ما يتوقف على سمات االتفاقات البيئية متعددة األطراف وطبيعة التزاماتهااالختالفات ال

  :في ضوء استعراض إجراءات وآليات االمتثال، يمكن استنتاج المالحظات التالية  - 85

واجهت أحيانا هيئات االمتثال مشاكل تتعلق بحضور األعضاء ومشاركتهم وخبرتهم وحاالت   )أ(
 بدال؛تأخر االست

  وتتعلق العيوب الرئيسية بغياب التعليقات؛  )ب(
                                                        

83  Decision I/7 of the Aarhus Convention, Annex,. ECE/MP.PP/Add.8 (2004), paragraph 37; and decision I/2 of the 
Water and Health Protocol, Annex. ECE/MP.WH/2/Add.3 (2007), paragraph 35. 

 
84  COP resolution Conf. 14.3.Guide to CITES Compliance Procedures”, Annex, (2007), paragraph 31. 
 معلومات وخبرات   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/BS/CC/3/2 والوثيقة   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/2/Add.1قدم الوثيقة   ت  85

 .عن الحاالت المتكررة لعدم االمتثال بموجب آلية االمتثال لالتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى
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ومع مراعاة أن معظم حاالت عدم االمتثال ال تنتج عن التجاهل المتعمد اللتزامات المعاهدات   )ج(
 ويعتبر تعزيز الطلبات الذاتية من قبل األطراف التي تواجه 86بل عن غياب الوعي، والقدرات والموارد،

ويمكن التشجيع على . ا أساسيا لجعل إجراء االمتثال يتسم بطابع تيسيري ووقائيصعوبات في االمتثال عنصر
الطلبات الذاتية بواسطة الحوافز، مثل إتاحة األموال، والحد من التدابير المتخذة في مواجهة عدم االمتثال لتلك 

  .التيسيرية
  ز األطراف؛ولتفعيل إجراءات وآليات االمتثال ال ينبغي أن تتوقف حصرا على تحفي  )د(
إن معظم حاالت عدم االمتثال التي نظرت فيها هيئات االمتثال بدأت باإلحاالت من األمانة أو الهيئة   )ه(

ويجري في العادة دعم هذه المهمة من خالل تكليف الهيئة المعنية باالمتثال باستعراض تنفيذ األطراف . المعنية باالمتثال
 بواسطة الرصد واإلبالغ؛

يف الردود مع السباب األساسية لعدم االمتثال، فمثال يمكن لغياب القدرة المالية أو البشرية ويمكن تكي  )و(
  أن يوحي إلى الردود التيسيرية وغياب اإلرادة السياسية أو يمكن أن يوحي اإلهمال إلى رد أقوى؛

يرية لضمان المرونة ينبغي السماح للهيئة المعنية باالمتثال كحد أدنى باتخاذ نوعا من التدابير التيس  )ز(
  ويمكن ترك مسألة البث في اتخاذ التدابير األقوى إلى مجلس اإلدارة؛. والسرعة الالزمين

وبوجه خاص، يمكن أن . ومن المهم تقييم الدروس المستفادة من االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى  - 86
وباإلضافة إلى ذلك، فإن إجراءات . روتوكول قرطاجنةتقوم التجربة القيمة على إجراءات وآليات االمتثال بموجب ب

االمتثال التي اعتُمدت مؤخرا بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع االستناد إلى 
 أكثر على إجراءات االمتثال لبروتوكول قرطاجنة، تدرج بعض الدروس المستفادة من الخبرات السابقة، مع التركيز

  .تعزيز االمتثال والجوانب التيسيرية لإلجراءات
ويمكن االطالع على النصوص الكاملة إلجراءات وآليات االمتثال المعتمدة بموجب بروتوكول قرطاجنة   - 87

  .UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1في الوثيقة التالية لألغذية والزراعة والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

  المقترحة للنظر فيهاالمسائل  –رابعا 
قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية  المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحـصول علـى        -88

  : في القيام بما يليالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  للمنافع الناشئة عن استخدامها
جراءات وآليات االمتثال على أساس التحليل زيادة استعراض وإعداد العناصر والخيارات الخاصة بإ  )أ(

 اآلنف؛ 

النظر في خبرات ونتائج إجراءات االمتثال بموجب بروتوكول السالمة البيولوجية والمعادة   )ب(
الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وما إذا كانت، في حالة تكييفهما مع ظروف بروتوكول 

هما أساسا للبدء في إعداد مشروع العناصر والخيارات للتسريع بوتيرة عمل ناغويا، سيقدم أحدهما أو كلي
  اللجنة الحكومية الدولية؛ 

تحديد عملية تؤدي إلى قيام االجتماع األول لألطراف في البروتوكول باعتماد إجراءات   )ج(
  : ويمكن أن تشمل العملية ما يلي. من البروتوكول30وآليات االمتثال، وفقا للمادة 

دعوة األطراف إلى إطالع األمين التنفيذي كتابةً على آراءها األخرى بشأن العناصر   )1(
  والخيارات، باالستعانة باستبيان يعده األمين التنفيذي إلعداد مشروع العناصر؛

                                                        
 .144دليل االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، الصفحة   86
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الطلب من األمين التنفيذي إعداد تقرير تجميعي لآلراء التي عبرت عنها األطراف،   )2(
  عداد مشروع العناصر والخيارات؛وبالتالي الطلب منه إ

 من األمين التنفيذي تقديم التقرير التجميعي ومشروع العناصر بالطل: 1الخيار   )3(
  .والخيارات إلى اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثاني كي ينظرها فيها

الطلب من األمين التنفيذي عقد اجتماع خبراء بشأن إجراءات وآليات : 2الخيار   
متثال، شريطة توافر األموال، الستعراض التقرير التجميعي وزيادة تحسين اال

مشروع العناصر والخيارات التي أعدها األمين التنفيذي كي تنظر فيها اللجنة 
  الحكومية الدولية؛

دعوة األطراف، وغيرها من الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الدعم   
  .ء بشأن إجراءات وآليات االمتثالالمالي لعقد اجتماع خبرا

----  


