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 االتفاقية المتعلقة

 بالتنوع البيولوجي

 

 

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 قرطاجنة   العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 بشأن السالمة األحيائية  
 لثثاالع االجتما

 ٢٠٠٦ مارس/ آذار١٧-١٣، البرازيل ، اكوريتيب

 * من جدول األعمال المؤقت١٣البند 

 )٣٠المادة (الهيئات الفرعية 

 مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة   -أوال

 من بروتوكول السالمة األحيائية مسألة الهيئات الفرعية والدول، ونصت ضمن جملة أمور على              ٣٠عالجت المادة    -١

 أي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو تنشأ بموجب االتفاقية يجوز لها أن تخدم البروتوكول اذا قرر ذلك مؤتمر األطـراف                     أن

العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وأن اجتماع األطراف هو الذي يحدد في هذه الحالة الوظائف التي تؤديها تلـك                   

 .الهيئة

ـ   عندما انعقد مؤتمر األطراف ا     -٢ ـ ه األول، أصـلعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول اجتماع ـدر المقـرر  ـ

 ٥الفقرة (بشأن برنامج العمل المتوسط األجل، وقرر فيه أن ينظر اجتماعه الثالث في مسألة الهيئات الفرعية   ١/١٢-أ.س

 :، وأن ينظر على وجه التحديد فيما يلي)من مرفق المقرر المذكور) ج(

 تعيين هيئة من الهيئات الفرعية التابعة لالتفاقية كي تخدم البروتوكول، وتحديد الوظائف التي          الحاجة الى  )أ( 

 . من البروتوكول٣٠ من المادة ١ينبغي أن تؤديها تلك الهيئة وفقا للفقرة 

 .ما اذا كانت ثمة حاجة تقتضي انشاء مزيد من الهيئات الفرعية لتعزيز تنفيذ البروتوكول )ب( 

                                                           
*  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/1 
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 مـن المقـرر     ٢االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الفقرة            قرر ذلك    -٣

أن ينظر  )  مثال ٢٩ من المادة    ٤الفقرة  (بشأن النظر في المسائل األخرى الالزمة لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعاال           ١/١١-أ.س

رعية دائمة تقدم المشورة في الوقـت المناسـب الـى مـؤتمر             اجتماعه الثالث في مدى الحاجة الى تعيين أو انشاء هيئة ف          

 .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، حول المسائل العلمية والتقنية الناشئة بالعالقة الى تنفيذ البروتوكول

 ٢/١٤-أ.س أصدر االجتماع الثاني الذي عقده مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول المقرر             -٤

 :بشأن المسائل العلمية والتقنية التي قد تكون الزمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول، وتضمن ذلك المقرر ما يلي

 ؛١/١١-أ.س من المقرر ٢اشارة الى الفقرة  )أ( 

االدراك بأن النظر في مسائل تقييم المخاطر وادارة المخاطر سيستمر مع نشوء مسائل معينة، من بينها                 )ب( 

ال الحصر التعاون على تحديد هوية الكائنات الحية المحورة والسمات التي قد تكون لها آثار ضارة علـى      سبيل المثال    على

 ؛١٦ من المادة ٥حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، على النحو المذكور في الفقرة 

 األمين التنفيذي في معرض تقديم      دعوة موجهة الى األطراف والحكومات األخرى لكي تقدم آراءها الى          )ج( 

 بخصوص الحاجة الى تعيين أو انشاء هيئة فرعيـة          ١/٩-أ.سوفقا للمقرر   والتقارير الوطنية المؤقتة بموجب البروتوكول      

دائمة كي تقدم المشورة في الوقت المناسب الى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، حول المسـائل   

ها ءراآقنية الناشئة بالعالقة الى تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك تقييم المخاطر وادارة المخاطر، وكي تقدم أيضا                 العلمية والت 

، ١٦ مـن المـادة   ٥بخصوص طبيعة أي هيئة تنشأ والمسائل المحددة التي يمكن أن تعالجها، مثل المسائل المتعلقة بالفقرة                

رض على نظر االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف          وذلك الدراج هذه اآلراء في تقرير تجميعي يع       

 .في البروتوكول

الجماعة األوروبية ودولها : هذه الدعوة وردت ردود من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات التالية     ل استجابة -٥

ـ الئـتال مريكيـة، وا األعضاء، ونيوزيلندا، والنرويج، واألرجنتين، وكندا، والواليات المتحـدة األ     ي العـالمي  ـف الصناع

(Global Industry Coalition)  .  وقد أدرج رد النرويج في تقريرها الوطني المؤقت، في حين ظلت الردود األخـرى

ويـرد الـنص الكامـل لجميـع الـردود فـي وثيقـة معلومـات تجميعيـة                  .  مستقلة عن التقارير الوطنيـة المؤقتـة      

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/7). 

يلخص الجزء ثانيا من هذه المذكرة فحوى تلك الردود، في حين يتضمن الجزء ثالثا توصية معروضة على نظـر        -٦

  .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف البروتوكول

  اآلراءملخص   -ثانيا

رر انشاء هيئة فرعية تقدم أعربت جميع الردود باستثناء واحد منها فقط على أنه ال يوجد في المرحلة الراهنة ما يب -٧

 النقـاط   توسـيق .  الى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول المشورة بشأن المسائل الملمية والتقنية            

 ):انظر النصوص الكاملة لهذه الردود لالطالع على التفاصيل(التالية دعما لهذا الرأي 

 ؛)رد واحد(ت كافية وال حاجة الى التوسع فيها يتضمن المرفق الثالث بالبروتوكول ارشادا )أ( 

بوسع كل طرف أن ينشئ هيئة علمية تابعة له ويكلفها بتقييم المخاطر وادارة المخاطر المتعلقة بالكائنات                 )ب( 

 ؛)رد واحد(الحية المحورة 
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 ؛)أربعة ردود(رة توجد بالفعل منظمات تدرس المسائل العلمية والتقنية ذات الصلة بالكائنات الحية المحو )ج( 

من األفضل انشاء هيئات مخصصة محددة المدة للنظر في المسائل العلمية والتقنية كلمـا ثـارت هـذه                   )د( 

 ؛)ردان(المسائل 

وقد ال تكون نسبة المنـافع الـى        ) ثالثة ردود (ان انشاء هيئة فرعية دائمة أمر يقتضي موارد ملحوظة           )ه( 

 لمعالجة مسائل محددة    أكثر تحديدا في حالة الممارسة الراهنة التي تعين بموجبها أفرقة         مناسبة  التكاليف مناسبة بقدر ما هي      

 ).رد واحد(

والحظ أحد هذه .  ذكرت ثالثة ردود أن باالمكان النظر في المستقبل في انشاء هيئة فرعية، أما اآلن فال مبرر لها       -٨

ي البروتوكول أن يضع في اعتباره، في اجتماعه الثالـث،          الردود أنه ينبغي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف        

الخبرات المكتسبة من أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة التي اجتمعت أو التي ستجتمع قبل انعقاد ذلك االجتماع الثالث، وأن 

 تنفيـذ   يضع في اعتباره أيضا أي دروس مستفادة من الفريق العامل المخصص المفتوح العضـوية المعنـي باسـتعراض                 

 .االتفاقية

ذكر رد واحد أنه ينبغي تعيين لجنة علمية أو هيئة فرعية وتكليفها بتقديم االرشاد العلمي والتقني العداد خطـوط                    -٩

 المقاومة للمضادات الحيوية في الكائنات الحية المحورة، وأي مهام أخرى     المرقومة توجيهية بشأن تقييم المخاطر، والجينات    

مثل والحظ ذلك الرد أن باالمكان تعيين ).  ٣ (١٨ عمال بالمادة نفذهداف البروتوكول، مثل المهام التي ت  تعتبر مهمة لبلوغ أ   

وينبغي تمويلها من صلب الميزانية، على أن يحق لكل طـرف          .  اللجنة العلمية ألداء مهام محددة ال لتصبح هيئة دائمة        هذه  

 .أس من أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة أو سنتين حسب االقتضاءأن يعين خبيرا واحدا للمشاركة في اجتماعاتها، وال ب

    توصية-ثالثا

مراعاة للردود المذكورة أعاله وللصالحيات الواردة في برنامج العمل المتوسط األجل بشـأن الهيئـات الفرعيـة           -١٠

ول في أن يتخـذ قـرارا بشـأن         قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوك        )  أعاله ٢انظر الفقرة   (

الهيئات الفرعية الى حين اجتماع الحق رهنا بتحقيق المزيد من التقدم في            انشاء  الهيئات الفرعية أو في أن يؤجل النظر في         

المتوقع اجراؤه في اجتماعه ) ٣٥المادة (تنفيذ البروتوكول ودراسة أحكامه، مع اقامة االعتبار الستعراض تنفيذ البروتوكول         

 .بعالرا

---- 


