
مؤتمر الطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
العامل كاجتماع للطراف في بروتوكول

قرطاجنة للسلمة الحيائية
رابعالجتماع ال

2008أيار /مايو 16-12بون، 

المؤقت من جدول العمال 8البند 

التعاون مع المنظمات والتفاقيات والمبادرات الخرى
مذكرة من المين التنفيذي

مقدمة    -أول)
 مؤتمر الطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع للطراف في بروتوكولفي اجتماعه الثالث، طلب .1

 إلى المين التنفيذي مواصلة متابعة وتعزيز وتكثيف،، BS-III/6المقرر في ( COP-MOP)قرطاجنة للسلمة الحيائية 
كما طلب إلى المين التنفيذي. BS-II/6حسب مقتضى الحال، ترتيبات التعاون مع جميع المنظمات المشار إليها في المقرر 

استكشاف إمكانيات التآزر مع العمليات والمبادرات التي يمكن أن تسهم في التنفيذ الفعال للبروتوكول وخاصة فيما يتعلق
.بتعزيز بناء القدرات، والعمل على تعزيز هذا التآزر

والمزيد من BS-III/6 تقدم هذه المذكرة عرضا? عاما? عن الجراءات التي اتخذها المين التنفيذي للستجابة للمقرر.      2
نية الذي تقوم بها قصد إنشاء تآزر في مجالالجراءات التعاو ة مع المنظمات والتفاقيات والمبادرات الخرى ب ان  الم

 .   البرامج المرتبطة بالسلمة الحيائية بوجه عام، وضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول على وجه الخصوص

يتم البلغ عن المعلومات الضافية المتعلقة بالننشطة التعاونية بالنسبة إلى مجالت محددة من برنامج عمل السلمة.      3
.  الحيائية، كلما كان ذلك ملئما?، في وثائق ما قبل الدورات التي تتاح للجتماع الرابع للطراف في البروتوكول
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طبع عدد، المم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات المانة، وللمساهمة في مبادرة المين العام 
.ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى الجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة
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نظرة عامة عن النشطة التعاونية الجارية-       ثانيا�

مبادرة الجمارك الخضراء-   ألف

في اجتماعيها الثاني والثالث، طلبت الطراف في البروتوكول إلى المين التنفيذي متابعة ما يحصل من تطورات.4
في المنظمات القليمية والدولية المختصة بقصد تبادل الخبرات وبناء القدرات وإقامة تعاون مع المنظمات ذات الصلة التي

لغاية، انضمت المانة في عام . تعنى بالجمارك والنقل كشريك( GCI)إلى مبادرة الجمارك الخضراء  2006وتحقيقا? لهذه ا
.  من الشركاء

لتي أنشئت في عام .5 برنامج عمل-وتنسقها حاليا? شعبة التكنولوجيا والصناعة والقتصاد 2001وتعد هذه المبادرة ا
مم المتحدة للبيئة - الوزون مج ال عة لبرنا تي تتعاون للنهوض(UNEP)التاب لية والمانات ال حد شركاء المنظمات الدو ، أ

بالهداف التي تتوخاها الصكوك الخاصة بها عن طريق الجمع بين برنامج المم المتحدة للبيئة وأمانات اتفاقية بازل واتفاقية
عرضة للنقراض  ية الم ضوية( CITES)التجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البر ستوكهولم للملوثات الع ية ا واتفاق

ولية ينة متداولة في التجارة الد ئية ومبيدات آفات خطرة مع لمسبقة عن علم على مواد كيميا لموافقة ا ية إجراء ا لثابتة واتفاق ا
قية روتردام) ية ( اتفا لسلحة الكيميائ ظمة حظر ا طبقة الوزون ومن لمستنفدة ل )وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد ا

OPCW ) ومنظمة الجمارك العالمية(WCO )والنتربول  .

فين ذوي.6 م من الموظ ره يز قدرة الجمارك وغي ليه مبادرة الجمارك الخضراء في تعز سعى إ مثل الهدف الذي ت ويت
الصلة المكلفين بإنفاذ القوانين، وفي رصد التجارة القانونية وتيسيرها وكشف التجارة غير القانونية ومنعها بالنسبة إلى السلع

لصلة ها المعاهدات ذات ا لتي تغطي ساسة بيئيا? ا فة التفاقات. والمواد الح لتوعية بكا قيق هذا الهدف من خلل ا ويOعتزم تح
انين فة بإنفاذ القو لمجموعة المكل فير أدوات بناء القدرات ل ضافة إلى تو لصلة، بال ولية ذات ا ورسمت مبادرة الجمارك. الد

. الخضراء لتكملة وتعزيز الجهود القائمة في مجال تدريب الجمارك بموجب التفاقات الخاصة

ة في.7 تصلة بالتجار انب الم دمه الجو دريب الذي تق تي توفرها مبادرة الجمارك الخضراء والت مج المعلومات ال تد
لمختلفة ضمن مجوعة شاملة لتكلفة وأكفأ وأبعد مدى. التفاقيات والعمليات ا لية من حيث ا نه أكثر فعا وقد أثبت هذا المر أ

ي كل اتفاق فردي ب المستقلة ف ي شطة التدر ين. من أن ت فيما ب صة للتعاون وتبادل المعلوما أتاحت المبادرة أيضا? فر و
.ويركز اشتراك أمانة التفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي في المبادرة بوجه خاص على بروتوكول السلمة الحيائية. الشركاء

يذ متطلبات المادة  ف في البروتوكول في تنف ن مساعدة الطرا نها م لمشاركة في المبادرة تمك نة أن ا تقد الما بشأن 18وتع
المتعلقة بحركات 25مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة التي تنتقل عبر الحدود، بالضافة إلى المادة 

، ساهمت المانة بتقديم نموذج عن2006وبمجرد انضمامها إلى المبادرة في عام . الكائنات الحية غير القانونية عبر الحدود
دليل الجمارك الخضراء"بروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائية لدراجه في دليل مبادرة الجمارك الخضراء التدريبي، أي 

ية متعددة الطراف . إلى التفاقات البيئ صادرة عن" ي ملخص لحكام البروتوكول والمقررات ال ساسا? ف ساهمة أ ثل الم وتتم
-COP) في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع للطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلمة الحيائية مؤتمر الطراف

MOP )في إدارة دورة تدريبية بشأن المتطلبات 2007مايو /وشاركت المانة أيضا? في أيار. ذات الصلة بالرقابة الجمركية
من بروتوكول السلمة الحيائية خلل 18من المادة  2المتعلقة بتحديد هوية ووثائق الكائنات الحية المحورة في إطار الفقرة 
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كما ساهمت المانة بتقديم مواد مرجعية. ورشة عمل الجمارك الخضراء لتدريب المدربين التي عقدت في شنغهاي، الصين
مت في آب لتي نظ شة العمل ا غسطس /لور لمحيط الهندي في 2007أ قة ا يرة في منط صغ ية ال لصالح الدول الجزر

. موريشيوس، وفي داكار، السنغال لصالح منطقة غرب أفريقيا

لعشرين لبروتوكول مونتريال في أيلول.8 لسنوية ا سبتمبر/وعلوة على ذلك، شاركت المانة في الحتفال بالذكرى ا
، وحصلت بالشتراك معه على جائزة حماية الوزون من الصنف المتعلق بالشراكات لشتراكها في مبادرة الجمارك2007

، شاركت المانة في اجتماعات الشركاء في مبادرة الجمارك الخضراء التي عقدت2008يناير /وفي كانون الثاني. الخضراء
نذ عام  لجارية في إطار المبادرة م نشطة ا للها الشركاء ال استعرض خ يس، و وحددوا الولويات لعام 2007في بار

ومن ناحية ثانية، يتوقف استمرار مشاركة المانة في المبادرة على توافر الموارد، إذ أنه من المطلوب أن تأخذ كل. 2008
صة بها ها جلب الموارد الخا ريك على عاتق مة ش ص بعض. منظ خصي لنظر في ت غب الطراف في البروتوكول ا وقد تر

/1.الموارد في ميزانية السنتين المقبلتين لستدامة عمل المبادرة

التعاون مع منظمة التجارة العالمية-   باء

لعالمية  .9 انة التعاون مع منظمة التجارة ا لصلة( WTO)واصلت الم يما يتعلق بتبادل المعلومات ذات ا وهي ل. ف
مة التجارة عة لمنظ صلة التاب راقب في الجهزة ذات ال كز م حصول على مر ت بها لل م لتي تقد بع الطلبات ا تزال تتا

، وناقشا، من2006مايو /أيار 29وعقد المين التنفيذي اجتماعا? ثنائيا? مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يوم . العالمية
صحة ير ال ين بتداب ية المعنيت مة التجارة العالم تي منظ ب في لجن ز مراق حصول على مرك ين أمور أخرى، حالة طلب ال ب

.  والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة

لعادية، ويتم.10 لمية في الدورات ا عة لمنظمة التجارة العا نة بمركز مراقب في لجنة التجارة والبيئة التاب فظ الما تحت
ستثنائية  جنة في الدورات ال ظم، إلى اجتماعات هذه الل ساس منت ستدعاؤها، على أ . دورات التفاوض)ا نة،( تواصل الما و

جنة التجارة والبيئة خلل الدورات بعة المناقشات الدائرة في ل اعتبارا? من الجتماع الثالث للطراف في البروتوكول، متا
. العادية والستثنائية

التعاون في مجال تبادل المعلومات-   جيم

(OECD) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي  الفريق العامل التابعواصلت المانة التعاون مع.11
وجرى مؤخرا? وضع أحد التدابير الذي. والمعني بالمواءمة بين إجراءات الشراف التنظيمي في مجال التكنولوجيا الحيائية

منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي بطريقة آلية بوضع سجلت مقررات بلدانها العضاءستقوم بمقتضاه 
ويتيح هذا الترتيب إمكانية التبادل بين قاعدة بيانات. تحت تصرف المانة( LMOs)المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

ومع ذلك، فالكثير من(. BCH)منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي وبين غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية 
البلدان العضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي تقدم أيضا? بصورة مباشرة السجلت الخاصة بها إلى

وتعمل المانة على استكشاف المزيد من إمكانيات وضع تراتيب تعاونية مع منظمة. غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية

ويكلف تنظيم. دولر أمريكي 10000تكلف مشاركة موظفي المانة سنويا? في اجتماع واحد خلل كل سنتين في عملية مبادرة الجمارك الخضراء /  1
. دولر أمريكي 100000( واحدة في السنة)ورشة عمل تدريبية لموظفي الجمارك من الطراف 
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التعاون والتنمية في الميدان القتصادي ومطوري الكائنات الحية المحورة بغية دمج الجراءات المتعلقة بتسجيل الكائنات
.الحية المحورة حديثا? بشكل أفضل مع غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية في السجل الوحيد الخاص بالمواصفات

ويمكن،(. ICGEB)واصلت المانة أيضا? تعاونها مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .12
 المركز الدولي غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية، البحث عن قاعدة البيانات الببليوغرافية التي يحتفظ بهاانطلقا? من

كامل المراجع)وتحتوي قاعدة البيانات على سجلت المقالت العلمية . للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
ويفحص علماء المركز كل سجل. وما بعده 1990المنشورة في الدوريات العلمية الوطنية والدولية منذ عام ( والخلصات

ويتيح ناتج البحث من خلل(. GMOs)من حيث مساهمته في المناقشات العلمية العديدة التي تتعلق بالكائنات المحورة جينيا? 
المبدع، التاريخ، الحقوق،/العنوان، المؤلف)غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية معلومات أساسية عن الورقة العلمية 
المركزووصلة بالخلصة على خادوم ( المصدر، الربط بالمصدر، التفاصيل المتعلقة بالتصال، كلمات رئيسية أخرى

     .الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

وبالنسبة إلى بناء القدرات لتمكين البلدان من المشاركة النشطة في أنشطة غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية،.13
)ومرفق البيئة العالمية ( UNEP)عملت المانة بشكل وثيق مع المشروع المشترك بين برنامج المم المتحدة للبيئة 

GEF )أنشطة غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية عن طريق توفيرلبناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في 
المساعدة التقنية لتطوير العقد الوطنية، بالضافة إلى أنشطة التدريب والمشاركة المباشرة في أنشطة التدريب الموجهة

.لجهات التصال الوطنية التابعة لغرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية، والتي تتضمن ورشات عمل إقليمية ودون إقليمية

مع لجنة الدستور الغذائي والتفاقية الدولية لحماية النباتاتالتعاون -   دال

وساهمت، على وجه الخصوص، في الدورة. تعاونت المانة مع لجنة الدستور الغذائي خلل فترة ما بين الدورات.14
السابعة لفرقة العمل الحكومية الدولية التابعة للدستور المعنية بالغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيائية، التي انعقدت في

ين  با، اليابان، ما ب ية2007سبتمبر /أيلول 28إلى  24شي شطة التفاق ير مكتوب عن أن يم تقر صلة/، بتقد البروتوكول ذات ال
وتتضمن. المباشرة بعمل فرقة العمل الحكومية الدولية التابعة للدستور والمعنية بالغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيائية

مر الطراف عة مقررات مؤت شطة متاب لعامل كاجتماع للطراف في بروتوكولهذه الن لبيولوجي ا ية التنوع ا  في اتفاق
ية  سلمة الحيائ نة لل لتالية( COP-MOP)قرطاج ضايا ا لنسبة إلى الق فصيلية للوثائق( 1: )با ية الت حديد الهو متطلبات ت

افقة  يز المر ية أو كأعـلف أو للتجه ستخدامها مباشرة كأغذ لحية المحورة المراد ا )؛ (BS-III/10المقرر)للكائنات ا
النقل بالنسبة إلى( 2 ية والمناولة والتعبئة و يد الهو رسات تحد ما يتعلق بمما ير في ضع طرائق لعداد المعاي اجة إلى و الح

ت صلة  لية أخرى ذا ور مع هيئات دو لحية عبر الحدود بالتشا ،3من البروتوكول، الفقرة  18المادة )بحركات الكائنات ا
  (.BS-III/11المقرر ) تقييم المخاطر وإدارة المخاطر بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة( 3)؛ و(BS-III/9المقرر 

لغذية .15 سم ا ية بو دستور المعن عة لل جنة التاب ين لل لسادسة والثلث كة في الدورة ا طة للمشار نة خ )تمتلك الما
CCFL ) ومن بين المواضيع التي تناقش في. 2008مايو /أيار 2أبريل إلى /نيسان 28التي ستنعقد في أوتاوا، كندا، ما بين

الهندسة/الجتماع، هنالك موضوع وسم الغذية ومكونات الغذية التي يتم الحصول عليها من خلل تقنيات التحوير الجيني
.    الوراثية
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ية النباتات .16 ية لحما ية الدول ية بالتنوع البيولوجي وبين التفاق ية المعن نة التفاق ين التعاون بين أما ، عقد(IPPC)لتمت
ية 2008فبراير /شباط 18اجتماع يوم  لعلمية والتقن ية بالمشورة ا لفرعية المعن شر للهيئة ا امش الجتماع الثالث ع على ه

ية  يطاليا( SBSTTA)والتكنولوج ما، إ لتالية ذات صلة. في رو ضايا ا تبر الق ها، تع لتي جرت مناقشت لقضايا ا ين ا من ب و
ية فعة المتبادلة في إطار: ببروتوكول السلمة الحيائ يير للمن يةوضع معا ية النباتات وفي إطار التفاق ية لحما فاقية الدول  الت

ت من نية؛ آليات تبادل المعلوما لمساعدة التق قديم ا ية؛ بناء القدرات وت لسلمة الحيائ لبيولوجي وبروتوكول ا ية بالتنوع ا المعن
غرفة تبادل وجي و ية بالتنوع البيول اقية المعن بعة للتف فة تبادل معلومات التا آلية غر تية و لصحة النبا لية ل بة الدو خلل البوا

ية لسلمة الحيائ عة لبروتوكول ا ية التاب لسلمة الحيائ د في هذا الجتماع على أن. معلومات ا ي ما تم أيضا? إعادة التأك ك
ستخدام كل وطني، وا يمي وال ستويات، الدولي والقل يع التعاون على كل الم تين ستعملن سوية لتفادي التكرار وتشج المان

.منهما لخبرة الخرى، حسب القتضاء

مع اتفاقية آروس بشأن التوعية العامة والمشاركةالتعاون -   هاء

كول في مقرره .17 مل كاجتماع للطراف في البروتو مر الطراف العا ين التنفيذي أن BS-II/6طلب مؤت إلى الم
لعامة لتوعية ا لمم المتحدة في شؤون ا عة ل با التاب نة القتصادية لورو وس في اللج ية آر نة اتفاق ثف التعاون مع أما يك

.والمشاركة

ية آروس.18 نة اتفاق نة التعاون وتبادل المعلومات مع أما اصلت الما قية آروس خيارا? هاما? لتعاون. و يح اتفا وتت
حية ستخدام الكائنات ال قل ومناولة وا كة بشأن أمان ن يف والمشار مة والتثق لتوعية العا تيسير ا يز و الطراف على تعز

س هي أيضا? أطراف في بروتوكول قرطاجنة. المحورة ية آرو رير. كما أن عدة أطراف في اتفاق دم في التقا ما ق ووفقا? ل
الوطنية الولي المرفوعة إلى أمانة التفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، فإن بعض الطراف في بروتوكول قرطاجنة تطالب

ية والمادة  سلمة الحيائ قة بال ية المتعل طرها الوطن فيذ أ ين لتن ين التفاقيت جي بقيام تآزر ب حو تدري من البروتوكول 23على ن
 . بشأن السلمة الحيائية

تتعاون المانتان حاليا? في تنظيم ورشة عمل عن الممارسات الجيدة بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة.19
مايو/أيار 20إلى  19العامة والوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا?، ستنعقد في كولونيا، ألمانيا، من 

2008.

بناء القدرات-   واو

ضمن سياق آلية التنسيق بشأن خطة العمل المتعلقة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول، أقامت.20
بما فيها المم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والدوائر)المانة صلت مع عدة منظمات 

ووجهت الدعوة إلى عدد من/ 2.التي تدعم مبادرات بناء القدرات في مجال السلمة الحيائية( الصناعية والكاديمية
28إلى  26من )المنظمات لحضور الجتماعين التنسيقيين الثالث والرابع، اللذين عقدا على التوالي في لوساكا، زامبيا 

شطة بناء القدرات / 2 ي عن حالة أن ين التنفيذ ها الم تي أعد ية بشأن هذا الموضوع في المذكرة ال وجد معلومات إضاف -UNEP/CBD/BS/COP)ت
MOP/4/4.)
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كما بادرت المانة أيضا? بالتعاون مع/ 3(.2008فبراير /شباط 13إلى  11من ) ، وفي نيودلهي، الهند (2007فبراير /شباط
وفي هذا الصدد، عقد. عدد من الجامعات وغيرها من المعاهد المشتركة في التثقيف والتدريب في مجال السلمة الحيائية

للمعاهد الكاديمية والمنظمات المشتركة في مجالي التعليم والتدريب على السلمة الحيائية ما بينالجتماع الدولي الثاني 
وحدد الجتماع عددا? من التدابير لتشجيع التعاون في مجال السلمة. في كواللمبور، ماليزيا 2007أبريل /نيسان 18إلى  16

. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/6ويكون تقرير الجتماع متاحا? كوثيقة للمعلومات . الحيائية

في( UNIDO)مذكرة تعاون مع منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية  2007مارس /وقعت المانة في آذار.21
تعزيز قدرة( 1: )وستتعاون المنظمتان من خلل مذكرة التعاون على. مجال بناء قدرات السلمة الحيائية وتبادل المعلومات

تحديد ورسم وتنفيذ، حسب القتضاء،( 2)البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة بشأن السلمة الحيائية؛ 
تعزيز التعاون في مجال( 3)المشروعات التي من شأنها المساهمة في جهود بناء القدرات في مجال السلمة الحيائية؛ 

المحافظة على استخدام نظم المعلومات المتعلقة بالسلمة الحيائية والمتسقة مع غرفة تبادل معلومات السلمة الحيائية
التعاون في مجال مشاريع البحوث ذات( 4)التابعة لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلمة الحيائية وتيسير هذا الستخدام ؛ 

العداد( 6)تجميع الموارد مع بعضها وتنظيم ورشات عمل ومؤتمرات وبرامج تدريب مشتركة؛ ( 5)المنفعة المشتركة؛ 
ونظمت. إتاحة فرص لتبادل الموظفين( 7)المشترك لدوات وطرائق ودورات التدريب في مجال السلمة الحيائية؛ و

للمعاهد الكاديمية والمنظمات المشتركة في مجاليالمانة مع منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية الجتماع الدولي الثاني 
    .التعليم والتدريب على السلمة الحيائية، المذكور أعله وفقا? لمذكرة التعاون

 

مناولة ونقل وتعبئة وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة-     زاي

، المتعلقة بممارسات تحديد هوية ومناولة وتعبئة ونقل الكائنات الحية المحورة،3، الفقرة 18في سياق المادة .22
اللجنة القتصادية لوروبا التابعة للمم المتحدة، بوصفها أمانة اللجنة الفرعية( 1: )وضعت المانة أدوارا? تعاونية مع ما يلي

(4)التحاد البريدي العالمي؛ ( 3)؛ (ISO)المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( 2)التابعة للمم المتحد لنقل البضائع الخطرة؛ 
التحاد الدولي للنقل الجوي بغية إعداد نهج متجانس لتعبئة ونقل الكائنات الحية المحورة( 5)المنظمة العالمية للجمارك؛ 

-BSالمقرر )من البروتوكول  3، الفقرة 18استعدادا للقيام ببحث الحاجة إلى قواعد قياسية على النحو المحدد في المادة 
II/6 وقد كانت أنشطة التعاون مع هذه الوكالت أنشطة قليلة((. و)، الفقرة   .

تكون التقارير المتعلقة بكلي الجتماعين متاحة في الجتماع الحالي كوثائق للمعلومات / 3
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/5 and UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/23.
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عناصر مشروع مقرر-   ثالثا)

قد يرغب مؤتمر الطراف العامل كاجتماع للطراف في البروتوكول في أن يحيط علما? بالتقرير الوارد في هذه.23
:   المذكرة وأن ينظر

فيما إذا كانت هنالك جوانب للتعاون مع منظمات واتفاقيات ومبادرات أخرى لم تبحث بشكل مناسب في(        1)         
جدول أعمال   اجتماعه الحالي، وقد يرغب في تحديد النشطة التي تتناول هذه الجوانب؛ 

في قضية غياب الموارد ويقرر بشأن بعض الجراءات العلجية، كإدراج ميزانية للنشطة المتصلة بمبادرة(        2)        
الجمارك الخضراء، ليمكن للمانة حينها القيام بمشاركة فعالة مع المنظمات والتفاقيات والمبادرات الخرى وتعزيز

.إجراءاتها التعاونية

----


