
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثاني االجتماع

 8132 يوليه/تموز 31-9مونتلاير، كندا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 14البند 

   
 األحكام المتصلة بالسالمة األحيائية عند الواجهة بين للقضاياالُنهج المتكاملة 

  في االتفاقية وأحكام برتوكول قرطاجنة 
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

، حث مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة VII/5-BSالمقرر  من 31الفقرة  في -3
عطاء األولوية للسالمة األحيائية في استراتيجياتها وخططللسالمة األحيائية األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى دمج   وا 

 .عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط وبرامج التنمية الوطنية، حسب االقتضاء

ج السالمة األحيائية والحصول وتقاسم معلى داألطراف ، 38/89من المقرر  9في الفقرة ، شجع مؤتمر األطرافو  -8
المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطط التنمية الوطنية وغير ذلك من السياسات والخطط 

 .الظروف والتشريعات واألولويات الوطنية ةحسب مقتضى الحال، مع مراعا ،والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات

تعزيز المتعلق ب 31/82من المقرر  3في الفقرة  ،األمين التنفيذي إلى طلب مؤتمر األطراف وعالوة على ذلك، -1
نهج متكاملة  عزيزمذكرة بشأن السبل والوسائل الممكنة لت عد  وتنظيم االجتماعات، أن ي   يهاالتكامل بين االتفاقية وبروتوكول

، مع بروتوكول قرطاجنة وأحكام االتفاقية التي توجد في الواجهة البينية بين األحكام المتصلة بالسالمة األحيائية في قضايالل
على حد  األخرى ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة قضايامن االتفاقية، وال 39 من المادة 4)ز( والفقرة 2مراعاة المادة 

 .مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشرينظر فيها ، لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني و سواء

الفقرة عماًل بو وبروتوكول قرطاجنة.  االتفاقية في بالسالمة األحيائيةاألحكام المتصلة تتناول هذه الوثيقة العالقة بين و  -4
من جدول  31و 2و 9و 31في إطار البنود  الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني، تناولست ،31/82المقرر من  8

 حشدواآللية المالية و  ،، مثل بناء القدراتيهااالتفاقية وبروتوكول في إطارشاملة لعدة قطاعات  قضايا ،األعمال على التوالي
من  31في إطار البند  ،في اجتماعها الثاني الهيئة الفرعية للتنفيذ تناول، ست38/13عماًل بالمقرر و واإلبالغ الوطني.  ،الموارد

 .يهااالتفاقية وبروتوكول في إطارة العمليات المتعلقة بفعالي قضاياال ،جدول األعمال
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 وبروتوكول قرطاجنة  في االتفاقية بالسالمة األحيائية األحكام المتصلةالعالقة بين  - أوالا 
 االتفاقية وبروتوكول قرطاجنةفي إطار بالسالمة األحيائية  صلةنظرة عامة على األحكام المت -ألف 

تنظيم أو إدارة أو التحكم في تستهدف وسائل ب بإيجاد أو االحتفاظ تقضي التزامات)ز( من االتفاقية  2تحدد المادة  -1
طالق كائنات حية  قد يكون لها تأثير معاكس من التي  التكنولوجيا األحيائيةعن  ناجمة حورةومالمخاطر المرتبطة باستخدام وا 

المخاطر على صحة  أيضاً  ، مع األخذ في االعتبارالمستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه  حفظمما يؤثر على بيئية الناحية ال
 .بشرال

من جانب تلك  بحوث التكنولوجيا الحيوية من االتفاقية األحكام المتعلقة بالمشاركة الفعالة في أنشطة 39وتحدد المادة  -2
تشجيع وتعزيز إلى  الرامية تدابيرال(، و 3البحوث )الفقرة  لتلكخاصة البلدان النامية، التي توفر الموارد الجينية باألطراف، و 

على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على  ،خاصة البلدان الناميةبو  ،األطراف تلك حصول أولوية
هذه  اتجلب إليه تيال إلى األطراف أن توفر لتلك األطراف وتطلب أيضاً (. 8)الفقرة الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف 

وكذلك  أي معلومات متاحة عن أنظمة االستخدام والسالمة التي يحتاج إليها الستخدام تلك الكائنات الحية المحورة اتالكائن
 .(4)الفقرة العكسية المحتملة  بآثارهاالمعلومات المتعلقة 

في  نفاذبروتوكول قرطاجنة الذي دخل حيز ال فيما بعد   ما أصبح وضعاألساس ل أيضاً  39من المادة  1الفقرة  وتوفر -7
النقل والتناول  ميدانفي ضمان مستوى كاف من الحماية في  والهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة 8111.1عام 

 حفظلى ؤثر تأثيرًا عكسيًا عتيمكن أن التي  الحديثة حيويةالناشئة عن التكنولوجيا ال حورةكائنات الحية المللالسليم واالستخدام 
والتركيز على وجه التحديد ، بشرالمخاطر على صحة ال أيضاً  مع األخذ في االعتبار ،المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه 

 .عبر الحدود نقل هذه الكائناتعلى 

بيد أن ويكملها.  في االتفاقية ة بالسالمة األحيائيةصلحكام المتاأل إلىبروتوكول قرطاجنة  ستند، يومن هذا المنطلق -2
من ناحية، تتعلق أحكام االتفاقية فاالتفاقية والبروتوكول.  في إطاربالسالمة األحيائية  صلةفي نطاق األحكام المت فوارق هناك
لدعم األهداف الثالثة لالتفاقية فيما  متخذة على المستويين الوطني والدولي على حد سواءة بالسالمة األحيائية بتدابير صلالمت

من ناحية أخرى، يركز بروتوكول و المكونات والمنتجات غير الحية للتكنولوجيا الحيوية.  وكذلك، حورةات الحية الميتعلق بالكائن
واستخدامه  البيولوجي حفظ التنوعمحتملة على  عكسيةالتي قد يكون لها آثار  حورةلكائنات الحية الما نقلقرطاجنة على 

 .المستدام

)التحديد  7 وادتلك المنصوص عليها في الم فيهاالتفاقية صلة بالسالمة األحيائية، بما في احكام أخرى ألقد تكون و  -9
)التعاون  32والتكنولوجيا ونقلها(، حصول على )ال 32و(، إلى الحد األدنى المعاكسة ثار)تقييم األثر وتقليل اآل 34ووالرصد(، 

 .)الموارد المالية( 81التقني والعلمي(، و

 على بروتوكول قرطاجنة حالة التصديق - باء

وبلغ عدد األطراف في طرًفا.  373 األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة  بلغ عدد أطراف، 8132مايو آيار/ حتى -31
دول(  2في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ) هذه األطراف يقع معظمو  2.طرفاً  81االتفاقية غير األطراف في البروتوكول 

 .دول( 7ومجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى )

                                                                 
 ..vol. 222630619 , Noاألمم المتحدة، مجموعة المعاهدات،  1

سرائيل ،وأستراليا ،واألرجنتين ،االتحاد الروسي 2 وجنوب  ،وجزر كوك ،ليشتي -وتيمور  ،وتوفالو ،وبروني دار السالم ،وآيسلندا ،وأوزبكستان ،وأندورا ،وا 
وميكرونيزيا  ،وموناكو ،وليختنشتاين ،وكندا ،وفانواتو ،وغينيا االستوائية ،وشيلي ،وسيراليون ،وسنغافورة ،وسان مارينو ،وسان تومي وبرينسيبي ،السودان
 .وهايتي ،ونيبال ،الموحدة( -)واليات 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202226/v2226.pdf
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على بروتوكول قرطاجنة أو االنضمام  البلدان تصديق مجال في أ حرز تقدم محدودفي السنوات القليلة الماضية، و  -33
وطرفان ؛ 8134في عام  رفان اثنانوط؛ 8131في عام  طرفان اثنانعدد التصديقات الجديدة منخفضًا للغاية:  ظلإليه، و 
 .8137؛ وطرف واحد في عام 8132في عام  ال يوجد أي طرف؛ 8131في عام  اثنان

المساعدة التقنية وبناء القدرات والموارد المالية لدعم  زيادةحاجة إلى  هناكف، مقرراتفي عدد من ال وعلى النحو المبين -38
 .التصديق على بروتوكول قرطاجنة وتنفيذه

في مجال  بالفعل قائمةفي بروتوكول قرطاجنة تدابير  غير األطرافاألطراف في االتفاقية  فلدى عدد منومع ذلك،  -31
بروتوكول  بحكم الواقع تنفذ وبذلك، فهيتدابير للسالمة األحيائية،  العديد من البلدان التي اتخذت األحيائية. ومن بينها السالمة

أو تنقيح تدابير وطنية للسالمة  وضعإنشاء هياكل مؤسسية أو  ن قبيلالصدد، م في هذا وقد أتاحت معلوماتقرطاجنة، 
 .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةو/أو استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي األحيائية، من خالل 

لتزامات االتنفيذ بمع ذلك  طالبةفي بروتوكول قرطاجنة م غير األطرافاألطراف في االتفاقية فوعالوة على ذلك،  -34
 (.4)39)ز( و2تلك الواردة في المادتين  فيها، بما في إطار االتفاقية بالسالمة األحيائية صلةالمت

اقية واألنشطة المضطلع دمج اعتبارات السالمة األحيائية في مختلف المجاالت البرنامجية في إطار االتف - جيم
 بها لتحقيق هذا الهدف

 .الحكومي الدولي والمحلي ييناالتفاقية آثار على المستو  لى نطاقدمج السالمة األحيائية ع تترتب على -31

لتقاسم ل دعمهاالتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، و  حفظسالمة األحيائية في ال مساهمةوعلى الرغم من  -61
تعالج ، إلى حد كبير، قضية قائمة بذاتها فهي ال تزال تعتبرالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، 

غير األطراف لألطراف في االتفاقية  ال سيما وتترتب على ذلك آثاربروتوكول قرطاجنة.  حصرًا أو بالدرجة األولى في إطار
وضع عبر الحدود أو الكائنات الحية المحورة، التي هي م عمليات النقلالتي ال تتعلق ب قضاياذلك للفي بروتوكول قرطاجنة، وك

بالسالمة األحيائية في إطار االتفاقية، بما في ذلك  صلةقضايا هامة مت عولجتبروتوكول قرطاجنة. ومع ذلك، فقد  تركيز
ركيبية البيولوجيا الت (، ومؤخراً 8/61)المقرر  (، واألشجار المحورة جينياً 5/5االستخدام الجيني )المقرر  قصرتكنولوجيات 
 .(61/61و 61/12)المقرران 

على المستوى  شكل كاملبدعم تنفيذها  وبغية، للطابع الشامل الذي يميز القضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية نظراً و  -37
)مثل الزراعة والحراجة ومصايد قطاعات إدارة واستخدام الموارد الطبيعية في  ومعالجتها في فيهاينبغي النظر  فإنه الوطني،

نهج اإلدارة  في إطاروالمناطق المحمية(  ،والجبال ،المناطق البحرية ومناطق المياه العذبة مثل) مختلفة األسماك( ومناطق
اعتبار السالمة األحيائية مجموعة  . ويمكن أيضاً حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامهم في اة الذي يمكن أن يسالمتكامل

 بطريقة تدعم األهداف الثالثة لالتفاقية. هاواستخدام الحديثة حيويةاعتماد التكنولوجيا الالرامية إلى من التدابير التمكينية 

 دعم األطراف في هذا الصدد، بما في ذلك ما يلي:لاألمانة بالفعل بعض الجهود  بذلتوقد  -32

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالسالمة األحيائية في  لتيسير دمجأنشطة االضطالع ب )أ(
 ؛وخطط التنمية الوطنية

 ؛طاعات وفيما بينهاالسالمة األحيائية داخل الق لتعميمعقد حلقات عمل إقليمية  )ب(
االستراتيجيات وخطط العمل في  حيائيةالسالمة األ تعميمبشأن مجموعة من وحدات التعلم اإللكتروني  وضع )ج(

 ؛الوطنية للتنوع البيولوجي
فيما يتعلق  االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة في إطارالمضطلع بها بين العمليات  اتباع نهج منسق ضمان )د(

 ؛بمسألة البيولوجيا التركيبية

http://bch.cbd.int/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/full/cop-08-dec-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-17-ar.pdf
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الذي  3والتنوع البيولوجي"، المعني بقطاع األعمالالعالمي لمنبر في "ا حيائيةإدراج موضوع السالمة األ )ه(
 .تحقيق أهداف االتفاقيةمن أجل القطاع الخاص  في تعاوناليشجع 

أدرج عدد  فقد الستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي،دمج السالمة األحيائية في امن أجل نتيجة للجهود المبذولة و  -39
 .للتنوع البيولوجي الوطنية المنقحة هوخطط عمل هبالسالمة األحيائية في استراتيجيات المتصلةعتبارات االمن البلدان 

 ،القضايا المذكورة أعاله معالجةمبادرات هامة ل للتنوع البيولوجي، يصندوق اليابانالحكومة اليابان، من خالل  لمو  وت -81
 تعزيز القدرات الوطنية من أجل التنفيذ المتكامل للسالمة األحيائية داخل القطاعاتترمي إلى  اريعمش ويكون ذلك في شكل

 على المستوى الوطني. وفيما بينها

فيه تسعة أطراف في  تشاركو  ،السالمة األحيائية تعميممشروع تجريبي بشأن  8132-8131 الفترة في وقد ن ف ذ -83
المشروع التجريبي، حددت البلدان المشاركة الطرق التي يمكن بها دمج السالمة األحيائية  هذا بروتوكول قرطاجنة. وخالل

 وأ عد هذا البرنامج، الذي يوثق. القطاعية والمشتركة بين القطاعاتوالمؤسسية  سياساتيةضمن مجموعة من األطر القانونية وال
هإلجراءات الوطنية، ا لخدمةات الوطنية، أفضل الممارس التعلم اإللكتروني لدعم  مجال مواد بناء القدرات في وضع البرنامج ووج 

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع األطراف في تعميم السالمة األحيائية على المستوى الوطني، بما في ذلك في 
 .البيولوجي

لبروتوكول التابعة االتصال الوطنية  مراكزمشروع متابعة للجمع بين  8132 - 8137خالل فترة السنتين ي نف ذ و  -88
طرفًا في سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية  11 قانونيين وخبراء في مجال السياسات العامة من وخبراءالتفاقية لقرطاجنة و 

والهياكل القطاعات  شتركة بينالقطاعية والم والتشريعات إجراءات لتعميم السالمة األحيائية في مجموعة من السياسات وضعل
 أنشطةب مصحوبة حلقات العمل اإلقليمية وتكونالمؤسسية، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 

ياسات والهياكل تعلم إلكتروني بشأن تعميم السالمة األحيائية في التشريعات والس موادوقد وضعت على المستوى الوطني.  ت نف ذ
 .دعم األطراف في تعميم السالمة األحيائية في مختلف القطاعاتهي تو الوطنية المؤسسية 

في مختلف مزيد من الخطوات لدمج السالمة األحيائية ال اتخاذ هناك حاجة إلىفعلى الرغم من التقدم المحرز، و  -81
لدى بالسالمة األحيائية صلة صلة النظر في القضايا المتعلى سبيل المثال، مواويمكن، االتفاقية. التي تضطلع بها  األعمال

أكثر  أن ي نظر بطريقة المناطق المحمية، أو إدارة الغابات والجبال والمناطق البحرية. ويمكن أيضاً  تناول مسائل من بينها
 .ذات الصلة بناء القدرات مشاريع في إطاراألحيائية أحد مكونات السالمة إدراج  مسألة في منهجية

ة بالسالمة صلاالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة فيما يتعلق باألحكام المت في إطارتعزيز التكامل  ، فإنومن هذا المنطلق -84
 ما بعدفترة اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لو  شي للتنوع البيولوجيتأهداف أي تحقيق سيوفر المزيد من الدعم لمساعياألحيائية 

 .8181 عام

 استنتاج - اا ثاني

من وقد اتخذ عدد كبير في بروتوكول قرطاجنة. هي أطراف األطراف في االتفاقية  أغلبية ي خلص في الختام إلى أن -81
لبروتوكول قرطاجنة، وفقًا  في مجال السالمة األحيائيةتدابير  في بروتوكول قرطاجنة غير األطرافبين األطراف في االتفاقية 

بالسالمة  المتصلةعتبارات اال بلدان عديدة تأدرج فقد عالوة على ذلك،و . بروتوكول قرطاجنة بحكم الواقع نفذي ووبذلك، فه
 .الوطنية للتنوع البيولوجي اهوخطط عمل اهاألحيائية في استراتيجيات

ة بالسالمة األحيائية صلحكام المتاألبروتوكول قرطاجنة في تيسير تنفيذ الذي يضطلع به وبالنظر إلى الدور الحاسم  -82
للسالمة  سقدعم نظام دولي مت بغية، فإن من مصلحة جميع األطراف في االتفاقية التصديق على بروتوكول قرطاجنة االتفاقية

                                                                 
3 c.shtmlhttps://www.cbd.int/business/b. 
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بناء القدرات  بسبل منهاجهود لدعم التصديق على بروتوكول قرطاجنة وتنفيذه، بذل المزيد من ال ومن الضرورياألحيائية. 
 .والدعم المالي

، وبالنظر إلى واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي امكانية مساهمة التكنولوجيا الحيوية الحديثة في حفظ إل ونظراً  -87
برامج  فيبذل المزيد من الجهود لدمج السالمة األحيائية  الضروري فمنبالسالمة األحيائية،  للقضايا المتصلة شاملال طابعال

لدمج السالمة األحيائية في مختلف القطاعات على المستوى  التي تبذلها العمل المختلفة لالتفاقية ودعم األطراف في الجهود
 .الوطني

افة اعتبارات السالمة برامج العمل المختلفة لالتفاقية بإض فياألحيائية  دمج السالمةمواصلة يمكن النظر في و  -82
لى نموذج اإلبالغ الوطني  8181 عام ما بعدفترة ل للتنوع البيولوجي طار العالمياإلاألحيائية إلى   .االتفاقية في إطاروا 

 مشروع توصية – اا الثث

على غرار ما  قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقرراً  -89
 :يلي

 إن مؤتمر األطرف، 
 إيداع صك تصديقهاعلى  ،بعد تفعل ذلكالتنوع البيولوجي التي لم ب المتعلقة تفاقيةاالاألطراف في  يحث   -3

 الالزمةخطوات الإليه في أقرب وقت ممكن، واتخاذ  هاأو انضمام عليه أو موافقتها به أو قبولها على بروتوكول قرطاجنة
دارية و  واتخاذ تدابير تشريعيةإنشاء هياكل مؤسسية بسبل منها تنفيذه، ل  ؛األحيائية بشأن السالمة وسياساتيةا 

في بروتوكول قرطاجنة بالتزاماتها  غير األطرافالتنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االاألطراف في  ي ذك ر -8
إلى مواصلة إتاحة المعلومات ذات الصلة لغرفة تبادل معلومات  دعوهاياالتفاقية، و في إطاربالسالمة األحيائية صلة المت

 ؛نةجالسالمة األحيائية وتقديم التقرير الوطني الرابع في إطار بروتوكول قرطا

 في مجاللتلبية االحتياجات  الالزم الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم الدعم التقني والمالي يدعو -1
 ؛لدعم التصديق على بروتوكول قرطاجنة وتنفيذه الالزمة الموارد المالية وكذلك، ائيةواألنشطة اإلنمبناء القدرات 

ما بعد  لفترةعلى النظر في إضافة اعتبارات السالمة األحيائية إلى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  وافقي -4
لى  ونموذج اإلبالغ الوطني، 8181عام   ؛االتفاقية المضطلع به في إطار أخرى من العمل مجاالتفي إطار االتفاقية، وا 

السالمة األحيائية في برامج عمل األمانة ومواصلة  لدمجالجهود  بذل مواصلة ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -1
 السالمة األحيائية في مختلف القطاعات على المستوى الوطني.دمج الرامية إلى  جهودهادعم األطراف في 

_________ 


