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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية
 المعني بالسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 199 فبراير / شباط 19-14كرتخينا ، كولومبيا ، 

 
 مذكرة من األمانة

 
 وضع صك ملزم قانونًا

 

: ظور القـانوني هـناك خمـس مـراحل أساسـية فـي وضـع صك من الصكوك ، هي        مـن المـن    -1
وكـل مرحلة من هذه المراحل تدل على تطور هام          . الـتفاوض ، اإلقـرار ، الـتوقيع ، التصـديق ، الـنفاذ               

 .في القوة المعيارية اللتزام الدول الداخلة في العملية 

ض ، وهو كثير ما عرف في اآلونة        للـبدء فـي مفاوضـة يـلزم اتخـاذ مقـرر بإنشـاء عمـلية تفاو                 -2
وتكـون هـذه اللجـنة في المعتاد داخلة ضمن عملية    . الحديـثة بإنشـاء لجـنة تفـاوض حكوميـة دوليـة            

وقـرار إنشاء عملية تفاوض يتضمن كذلك إنشاء والية المفاوضين أو           . قائمـة أو مـنظمة موجـودة فعـًال          
تكون أما هي لوائح المؤسسة المستضيفة      وقواعد اإلجراءات التي تحكم المفاوضات      . مدى التفاوض   

 عـلى أسـاس تـبادل مـا يـلزم من تغيرات بين الجانبين ، أو تكون قواعد محددة لعملية لجنة      ة، مطـبق  
 ما تكون وثائق    ًاوكثير. التفاوض الحكومية الدولية ، وهى قواعد يتم إقرارها في االجتماع األول للجنة             

 .عات األولى لعملية التفاوض التفويض غير الزمة للمشاركة في االجتما

وإقـرار الصـك هـو في المعتاد        . يختـتم الـتفاوض فـي وضـع صـك مـا بإقـرار نـص ذلـك الصـك                      -3
ولكن األمر ال يقتضي ذلك علي . مسـؤولية العمـلية ، أو مسـؤولية الهيـئة الـتي تفاوضـت في الصك                

به الهيئة صاحبة السلطة  تقـوم    ًالفمـثًال ، مـن المعـتاد أن يكـون إقـرار أحـد الـبرتوكوالت عمـ                 . الـدوام   
وعـلى أي حـال ، فـأن سلطة إقرار صك من الصكوك       . بموجـب صـك تأسـيس الـنظام المعـني باألمـر             

 .ليست سلطة يمكن افتراضها أو استنتاجها ضمنًا ، بل يجب أن يصدر بها تفويض محدد 

. عني  أن قواعـد اإلجـراءات الـتي ينـبغي تطـبيقها تـبين في المعتاد كيف يتم إقرار الصك الم                    -4
وقواعد اإلجراءات الواجبة التطبيق     . وليـس مـن الـالزم أن يـتم دائمـا إقرار إحدى المعاهدات باإلجماع                

وبصفة عامة ال تقتضي قواعد اإلجراءات إّال أغلبية        . تـبين فـي المعـتاد الكيفيـة الـتي يـتم بهـا اإلقرار                
 .الثلثين من الدول المتفاوضة لقبول مشروع النص المعروض 

 بصـفة عامـة إجـراءات مقـررة حول الطريقة التي يمكن بها إقرار أحد الصكوك ، وتبعا           ال يوجـد   -5
ومن الممارسات التي   . لذلـك فـأن قواعـد اإلجـراءات الـتي تنطـبق عـلى االجتماع تبين كيفية اإلقرار                   

نجمـت فـي بعـض المحــافل ، والسـيما المحـافل المرتـبطة باليونيب ، أن يتم في االجتماع الختامي                  
" عقد ختامي   " أو  "  ( بيان ختامي " ة الـتفاوض تدويـن نتائج المفاوضة ومحضر االجتماع بصفة           لعمـلي 

والـبيان الخـتامي يتضمن نص الصك المقدم كمشروع ،   . بـدل مـن أن يكـون تقريـرًا عاديـًا لالجـتمـاع           )
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ضمن أحيانا  وقد يت . ونصـوص القـرارات المعتمدة ، وتفاصيل تنظيم االجتماع ، وموجزًا لعملية التفاوض              
 . بيانات ألقيت إلدارجها ، بصفة محددة في البيان الختامي 

، هو سبب    " بيانًا ختاميًا   " أن السـبب الرئيسـي لتسـجيل محضـر االجـتماع األخير باعتباره               -6
احـتفالي ، إذا أن إقـرار صـك مـلزم قانونـًا يعـني بوضـوح أن نـتائج االجـتماع الخـتامي أهـم مـن نتائج                         

وكــثير مــا حــدث اخــتالف إجــرائي ، نــاجم عــن أن قواعــد   . ة لعمــلية الــتفاوض  االجــتماعات الســابق
اإلجـراءات الـتي تحكـم عمـلية الـتفاوض ال تقتضـي وثـائق تفويض تمكن الدول من المشاركة ، بينما                      

 .إقرار وثيقة قانونية أمر يقتضي حتمًا أن يكون لدي المشاركين السلطة الالزمة لذلك 

والتوقيع علي صك . ك يعقـبها فـتح باب التوقيع علي ذلك الصك    أن عمـلية إقـرار أحـد الصـكو         -7
وتلزم اتفاقية فينيا الدول التي وقعت على صك ما بعدم     . يمـثل الـتزامًا قانونيـا هامـًا لـلدولة الموقعـة             

وفي بعض األحيان يمكن أن يكون التوقيع ملزمًا . القيـام بأي شئ يقوض أهداف أو مقاصد ذلك الصك      
الطبيعة المحددة لاللتزام القانوني الناشئ عن التوقيع هو أمر داخلي على الرغم من  و. فعـال للدولة    

 .أن البلدان التي هي أطراف في اتفاقية فينيا مرتبطة على األقل بأحكام تلك االتفاقية 

وتـبعا لذلـك فـأن اعـتماد ممـثل البـلد كـثيرًا ما يكون أكثرتشدّدًا من مجرد تمكينه من حضور                        -8
والصـيغة الفعـلية الـتي تسـتعملها الحكومة لتخويل السلطة الالزمة ، وهى سلطة              .اجـتماع دولـــي   

أمر يتعلق بالقوانين الخاصة بكل دولة ينتمي اليها الممثل        " سلطة كاملة   "معـروفة فـي المعتاد بأنها       
والسـلطة الرسـمية الـتي تخـول للـتوقيع عـلى أحـد الصكوك تختلف عن التفويضات العادية  الالزمة          . 

مـثال ذلـك أن معظـم الـدول ال تخـول تلك      . المعـتاد للممثـلين الـذي يحضـرون اجـتماعات دوليـة         فـي   
السـلطات أال عـندما يكـون الـنص الكـامل للصك معروفًا للحكومة صاحبة الشأن ، أي ، بعبارة أخرى ،                      

وهــناك نــص هــام أخــر وهــو أن الســلطة الكامــلة ال تــنظر فيهــا فقــط لجــنة   . بعــد إتمــام المفاوضــات 
ويعني ذلك ، في . فويضـات الـتابعة لالجـتماع بـل يجـب أيضا أن تكون مقبولة للجهة الوديعة للصك         الت

الواقـع ، أن األميـن العـام ، مـن خـالل قسـم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية ، يجب أن ينظر                      
 .كذلك في وثائق التفويض 

كان ذلك هو   . حد الصكوك      فـي أحـوال كثيرة يكون هناك احتفال على حدة بالتوقيع على أ             -9
 وبرتوكول UNCEDالحـال بالنسـبة   اتفاقيـة التنوع البيولوجي ، و االتفاقية االطارية عن تغير المناخ و         

وفي بعض  . كيوتـو فـي نيويـورك بعـد مـرور ثالثـة أشـهر عـلي مؤتمـر األطراف الذي أعتمد فيه الصك                        
وحدث ذلك منذ وقت وجيز جدا . اع نفسه اإلجـراءات ، يكـون اعـتماد الصـك والـتوقيع عليه في االجتم             

االتفاق السابق عن علم  : " PIC Prior Informed Consent بالنسبة التفاقية 1998سبتمبر /فـي أيلول 
 .ولكن حدث ذلك أيضا بالنسبة لبرتوكول مونتريال واتفاقية بازل " 

 بلد ما أن يقوم أمـا التصـديق فهـو يشـير إلى الـتدابير التشريعية والتنفيذية التي يجب علي            -10
وهناك طريقة معتادة . باتخاذهـا بحكـم دستور البلد ، حتى يكون البلد ملزمًا قانونًا باحدى المعاهدات     

أخرى يمكن بها لدولة ما أن تصبح طرفًا في معاهدة ، هى طريقة االنضمام ، وهو اصطالح يشير إلى             
غير أن االنضمام ال يكون مستطاعًا أال       . البـلدان الـتي تنضـم إلى معـاهدة بعد دخولها في حيز النفاذ               

 .إذا كان منصوصًا عليه في المعاهدة أو إذا كان بموافقة جميع األطراف في تلك المعاهدة 

نافذًا "أن أحكـام الصك الدولي ال تصبح ملزمة قانونًا ، من ناحية الفنية ، إلى أن يصبح الصك                    -11
ويجوز . يع الدول المتفاوضة عن قبولها للصك وكـان يحـدث ذلـك ، بصـفة تقليدية ، عندما تعرب جم     " . 

ن أقـرب إلى المـألوف أن تدخل المعاهدة أو البرتوكول في حيز النفاذ              اآلتعديـل ذلـك باتفـاق ، واصـبح          
بيـد أنه ، في هذه الحاالت ، ال يكون الصك ملزمًا أال فيما بين  . عـندما يقبـلها عـدد محـدد مـن الـدول            

 .الدول التي قبلته 

 

 توكول الخاص بالسالمة األحيائية إقرار البر

 

أن هـذا الوضع مشابه للتفاوض في برتوكول كيوتو ، والذي هو أحدث مثال بل المثال الوحيد                  -12
 .الذى تفاوضت فيه هيئة شقيقة لنا  في عقد أحد البرتوكوالت 
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 2ة  أما الفقر .  تتضـمن أحكـام االتفاقيـة الـتي تتعلق بإقرار برتوكوالت لالتفاقية              28أن المـادة     -13
 . فهي تقضي بإقرار البرتوكوالت في اجتماع يعقده مؤتمر األطراف 28من المادة 

 الصادر عن مؤتمر األطراف قد أنشأ الفريق العامل المعني بالسالمة األحيائية   2/5أن المقـرر     -14
، كـي يسـعي إليجـاد حـل للشـواغل المتعـلقة بـتحرك الكائـنات الحية المّحورة عبر الحدود ، بعملية                       

أّمـا مـا للمفاوضـات مـن واليـة ومـدى فهـو أمر مبين في المرفق                  . تـؤدى إلى وضـع بـرتوكول        تفـاوض   
ومعني ذلك أن . وأنشـئ الفـريق العـامل المشار إليه تحت سلطة مؤتمر األطراف         . بالمقـرر المذكـور     

ة الـتفاوض فـي بـرتوكول السـالمة األحيائيـة هـو أحد الحاالت التي ال تملك فيها الهيئة القائمة بعملي               
والفريق العامل المذكور ، أسوة بالهيئات األخرى التابعة . الـتفاوض سـلطة اعتماد الصك في حد ذاته          

لالتفاقيـة ، وبحكـم أن الفـريق العامل المذكور موضوع تحت سلطة مؤتمر األطراف ، فهو يملك سلطة       
 .وضع توصية كي ينظر فيها مؤتمر األطراف 

مؤتمر األطراف وحده يملك سلطة اعتماد هذا البرتوكول  يعنيان أن   2/5 والمقرر   28أن المـادة     -15
والطـريقة الـتي يسـتطيع بها مؤتمر        . واعـتماد أي بـرتوكول يقتضـي مقـررًا  يصـدره مؤتمـر األطـراف                 . 

ولكم قواعد اإلجراءات صامتة بالنسبة للطريقة . األطـراف أن يـتخذ مقـررًا مبيـنة فـي قواعد اإلجراءات           
والعرف المتبع في هذه االتفاقية ، كما . ر الذي يتخذه مؤتمر األطراف الـتي يمكـن بهـا تسـجيل المقر      

فـي غيـرها ، هـو أن مقررات مؤتمر األطراف تسجيل في تقرير االجتماع ، أو بصفة أدق ، في المرفق      
غيـر أن مؤتمـر األطراف ، بوصفه هيئة ذات سيادة ، يملك أن يعبر عن مقرراته بأي                 . بـتقرير االجـتماع     

رها ، مـا دامـت الطـريقة الـتي اتخـذ بهـا ذلـك المقـرر تتمشـى والجوانب األخرى لقواعد          طـريقة يخـتا   
ولذا فأن االجتماع . اإلجـراءات والسـيما ، وهـو أمر على أقصى درجة من األهمية ، إجراءات التصويت                

 االسـتثنائي لمؤتمـر األطراف يملك أن يسجل مقرراته باعتماد البرتوكول في بيان ختامي أو ، يكتفي                
 .بتسجيله في تقرير االجتماع 

وثـائق الـتفويض بحضـور أحـد اجـتماعات مؤتمـر األطـراف كافية للتوقيع على البيان الختامي           -16
 )  . العقد الختامي(

 4/3 من المقرر 6أمـا اإلجـراءات المتعـلقة بالـتوقيع عـلى البرتوكول فقد عنيت بأمرها الفقرة               -17
وقيع على البرتوكول سوف يفتح في موعد ال يتجاوز الصـادر عـن مؤتمـر األطـراف حيـث ذكر أن باب الت      

أنظر مشروع  ( ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اعـتماد الـبرتوكول وسوف يذكر ذلك في البرتوكول نفسه أيضا                    
  ) 38المادة 

 ). من االتفاقية 41أنظر المادة (أن وديع الصك سيكون األمين العام لألمم المتحدة  -18

 . التصديق عليه أو االنضمام إليه تملكها األطراف أن سلطة التوقيع على البرتوكول أو -19


