
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السابع

 9102تشرين األول /أكتوبر 3-برسبتم/أيلول 92، جمهورية كوريا، بيونغ شانغ 

 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 
 

 التعاون مع منظمات واتفاقيات ومبادرات أخرى
 من األمين التنفيذيمقدمة مذكرة 

 
 مقدمة .أوال

 
-BSمقّرره  فيخالل اجتماعه السادس و  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،مؤتمر األطراف رحب  -0

V6/6ألمين التنفيذي، من جملة أمور، مع مبادرة الجمارك الخضراء ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون ، بتعاون ا
الدولية لحماية النباتات واتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة  والتنمية في المجال االقتصادي واالتفاقية

مكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العا اتفاقية )مة في صنع القرار وا 
وأكد على مساهمة التعاون والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة واالتفاقات المتعددة األطراف والمبادرات من أجل ( أرهوس

، الذي اعتمد 9191 – 9100حيائية للفترة التنفيذ الفعال للبروتوكول والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ
 .BS-V/16خالل االجتماع الخامس لألطراف في البروتوكول ضمن المقّرر 

 للخطة االستراتيجية، الهدف االستراتيجي المتعلق بالتوعية والتعاون 5المجال البؤري  في إطاراعتمدت األطراف،  -9
. تفاقيات والمبادرات المعنية والتعاون معها من أجل تنفيذ البروتوكولمع حدوث أثر متوقع لزيادة الدعم من المنظمات واال 

وينطوي هذا الهدف االستراتيجي على هدف تشغيلي لتوطيد التعاون والتآزر على المستوى الدولي في مجال السالمة 
ل أمانة االتفاقية المتعلقة مع تحقيق نتائج إلقامة عالقات رسمية مع أمانات االتفاقيات والمنظمات األخرى ولجع األحيائية
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بالتنوع البيولوجي تعمل كمراقب في لجان منظمة التجارة العالمية المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 
 .  والحواجز الفنية التي تعترض التجارة

 

 أني، رهنًا بتوافر التمويل، إلى األمين التنفيذ العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطراف كما طلب  -3
 5بغية تحقيق الهدف االستراتيجي الوارد في المجال البؤري  أخرى ومبادرات واتفاقيات منظمات التعاون مع يواصل: 

لجان منظمة التجارة العالمية مراقب في  صفةللخطة االستراتيجية بشأن التوعية والتعاون؛ ومواصلة الجهود للحصول على 
 . مة األحيائيةبالسال المعنية

 إطار وفي االستراتيجية الخطة سياق في التنفيذي األمين اتخذها التي اإلجراءات عن لمحة المذكرة هذه وتقدم -2
 األمانة بين المتخذة التعاونية اإلجراءات عن معلومات اللمحة هذه تقدم كما. التعاون بشأن BS-V/6 للمقرر االستجابة

 عموما،سالمة األحيائية بال المتصلة البرامج ما يخصفي التآزر إقامة بهدف والمبادرات تواالتفاقيا المنظمات من وغيرها
 .خاص بوجه للبروتوكول الفعال التنفيذ وضمان

 للخطة المحددة المجاالت يخص فيما التعاونية األنشطة بشأن اإلضافية المعلومات عن اإلبالغ ويجري -5
لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف في  المتاحة الصلة ذات الدورات بين الوثائق في االقتضاء، عند للبروتوكول، االستراتيجية
 .البروتوكول

 
 استعراض األنشطة التعاونية الجارية .ثانيا

الخضراء الجمارك مبادرة – لفأ                            

مانة عملها كشريك في مبادرة من الخطة االستراتيجية، واصلت األ 9-5و 3-9في سياق الهدفين التشغيليين - 6
وترمي هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الجمارك والموظفين اآلخرين المعنيين بإنفاذ . الجمارك الخضراء خالل الفترة بين الدورات

القانون لرصد وتيسير االتجار المشروع وكشف ومنع االتجار غير المشروع في هذه السلع أو المواد المواتية للبيئة من 
 .المنظمات الشريكة جانب

وحدات التعليم  إعداد في الدورات بين الفترة خالل الخضراء الجمارك بمبادرة المتصل الرئيسي األمانة عمل وتمثل- 7
الشريك الُممول  التي ُدمجت مع مشروع وحدات التعليم اإللكتروني اإللكتروني بشأن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

وُيراد لوحدات التعليم اإللكتروني أن تستخدم في تدريب موظفي الجمارك وغيرهم من . للتنمية لمتحدةا األمم حساببواسطة 
حيث تبادل  9103أبريل /نيسان 2إلى  3في االجتماع التاسع للشركاء الذي ُعقد من  همت األمانةاكما س. الممارسين

وبعد . حرز والخطط الموضوعة خالل السنوات القادمةوناقشوا التقدم الم 9109عام  ثة عن أنشطةحدّ الشركاء معلومات مُ 
التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  البيئية واالتفاقيات البيئي القانون شعبة اضطلعتاقتراح ُطرح خالل االجتماع التاسع، 

 .بمسؤولية استضافة أمانة مبادرة الجمارك الخضراء
 منظمة لكل ينبغي ألنه الموارد توافر على سيعتمد ذلك أن غير المبادرة، هذه في مشاركتها األمانة وواصلت- 8

كي تكون قادرة على المشاركة في األنشطة المشتركة مثل تنظيم حلقات التدريب  بها الخاصة مواردها تستخدم أن شريكة
 في طرافاأل يرغب وقد. ودراسات الحاالت اإلفرادية وكذلك الحضور في االجتماعات الشريكة يةوتطوير مواد تدريب

 .المبادرةهذه  عمل لدعم تينالقادم تينالسن فترة ميزانية في الموارد بعض تخصيص في النظرفي  البروتوكول
 

 التعاون مع منظمة التجارة العالمية– باء 
عقد المناقشات والمفاوضات في هذه  تواصلت األمانة االتصال بمنظمة التجارة العالمية والتعاون معها وواصل- 2

وقد اطلعت لجنة التجارة والبيئة من خالل جلسات . ، بما في ذلك من خالل االتصال بموظفي أمانة هذه المنظمةاللجان
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وتمتعت األمانة بصفة . إحاطة على القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف واجتماع األطراف في البروتوكول
 ة العالمية خالل جلسة عادية وتدعى، بشكل منتظم، إلى حضورمراقب في لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجار 
 (.للمفاوضات)االجتماعات الرسمية لهذه اللجنة في الجلسة الخاصة 

 
 المعلومات تبادل على التعاون – جيم

األمين التنفيذي، خالل االجتماع السادس  إلى العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطراف طلب - 01
مع قواعد بيانات ومنصات أخرى  مواصلة تعاونه،  VI/2 من المقّرر( ب)0طراف في بروتوكول قرطاجنة، في الفقرة لأل

بشأن السالمة األحيائية، واتصلت األمانة بأغلب المنظمات الدولية التي تحتفظ حاليًا بقواعد بيانات عن الكائنات الحّية 
ل االقتصادي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومبادرة الجمارك الخضراء منظمة التعاون والتنمية في المجا)المحّورة 

 غرفة جدوى وتحسين الجهود االزدواجية في تفاديبهدف  1(بوصلة الكائنات الحّية المحّورةمركز تقييم المخاطر البيئية و و 
 .األحيائية السالمةعن  المعلومات بتبادل معنية عالمية كآلية السالمة األحيائية معلومات تبادل
الدمج ( أ): رئيسيين خالل الفترة ما بين الدورات عملينوفي إطار تيسير التعاون بين قواعد البيانات، تم القيام ب- 00

في  باالتفاقية الخاصة ‘األحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة  آلية’ فيالكامل لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 برمجةوُصممت . من أجل التشغيل المتبادل مع األطراف الثالثة موحدة ‘التطبيقات واجهة برمجة’ وتطوير صيغتها الجديدة

 السالمة األحيائية معلومات تبادل غرفةالتطبيقات، من جملة أمور، لكي تتيح الحصول الكامل على بيانات  واجهة
 التابعة التفاقية التنوع البيولوجي األحيائيةسالمة آلية غرفة تبادل معلومات العلى جميع بيانات الحصول وبشكل عام 

دخال خاصية جديدة ( ب)ولجميع المؤسسات والمنظمات التي ترغب في عرض هذه المعلومات على مواقعها اإللكترونية؛  وا 
طابقة مع على الصفحات الخاصة بالمقّررات المتعلقة بالكائنات الحّية المحّورة التي تعرض، عند االقتضاء، السجالت الم

التي يدعمها   Biotradestatus ‘بيوترادستاتوس’وكانت أول قاعدة بيانات متاحة هي قاعدة بيانات . قواعد بيانات خارجية
 الزراعية للمنتجات والتجاري التنظيمي بالوضع عنىتُ  شركة كروب اليف الدولية التيمن خالل  االئتالف الصناعي العالمي

 التعاون منظمة بلدان لمنتجات"  BioTrack"  بيانات قاعدة تشمل مماثلة ترتيبات في النظر ييجر  وحالياً  .البيوتكنولوجية
 .‘وراثياً  المحّورة لألغذية والزراعة األغذية منظمة منصة ’و االقتصادي المجال في والتنمية

 واألعالف لألغذية المرجعي المختبر وهما المحورة الحية الكائنات كشف أساليب بشأن بيانات قاعدتا أصبحتو - 21
 الدولية اليف كروب لشركة المحورة الحية الكائنات كشف أساليب بيانات وقواعد األوروبي لالتحاد التابع وراثيا المحورة

، حال توفرها، المحددة الكشف بأساليب المتعلقة المراجع وتقّدم. السالمة األحيائية معلومات تبادل غرفة مع للتشغيل تينقابل
 2.المحورة الحية الكائناترونية على صفحات المعلومات المتصلة بكوصالت إلكت

                                                           
 

 
1

  ؛/http://www2.oecd.org/biotech قاعدة بيانات المنتجات بيوتراك لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي متاحة على الموقع  

safety-http://www.fao.org/food/food- ة على الموقعومنصة األغذية المحورة وراثيا لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة متاح

platform/en/-foods-quality/gm وقاعدة بيانات بيوترادستاتوس لمبادرة الجمارك الخضراء متاحة على الموقع؛ 

http://www.biotradestatus.com/ المحاصيل المحورة وراثيا لمركز تقييم المخاطر البيئية متاحة على الموقعوقاعدة بيانات ؛ 

gmc.org/GMCropDatabase-http://cera  حّية المحّورة متاحة على الموقعوقاعدة بيانات بوصلة الكائنات ال؛ -http://www.gmo

compass.org/eng/gmo/db/ . 

2
ة المختبر المرجعي لألغذية واألعالف المحورة وراثيا التابع لالتحاد األوروبي وقواعد بيانات أساليب كشف الكائنات الحييمكن الوصول إلى   

المحورة لشركة كروب اليف الدولية من خالل الوصالت اإللكترونية المؤدية  إلى سجالت غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية الخاصة 
 crl.jrc.ec.europa.eu/default.htm-http://gmo  GMFF)-(EURL بالكائنات الحّية المحّورة وهي متاحة على التوالي على الموقعين

 .غير أنه يتعين إنجاز قابلية التشغيل الكامل مع قاعدة بيانات كروب اليف. methods.com/-http://www.detection  (CropLife)و

http://www2.oecd.org/biotech/؛
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
http://www.biotradestatus.com/
http://cera-gmc.org/GMCropDatabase
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/default.htm
http://www.detection-methods.com/
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 العالمي البيئة مرفق/للبيئة المتحدة األمم برنامج مشروع مع بشكل وثيق األمانة عملت القدرات، بناء ما يخصفي- 03
 الفنية المساعدة قديمت خالل من السالمة األحيائية معلومات تبادل غرفة في الفعالة المشاركة يخص فيما القدرات لبناء
 تبادل غرفةل الوطنية االتصال وجهات اإلقليميين المستشارين نحو الموجهة التدريب وأنشطة الوطنية طالوسائ تطوير بشأن

  .اإلقليمية ودون اإلقليمية العمل حلقات ذلك في بما المعلومات،
 التعاون في القضايا التقنية والعلمية .دال

من  النباتات لحماية الدولية االتفاقيةواصلت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التعاون مع  الدورات، بين الفترة خالل -02
 على تعليقاتخالل اإلبالغ عن األنشطة ذات الصلة إلى االجتماعين الثامن والتاسع للجنة تدابير الصحة النباتية وتقديم 

وعن مواد التوعية  النباتات لحماية الدولية االتفاقية رعاية تحت إعدادها يجري التي والمواصفات المعايير مشاريع من عدد
 االتفاقيةالذي تشرف على تنسيقه أمانة  اآلفات مخاطر بتحليلالعامة التي يقوم بإعدادها الفريق االستشاري الدولي المعني 

وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  باتاتالن لحماية الدولية االتفاقيةوعالوة على ذلك، عقدت أمانة . النباتات لحماية الدولية
بمونتلاير، بكندا بهدف تحديد أنشطة للتعاون في ضوء  9103سبتمبر /أيلول 07إلى  06اجتماعًا مشتركًا من 

لسالمة لواتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة  النباتات لحماية الدولية االتفاقيةاالستراتيجيات التي تعتمد في إطار 
 . واالجتماعات األخيرة لهيئات إدارتها حيائيةاأل
مع هيئات أخرى لألمم المتحدة ومنظمات ذات صلة بغية بناء القدرات  كما تبحث األمانة عن فرص إلقامة تعاون- 21

 .ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات الالزمة لكشف الكائنات الحّية المحورة وتحديد هويتها
اتفاقية التنوع البيولوجي وممثلي المركز المشترك للبحوث مبذولة، ُأجريت مناقشات بين أمانة وفي إطار الجهود ال- 21

وتم التوصل إلى . في معهد الصحة وحماية المستهلك في المفوضية األوروبية لتحديد مجاالت ممكنة ذات اهتمام مشترك
الكائنات الحّية المحورة في سياق الكشف عن  التدريباتفاق الستكشاف إمكانيات إقامة تعاون للقيام ببناء القدرات وأنشطة 

  .التي يمكن أن تساعد األطراف على تحقيق النتائج ذات الصلة بالخطة االستراتيجية للبروتوكول وتحديد هويتها
اتفاقية التنوع البيولوجي ووحدة سالمة األغذية وجودتها التابعة لمنظمة األمم قامت أمانة وعالوة على ذلك، - 21

. الكائنات الحّية المحورة وتحديد هويتهاالمتحدة لألغذية والزراعة بتحديد مجاالت االهتمام المشترك المتصلة بالكشف عن 
 .وأعربت األمانتان معًا عن إرادتهما إليجاد فرص لتوحيد الجهود من خالل تعاون رسمي

 ماهيريةالج والمشاركة العامة التوعية بشأن أرهوس اتفاقية مع التعاون–  هاء
-BSررّ المق في التنفيذي، األمين إلى ، خالل اجتماعه الثاني،لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمر طلب -21

II/6، العامة التوعية مسائل بشأن ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة في أرهوس اتفاقية أمانة مع التعاون توطيد 
 التوعية بشأن العمل برنامج ،BS-V/13 المقرر في الخامس، اجتماعها في راف،األط اعتمدت وقد. الجماهيرية والمشاركة

 أبرزت نفسه، المقرر وفي. واستخدامها ومناولتها المحورة الحية للكائنات المأمون النقل بخصوص والمشاركة والتعليم العامة
 والمنظمات االتفاقيات من وغيرها أرهوس باتفاقية الصلة ذات واألنشطة العمل برنامج بين التنسيق ضمان أهمية األطراف
وعالوة على  .المحورة الحية الكائنات مجال في والمشاركة والتعليم العام الوعي ذكاءإل التعاون فرص زيادة أجل من المعنية
-BS ررّ المق في التنفيذي، األمين إلى ، خالل اجتماعه السادس،لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمر طلبذلك، 

VI/6،  المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى بهدف تحقيق الهدف االستراتيجي الوارد في المجال مواصلة التعاون مع
 .من الخطة االستراتيجية بشأن التوعية والتعاون 5البؤري 

في إطار و  .من خالل بعض األنشطة المشتركة ووفقا للمقررات أعاله، تعاونت األمانة مع أمانة اتفاقية أرهوس -21
من  9102منتدى آخر عام  ويسرتا إجراء نظمت األمانتان ،9109لمنتديات التي ُنظمت على اإلنترنت في عام امتابعة 

 والمشاركة والتعليم العامة التوعيةوشمل المنتدى المنظم على اإلنترنت بشأن . خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 وأهمية ونطاق معنى( 0: )مجموعتين للمناقشة بشأن واستخدامها ومناولتها المحورة الحية للكائنات المأمون النقل بخصوص
. السالمة األحيائية معلومات على الناس عامة حصول تيسيرو ( 9) ؛األحيائيةالسالمة  معلومات على الناس عامة حصول

مناقشة إلكترونية واحدة  المحورة لحيةا لكائناتابخصوص  المنتدى المنظم على اإلنترنت بشأن المشاركة العامة شملو 
 ".تقنيات إشراك الجمهور"بشأن 
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ونظمت األمانتان مائدة مستديرة بشأن الحصول على المعلومات ومشاركة الجمهور واللجوء إلى القضاء 
. 9103وبر أكت /تشرين األول 07إلى  06بخصوص الكائنات الحّية المحّورة والكائنات المعدلة وراثيا بجنيف، سويسرا، من 

وكانت تهدف المائدة المستديرة إلى بناء القدرات بين األطراف في مجال تعزيز الحصول على المعلومات ومشاركة الجمهور 
واللجوء إلى القضاء بخصوص الكائنات الحّية المحّورة والكائنات المعدلة وراثيا من خالل تبادل المعارف وأفضل الممارسات 

صدار وعلى المستوى المتعدد . توصيات للعمل المستقبلي على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي والدروس المستفادة وا 
، مساعدة البلدان في التصديق على الصكين المتعلقين حسب االقتضاءتم التوصية بأن تواصل األمانتان، األطراف، 

من  93تعميم اتفاقية أرهوس والمادة ( أ: )هابالكائنات الحّية المحّورة والكائنات المعدلة وراثيا وتنفيذهما، بوسائل من
ودعم تنظيم ( ب)جي والتنمية البيئية والمستدامة؛ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لتشمل سياسات وبرامج التنوع البيولو 

جعية واالشتراك في وضع قائمة مر ( ج)حسب االقتضاء؛  ،9107 – 9102فعاليات إقليمية لبناء القدرات خالل الفترة 
على الصكين المتعلقين بالكائنات الحّية المحّورة والكائنات المعدلة وراثيا لرئيسية الالزمة من أجل التصديق للتدابير ا

 3.المبادئ التوجيهية التي اقترحها لوكا ضمن اتفاقية أرهوس  وبرنامج عمل البروتوكول وتنفيذهما، استنادا إلى

 جانبية أحداث أو/و مشتركة عمل حلقات تنظيم إمكانيات ذلك في بما هدتين،المعا بين التعاون تواصل وسيعتمد- 91
 المعنية والمنظمات الحكومات من وغيرها األطراف دعوة في البروتوكول في األطراف اجتماع ويرغب. األموال توافر على
 .التعاوني العمل لدعم تينالمقبل تينالسن فترة ميزانية في الموارد تخصيص في النظر إلى
 

 ّررمق وعمشر  عناصر - ثالثا
 هذا في الواردة بالمعلومات علماً  أن تحيط في البروتوكول في األطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمر يرغب قد -24
  :يلي فيما والنظر التقرير

 كاف بشكل تناولها يجر لم األخرى والمبادرات واالتفاقيات المنظمات مع للتعاون جوانب هناك كانت إذا ما  (أ
 الجوانب؛ هذه لتناول أنشطة تحديد في يرغب وقد والتعاون، التوعية بشأن االستراتيجية للخطة االستراتيجي الهدف لتحقيق

المعنية  األخرى والمبادرات واالتفاقيات المنظماتفي قضية نقص الموارد المخصصة للعمل التعاوني مع  ( ب
دابير التصحيحية من بينها تخصيص ميزانية لألنشطة ذات الصلة بمبادرة بالسالمة األحيائية وتقرر بشأن اتخاذ بعض الت

بشأن التوعية العامة والمشاركة، لكي تتمكن األمانة من االشتراك بشكل فعال مع  أرهوسالجمارك الخضراء واتفاقية 
 .وتعزيز إجراءاتها التعاونية األخرى والمبادرات واالتفاقيات المنظمات

                                                           
 
3
 . http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP_17/ece.mp.pp.wg.1.2014.6_aec.pdf :الرابط على متاح والتقرير   


