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 اإلجراءات لتشجيع االمتثال للمعاهدة الدولية 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 مقدمة -أوال 
وفمبر       ا -1 ين، في ن ة والثالث اني   /عتمد المؤتمر العام في دورته الحادي رار  2001تشرين الث ، الق
ا    ( الذي يقضي باعتماد المعاهدة الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة           3/2001 ويشار إليها فيم

ة  ي بكلم دة"يل دة)"المعاه ذ المعاه ة لتنفي ات مؤقت اذ ترتيب ويض باتخ ن . ، والتف زء م ذه وآج ه
دة، إعداد اإلجراءات           ة للمعاه ة مؤقت ة التي تعمل بصفتها لجن ؤتمر من الهيئ ات، طلب الم الترتيب

از            21المقترحة لتشجيع االمتثال للمعاهدة بموجب المادة        ى للجه دورة األول ى ال ، وذلك لعرضها عل
 .الرئاسي

 : على ما يلي21وتنص المادة 
 االمتثال -  21المادة "

 واآلليات اإلجراءات والموافقة على  ،في بالنظر له اجتماع أول في سي،الريا الجهاز يقوم 
ائل   هذه المعاهدة ومعالجة أحكام تنفيذ على للتشجيع والفعالة التعاونية ة  المس دم  المتعلق ال  بع   االمتث
ديم  المتابعة عمليات على واآلليات اإلجراءات هذه وتشتمل ا  والمساعدة،  المشورة  وتق ك  في  بم  ذل
ة  والمساعدة  رةالمشو  د  القانوني ا،  الحاجة  عن األخص  إليه دان  وب ة  للبل دان او النامي  يمر  التي  لبل

 .تحول بمرحلة اقتصادها

.

"

                                                     

 وجود قلق متزايد في المجتمع الدولي بشأن        21وتعكس األحكام المنصوص عليها في المادة        -2
ة، وخ   ات الدولي ذ االتفاق مان تنفي ال      ض ة، وامتث وارد الطبيعي ة والم ا بالبيئ ق منه ا يتعل ًا م صوص

ات   ذه الترتيب منها ه ي تتض دات الت ا للتعه دبل،    . أطرافه ن التع يء م ع ش س، م ام تعك ذه األحك وه
وع             ة التن ب اتفاقي اده بموج م اعتم ذي ت ا ال ول آارتاخين ي بروتوآ ا ف وص عليه ام المنص األحك

 .)1(البيويلوجي

وتستعرض هذه الورقة الممارسات الخاصة بمراقبة االمتثال بموجب االتفاقات الدولية وفي         -3
ديات ل  المنت ة التعام ألة وعملي ذه المس ل من جوهر ه ق بك ا يتعل  األخرى، وتتضمن توصيات فيم

 .معها

 
 االمتثال: " من برتوآول آارتاخينا على ما يلي34  تنص المادة )1(

ي ال  اع األطراف ف ؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتم ر م ي اإلجراءات ينظر ويق ي اجتماعه األول، ف ول، ف بروتوآ
ا               ال ومعالجته وتتضمن  . التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال ألحكام البروتوآول وللتصدي لحاالت عدم االمتث

ديم المشورة أو المساعدة                ى تق ًا تنص عل ات تسوية           وتكون    .هذه اإلجراءات واآلليات أحكام تقلة عن إجراءات وآلي مس
 ." وال تخل بها، من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي27ة بموجب المادة قررازعات المالمن
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 الممارسات المتبعة في المنتديات األخرى -ثانيًا 
دة للب  م المتح امج األم ةبرن ة    : يئ ات البيئي ال لالتفاق ة باالمتث ة الخاص ادئ التوجيهي ودة المب مس
 متعددة األطراف وتنفيذها

ر             -4 ، 2001شباط   /طلب مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة من المدير التنفيذي، في فبراي
ة الخاصة با   ادئ التوجيهي ودة المب داد مس لة إع راف   مواص ددة األط ة متع ات البيئي ال لالتفاق المثت

درات ة الق دعم  . وتقوي توى القطري ل ى المس ال عل ة بشكل فع ات البيئي اذ االتفاق وب إنف ن المطل وم
وقد انتهي العمل في إعداد مسودة           . التطورات الجارية في نظم االمتثال في إطار االتفاقات الدولية        

ى مجل  ة لعرضها عل ة توطئ ادئ التوجيهي ة الستعراضها  المب دة للبيئ م المتح امج األم س إدارة برن
راء                     . والموافقة عليها  ا مجموعات الخب ال التي قامت به ى األعم ة عل ادئ التوجيهي ذه المب وتعتمد ه

 .1999المختلفة التي آانت تجتمع منذ سنة 

ون استش   -5 ة أن تك ادئ التوجيهي ذه المب اهج  والمقصود به ا، وأن تتضمن من ي طابعه ارية ف
ذه             ذ ه ة بتنفي وانين الخاص اذ الق ة إنف راف وتقوي ددة األط ة متع ات البيئي ال لالتفاق ز االمتث لتعزي

اذ           . االتفاقات وهي واردة في فصلين، يتناول أولهما تعزيز االمتثال لالتفاقات، بينما يتناول الثاني إنف
 .ان عدم انتهاك هذه القوانينالقوانين القطرية والتعاون الدولي في ضم

اوض بشأن                   -6 ة التف ال التحضيرية لعملي ة األعم ادئ التوجيهي ويتناول الجزاء األولى من المب
ات ةاالتفاق ا الدولي ال     .  وأثناءه ة باالمتث ارات المتعلق ن االعتب ددًا م ة ع ادئ التوجيهي دد المب م تح ث

ذ                  لالتفاقات البيئي  ة باستعراض التنفي از المختص باالتفاقي ام الجه ك قي ة متعددة األطراف، بما في ذل
العام لاللتزامات بموجب االتفاقية، حيثما يكون مفوضًا بعمل ذلك، والنظر في الصعوبات الخاصة               

 .ن مستوى االمتثاليالمتعلقة باالمتثال وفي التدابير التي تستهدف تحس

ادئ             التماثلوللتعامل مع آليات عدم      -7 رح المب ددة األطراف، تقت ة متع  بموجب االتفاقات البيئي
 :التوجيهية ما يلي

يمكن لألطراف أن تنظر في إنشاء جهاز، مثل لجنة االمتثال، للتعامل مع القضايا الخاصة                 - 1
ال را     . باالمتث ي األط ن ممثل از م ذا الجه اء ه ون أعض ن أن يك نهم  ويمك راًء يعي ف أو خب

 .األطراف، بحيث تتوافر لهم الخبرات المالئمة في الموضوعات المتصلة بذلك

يمكن لألطراف استخدام آليات عدم االمتثال في توفير أداة لتحديد الحاالت الممكنة من عدم               -2
ا في ذل                 ك االمتثال في مرحلة مبكرة وأسباب عدم االمتثال، وتحديد ردود الفعل المالئمة بم

ا يلبي        . التصدي لحالة عدم االمتثال أو إصالحها دون إبطاء          ردود بم ذه ال ويمكن تكييف ه
ر     يرية أو أآث دابير تيس مل ت وز أن تش ا يج ال، آم دم االمتث االت ع ة لح ات المختلف المتطلب

 .تشددًا، حسب مقتضى الحال، وأن تكون متوافقة مع القانون الدولي المطبق

هي -3 ال، وتس ر ولتشجيع االمتث ال غي دم االمتث ات ع ون آلي ه، يمكن أن تك د ب له وضمان التقي
يهم األمر              ة لمن يعن ك،      . عدائية في طابعها وأن تتضمن ضمانات إجرائي ى ذل وباإلضافة إل

اول تطبيق نصوص                        ذي يتن ال أداة لتوضيح المضمون ال ات عدم االمتث وفر آلي يمكن أن ت
 . تالفي حدوث منازعاتوأحكام االتفاق، وبالتالي تساعد بدرجة آبيرة على

ؤتمر                      -4 ات بواسطة م ال أحد األطراف ألحد االتفاق ًا في عدم امتث يمكن أن يكون البت نهائي
اق، إذا               ه االتف از آخر ينص علي األطراف الخاص باالتفاق البيئي المقصود أو بواسطة جه

دد األطر    ي متع اق البيئ ع االتف ق م ا يتف راف، وبم ؤتمر األط ن م ذلك م ًا ب ان مفوض اف آ
 .المقصود
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دابير                       -8 ة الت ى أهمي ة عل ادئ التوجيهي د المب ى المستوى القطري، تؤآ ذ عل وفيما يتعلق بالتنفي
ة، وأطر                ذ القطري ا، وخطط التنفي القطرية مثل اعتماد خطط االمتثال، والقوانين واللوائح المنفذة له

ام وبرامج اإلنفاذ، واألدوات االقتص  اول   . ادية، وتقوية المؤسسات القطرية وزيادة الوعي الع ا تتن آم
دان التي يمر             وًا والبل دان نم ل البل ة، وخصوصًا في أق درات القطري ز الق اء وتعزي  هذه المبادئ بن

 .تحول، ونقل التكنولوجيا بمرحلة اقتصادها

اول          -9 ذي يتن اني ال اول               وفي الفصل الث دولي، تتن اون ال ى  المستوى القطري والتع اذ عل اإلنف
م،                      ة ووضع إطار مؤسسي مالئ وائح القطري وانين والل المبادئ التوجيهية، بمزيد من التفصيل، الق

يم                لمستوى القطري   والتنسيق على ا   ة والتعل رامج التوعي دعيم وب درات الت ز ق ى تعزي دريب عل   والت
ذا الجزء       . والتعاون الدولي  اون في                ويشمل ه وائح، والتع وانين والل ر ضمان التطابق مع الق األخي

ز    اء وتعزي دوليين، وبن يق ال اون والتنس ي للتع ار المؤسس ز اإلط ائية، وتعزي راءات القض اإلج
 .القدرات

 بروتوآول آارتاخينا بشأن السالمة األحيائية

ا(يتضمن  -10 ول آارتاخين أ)بروتوآ اثًال   بش ًا مم ه، نص بق التنوي ا س ة، آم المة األحيائي ن الس
البروتوآول   ) اجتماع األطراف ( من المعاهدة تطلب من الجهاز الرياسي        21لنص المادة    المختص ب

ة  في اإلجراءات  له، اجتماع أول ، في ويوافقأن ينظر ات  التعاوني ية للتشجيع   واآللي ى  المؤسس  عل
ال لل   ام االمتث ال لنصوص وأحك ال   االمتث دم االمتث االت ع ع ح ل م ول والتعام دخل  . بروتوآ م ي ول

ة                     ة المؤقت ة الدولي ة الحكومي اول اللجن اذ حتى اآلن، وتتن البروتوآول، شأنه شأن المعاهدة، حيز النف
اع األول لألطراف        ة لالجتم ة    . الترتيبات المؤقتة، بما في ذلك التحضيرات الالزم دت اللجن د عق وق

 .الث دورات حتى اآلنالحكومية الدولية المؤقتة ث

ا، في ديسمبر     -11 انون األول  /وقد نظرت اللجنة الحكومية الدولية المؤقتة  في أول اجتماع له آ
، )2(، في مذآرة من األمين التنفيذي عن وضع إجراءات وآليات االمتثال بموجب البروتوآول              2000

ات،                  استعرض فيها نظم االمتثال الق     ا من العملي ددة األطراف وغيره ة متع ات البيئي ة في االتفاق ائم
ال للنظام بموجب البرتوآول                ارات لالمتث ذآرة    . واقترح عددًا من العناصر والخي د تضمنت الم وق

ادئ      : عرض هذه العناصر والخيارات تحت ستة عناوين رئيسية، هي         ه والمب أهداف النظام وطبيعت
ى                التي يقوم عليها؛ وهيكل اآلل      ة عل ائج المترتب ال اإلجراءات؛ والنت ا؛ وإعم ية ووظائفه ة المؤسس ي

ة     . اجتماع األطراف /عدم االمتثال؛ ودور األمانة؛ ودور مؤتمر      ذآرة، دعت اللجن وآما اقترحت الم
ذه العناصر   أن ه ًة،  بش ا، آتاب ات نظره الغ وجه ى إب ات إل ة األطراف والحكوم ة الدولي الحكومي

ع وجهات النظر               والخيارات استنادًا إلى     ام تجمي ين الع االستبيان المرفق بالمذآرة، وطلبت من األم
ى أن       وتنظيم اجتماع مفتوح للخبراء ذوي الخبرة في هذا المجال الستعراض التقرير التجميعي، عل

 .)3(يعقد هذا االجتماع بالتوازي مع االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية

وبر    -12 ي أآت راء ف وح للخب اع المفت د االجتم د ُعِق رين األول /وق ودة  2001تش ي مس ر ف ، ونظ
ات    ى أساس وجه ذي عل ين التنفي ي وضعها األم ال الت ام االمتث ارات الخاصة بنظ العناصر والخي

وطلب من رئيس االجتماع إعداد نص من الرئيس، اتخذه  . النظر التي قدمتها األطراف والحكومات    
ةاال ًا للمناقش اع أساس ال  . جتم ات الخاصة باالمتث راءات واآللي ودة اإلج اع إلحاق مس رر االجتم وق

 .بموجب البروتوآول بالتقرير الذي رفعه إلى االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية

                                                      
 .UNEP/CBD/ICCP/l/7أنظر الوثيقة   )2(

 .UNEP/CBD/ICCP/l/9أنظر تقرير اللجنة الحكومية الدولية، الوثيقة   )3(
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 في   2001تشرين األول    /ِقد في أآتوبر  للجنة الحكومية الدولية الذي عُ    ونظر االجتماع الثاني     -13
واس،        ين أق وعة ب من بعض النصوص الموض ت تتض ي مازال ات، الت راءات واآللي ودة اإلج مس

اع   2/11وآانت هذه المسودة تشكل أساس التوصية    دها االجتم ق نص التوصية     .  التي اعتم د أرِف وق
ل        2/11 ة ا   الملحق ألف    بمسودة اإلجراءات واآلليات وأصبح يمث ى         للوثيق ة وهو معروض عل لحالي

م   دة للعل ة للمعاه ة المؤقت راف     . اللجن ن األط ي وردت م ة الت ات الكتابي ع التعليق م تجمي د ت وق
ة               ة للجن دورة الثالث ى ال والحكومات، متضمنة بعض النصوص الموضوعة بين أقواس، للعرض عل

 .2002نيسان /الحكومية الدولية في أبريل

(ئية متعددة األطرافنظم االمتثال بموجب االتفاقات البي

                                                     

4(  

ا   -14 ددة األطراف، منه ات متع ن االتفاق دد م ار ع ي إط ال ف م االمتث أن ُوِضعت نظ ة بش اتفاقي
، وبروتوآول  التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية     

ة األوزون      مونتريال بشأن المواد التي    ى استنزاف طبق ال  ( تؤدي إل ة  )بروتوآول مونتري ، واالتفاقي
ى المدى             التي وضعتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن تلوث الهواء العابر للحدود عل

 .الطويل، وبروتوآوالتها

ة  أن اتفاقي ة    بش ة البري ة والنباتي واع الحيواني ي األن ة ف ارة الدولي االالتج ددة ب ن المه نقراض م
  والنبات البريةالحيوانمجموعات 

ي   -15 ة ف ارة الدولي ة التج ال الخاص باتفاقي ام االمتث وم نظ واعيق ن   األن االنقراض م ددة ب المه
ة ات البري وان والنب ات الحي ة مجموع ي االتفاقي ة وردت ف ام عام ى أحك ام  عل ي ع ى 1973 ف ، وعل

ى مدى السنين        القرارات التي  ادة   .  اتخذها مؤتمر األطراف وتطور هذا على مراحل عل وتطلب الم
ا                      ى المستوى القطري، بم ة عل ذ االتفاقي الثامنة باالتفاقية من األطراف تقديم تقارير دورية عن تنفي

اذ أح              ام ك في ذلك تقديم معلومات عن التشريعات، واإلجراءات التنظيمية واإلدارية التي اتخذت إلنف
ةاال د            . تفاقي دم التقي أن ع ا بش ي تتلقاه ات الت الغ المعلوم ة إب ن األمان ادة م ذه الم ب ه ذلك تطل آ

ة التي تكون             بااللتزامات المقررة في االتفاقية إلى السلطة اإلدارية لدى الطرف أو األطراف المعني
ة          :مطالبة، عندئذ  ك        بإبالغ األمانة بالحقائق المتصلة بذلك، واقتراح اإلجراءات العالجي ا في ذل ، بم

ؤتمر األطراف المعلومات التي                     ى أن يستعرض م ة، عل ات المطلوب إجراء االستفسارات والتحقيق
 . التحقيقات وتصدر التوصيات التي تراها مناسبةونتائجتقدمها األطراف 

ة      وقد اتخذ مؤتمر األطراف قرارات بشأن هذه األحكام، آان منها          -16 ة لالتفاقي ة دائم  إنشاء لجن
ايير التي يضعها                        ًا للمع تة الرئيسية طبق ة الس اطق الجغرافي تتألف من أطراف يتم انتخابهم من المن

دورات،          . مؤتمر األطراف  ين ال ة ب رات الواقع ة في الفت وباإلضافة إلى اإلشراف على عمل االتفاقي
ات والت  أن السياس ة بش ات عام ة توجيه ة الدائم دم اللجن ة تق ذ االتفاقي ة بتنفي ة المعني ى األمان ذ إل . نفي

ا             ألحكاموتستعرض اللجنة الدائمة عدم امتثال األعضاء        رارات المتصلة به ا تتخذ الق ة، آم  االتفاقي
 .وتوصي باإلجراءات التي يتخذها مؤتمر األطراف

اع           ومن المقرر تقديم تقارير منفصلة عن المخال       -17 ذ لكل اجتم فات وغير ذلك من مشاآل التنفي
راف  ؤتمر األط ادي لم د      . ع ة رص ادة، بعملي ة، ع ات واألمان ة النبات ات ولجن ة الحيوان وم لجن وتق

ة  و                 المي للطبيع دمها الصندوق الع اد   االمتثال على أساس المعلومات التي يق المي لصون    االتح الع
 .الطبيعة

 
 .UNEP/CBD/ICCP/l/7  العرض التالي مستخلص جزئيًا من الوثيقة )4(
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د و -18 ة أن بع رر األمان ة من جانوجود تق ذ االتفاقي ق بتنفي ا يتعل ية فيم د ـمشكالت رئيس ب أح
ا   األطراف، يكون عل    ة حل المشكل              ) 1: (أنيه ى محاول ذآور عل ـ تعمل مع الطرف الم دم    ـ ة وأن تق

ها أن تحيل الموضوع إلى اللجنة الدائمة التي يمكن ل) 2(؛ السبيلالمشورة والمساعدة التقنية في هذا 
ابع  ي؛ تت الطرف المعن ي اتصال مباشر ب ات  واصلت) 3(الموضوع ف ل المعلوم د األطراف بك م

 بشأن تلك المشكالت التي يصادفها التنفيذ وبشأن الخطوات المتخذة لحل      بالغاتن خالل   مالممكنة  
ررات مؤ           في   التماديوفي حاالت   . تلك المشكالت  ال لمق تمر عدم االمتثال أو في حاالت عدم االمتث

ى                         ة أن تطلب من األطراف فرض حظر عل ة الدائم ة، يمكن للجن األطراف بشأن التدابير العالجي
ار   ي االتج الف ف واع الطرف المخ ي األن ات   ف وان والنب ات الحي ن مجموع االنقراض م ددة ب المه

ا      فرضتوقد  . البرية ك العقوب ى عدد من األطراف           فعال تل ة عل الحظ مع    وينبغي أن يُ   . ت التجاري
دبير ال              ،ذلك ا هو ت ه   أن حظر االتجار إنم د علي ة المط     يعتم ة  ويضع إطار   . اف إال في خاتم اتفاقي

ز     التجارة الدولية في األنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة لخطر االنقراض      رًا من الترآي آثي
 .على حمل األطراف على االمتثال من خالل التفاوض والمساعدة التقنية وإسداء النصائح

 روتوآول مونتريال بشأن المواد التي تؤدي إلى استنزاف طبقة األوزونب

ا        1987اعُتِمد برتوآول مونتريال في      -19 واد محددة مم ، وهو يحدد تواريخ مستهدفة للحد من م
ة    ة الحق ال  و. يستنزف طبقة األوزون توطئة للتخلص منها في مرحل اق   بروتوآول مونتري  هو االتف

ة         ة جامع ال بطريق دم االمتث وع ع ة موض ى معالج عى إل ذي س راف األول ال دد األط ي متع . البيئ
ادة                     8وتتضمن المادة    ال، وهي الم انوني لوضع إجراءات عدم االمتث  من البروتوآول األساس الق

ي أول        راف ف ة األط دة، بمطالب ة والمعاه المة األحيائي ول الس رار بروتوآ ى غ ي، عل ي تقض  الت
ام               "اجتماع لهم بأن   ال ألحك تنظر وتوافق على إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حاالت عدم االمتث

 ."البروتوآول وللتعامل مع األطراف التي توجد في حالة عدم امتثال

ي  -20 ال، لرصد  ،1990وف دم االمتث ة خاصة بع راءات مؤقت ى إج ت األطراف عل ذ  وافق وتنفي
ة في                  . االمتثال للبروتوآول  ى قاعدة دائم ة وإرساؤها عل ك اإلجراءات المؤقت وجرى استعراض تل

انونين والتق      وأنشئ فريق ع  . 1992الجتماع الرابع لألطراف في     ا ين،  نمل مخصص من الخبراء الق ي
ات، وأقر اإلجراءتنفيذ بقرار من االجتماع التاسع لألطراف، وقام هذا الفريق بمزيد من استعراض           

 . ، تعديالت على إجراءات عدم االمتثال1998 تشرين الثاني/المؤتمر العاشر لألطراف، في نوفمبر

رة و -21 ا الفك وم عليه ي تق ك اإلجراءات هي الت ة تل ر أن تكون بمثاب ة غي ة وتعاوني ة توافقي آلي
ة     تشجيع ومساعدة ا   الغرض منها هو    تصادمية،   ا ألطراف المخالف ا       اللتزاماته ى تحقيق امتثاله ، عل

ى أن إجراءات              العمل فريق  فقد رّآز    ،وفي الواقع . الكامل للبروتوآول  ك النظام عل ذي وضع ذل  ال
ي أن    ال ينبغ دم االمتث وخى ع ادمية،    تت ر تص ون غي اطة، وتك اع   والبس رك الجتم فافة، وأن تت ش

ررات       األطراف ان   .  أن يتخذ ما يراه من مق د  ريق العمل   فوآ أن أهداف البروتوآول ستتحقق     يعتق
وم  عن طريق نظام   وليس بطريق أفضل عن طريق نظام يساعد ويشجع األطراف على االمتثال          يق

 .االتهام والمواجهعلى 

ن     -22 ون م ذ تتك ة تنفي راءات لجن ذ اإلج ى تنفي رف عل ة ينتخ 10وتش راف االتفاقي ن أط بهم  م
ويمكن أن يبدأ تشغيل تلك    . سنتين، على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل      مدة  اجتماع األطراف ل  

 :اإلجراءات بإحدى الطرائق الثالث اآلتية

 ؛اللتزاماتهبشكوى إلى األمانة حول تنفيذ طرف آخر يتقدم من جانب طرف أو أآثر  )أ(

األطراف قد ال يكون ممتثًال ألحكام من جانب األمانة إذا نما إلى علمها أن أحد  )ب(
 البروتوآول؛
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من جانب أي طرف انتهى به الرأي إلى أنه على الرغم من أنه بذل قصـارى جهده، بنية  )ج(
 . الناشئة عن البروتوآولاللتزاماتهصـادقة، فإنه ال يستطيع االمتثال تماما 

 :ما يلي وظائف اللجنةومن بين 

 ة فيما يتعلق بعدم االمتثال وتنظر فيها وتقدم تقريرًا بشأنها؛أن تتلقى أية مسائل مطروح )أ(

 أن تتلقى أية مسائل أو مالحظات ُمحالة إليها من األمانة وتنظر فيها وتقدم تقريرًا بشأنها؛ )ب(

أن تطلب، من خالل األمانة، مزيدًا من المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها، إذا ما  )ج(
 رأت ذلك ضروريًا؛

أن تتبين الوقائع وما يمكن وجوده من أسباب تتعلق بالحاالت الفردية لعدم االمتثال، الُمحالة  )د(
 إليها، وأن تقدم توصيات بشأنها إلى اجتماع األطراف؛

 أن تقوم، بناء على دعوة من الطرف المعني، بجمع معلومات فوق أراضي ذلك الطرف؛ )هـ(

 .مالية للبروتوآول في سبيل وضع توصياتهاأن تتبادل المعلومات مع اآللية الو )و(

والمطلوب من اللجنة أن تنظر فيما ُيطرح عليها وفي المعلومات والمالحظات المعروضة                -23
ا  ول  "عليه ام البروتوآ رام أحك اس احت ى أس ل ودي للموضوع عل اد ح ة . "بقصد إيج دم اللجن وتق

د  . ة توصيات تراها مناسبة، إلى اجتماع األطراف   تقريرها مشفوعًا بأي   ويمكن لمؤتمر األطراف، بع
ام     ل ألحك زام الكام ل االلت دابير تكف رض ت ي الموضوع وأن يف ت ف ة، أن يب ر اللجن ى تقري أن يتلق
ى  ل عل ول والعم ال للبروتوآ ى االمتث اعدة األطراف عل دابير لمس ك أي ت ي ذل ا ف ول، بم البروتوآ

 .تحقيق أهدافه

 بناء على طلب اجتماع األطراف، بوضع قائمة إرشادية بالتدابير التي     ،قام فريق العمل  قد  و -24
وهناك ثالثة أنواع من التدابير اقترحها  . يمكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال     

 :وهذه التدابير هي. بوصفها قائمة إرشاديةفريق العمل، وأقرها االجتماع الرابع لألطراف 

تقديم المساعدات المناسبة، بما في ذلك المساعدة على تجميع البيانات وإبالغها، وتقديم  )أ(
 المعونة التقنية، ونقل التكنولوجيا وتقديم المساعدات المالية، ونقل المعلومات والتدريب؛

 إصدار التحذيرات؛ )ب(

 محددة بموجب البروتوآول، سواء آان ذلك لزمن محدد أو غير تعليق حقوق وامتيازات )ج(
محدد، بما في ذلك ما يتعلق منها بترشيد الصناعة واإلنتاج واالستهالك والتجارة ونقل 
التكنولوجيا واآللية المالية والتدابير المؤسسية، وذلك طبقًا لقواعد القانون الدولي التي 

 ليق تنفيذ إحدى المعاهدات؛تنطبق على هذا الموضوع فيما يتصل بتع

ي          -25 دان الت ة    توقد تعاملت لجنة التنفيذ حتى اآلن أساسًا مع حاالت البل مر اقتصادياتها بمرحل
ى                          ؤدي إل واد التي ت تخلص من الم تهدفة لل د المس اء بالمواعي تحول والتي تواجه مصاعب في الوف

تنفاد األوزون م ُت. اس وق    ول ق الحق ة بتعلي ارمة المتعلق دابير الص راف الت ك األط ى تل ق عل طب
ة             ات تجاري ة أو فرض عقوب اك  . واالمتيازات بموجب البروتوآول، أو سحب المساعدات المالي وهن

عدد من الحاالت حديثة العهد لعدم امتثال تلك البلدان لتعديل لندن توضح آيفية استخدام المساعدات               
ابع لألطراف، في             . متثال للبروتوآول المالية في تسهيل اال    اع الس ففي هذه الحاالت، أوصى االجتم

ة      1995 تنزاف طبق ى اس ؤدي إل ي ت واد الت ن الم تخلص م روعات ال ة لمش اعدات دولي ديم مس ، بتق
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ذآور في الوقت نفسه برصد  اع الم ر، ولكن قضى االجتم ا األم ي يعنيه دان الت األوزون، في البل
ؤتمر األطراف      1999 و 1998وفي  . لبلدان في سبيل تحقيق االمتثال    الجهود التي تبذلها تلك ا     ، اتخذ م

دان الت                   ال من جانب عدد من البل ة    تي عددًا من المقررات بشأن عدم االمتث مر اقتصادياتها بمرحل
ادية؛                  . تحول ة اإلرش واردة في القائم دابير ال وأشار األطراف، في تلك المقررات، إلى مجموعة الت

رر األطراف أن ا من وق ة لتمكينه ى المساعدات الدولي دان في الحصول عل ه ينبغي أن تستمر البل
الوفاء بتعهداتها ولكنها في الوقت نفسه حذرت تلك البلدان من أنه في حالة عدم تنفيذها لذلك، سوف 

رة                واردة في الفق دابير ال دابير تتماشى مع الت اذ ت ك     ) ج(تنظر األطراف في اتخ ا في ذل أعاله، بم
 . من البروتوآول، التي تقيد االتجار مع غير األطراف4 اتخاذ خطوات بموجب المادة إمكانية

 

االتفاقية التي عقدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن تلوث الهواء العابر للحدود 
 على المدى الطويل، وبروتوآوالتها

 ًاوهي توفر إطار، 1997 في  تلوث الهواء العابر للحدود على المدى الطويلاتفاقيةاعُتِمدت  -26
في الحد المبادئ العامة للتعاون تحدد هذه االتفاقية و. لحدودل العابرللتعاون فيما يتعلق بتلوث الهواء 

ومنذ دخول . تقييم والرصد، وتبادل المعلوماتلاتلوث الهواء، وتضع إطارًا للبحث العلمـي ومن 
منها  ،، تم توسيع اإلطار العام لالتفاقية بإقرار ثمانية بروتوآوالتالنفاذه االتفاقية حيز هذ

التحكم في انبعاثات المرآبات العضوية المتطايرة أو تدفقاتها  بشأن 1991البروتوآول الذي ُوّقع في 
 بروتوآول  أو"بروتوآول المرآبات العضوية المتطايرة"ويشار إليه فيما يلي بعبارة (عبر الحدود 

VOC(". 

ا،               -27 ولم ُتِشر هذه االتفاقية، شأنها شأن جميع المعاهدات البيئية متعددة األطراف المعاصرة له
ة،      10بيد أن المادة    . إلى اإلجراءات التي تتخذ في حالة عدم االمتثال        ة التنفيذي وم الهيئ أن تق  تقضي ب

ن ممثل   ة م ذ   المكون تعراض التنفي دة، باس راف المتعاق ن األط ي . ين ع ـراف  1991وف ررت أط ، ق
ات العضوية          االتفاقية، استئناسًا منها بتجربة بروتوآول مونتريال، أن تدرج في بروتوآول المرآب

تنشئ "، من البروتوآول من األطراف أن 3، فقرة 3وتقتضي المادة . المتطايرة حكمًا بشأن االمتثال
رة   ( ،   3وآخطوة أولى فّوضت المادة     ". متثال للبروتوآول آلية لرصد اال   أن       )3فق ة ب ة التنفيذي ، الهيئ

رى          راف أخ ال أط دم امتث ق بع ا يتعل راف، فيم ن األط ا م ة إليه االت المحال ي الح ت ف ى وتب تتلق
ة ي . لالتفاقي ع        1997وف ى جمي ق عل ال تنطب دم االمتث ق بع راءات تتعل ة إج ة التنفيذي رت الهيئ ، أق
ة      البروتوآ ال، رغم                . والت في نطاق االتفاقي ذا النظام يحذو حذو إجراءات بروتوآول مونتري وه

 .وجود نقاط تباين هامة بين مجموعتي اإلجراءات

ة            -28 ة من أطراف االتفاقي ألف من ثماني ة أن     . وقد أنشئت لجنة تنفيذ تت ذه اللجن ومن وظائف ه
ديم            تقوم على فترات م    ق بتق نتظمة باستعراض امتثال األطراف لما تقتضيه البروتوآوالت فيما يتعل

ال أحد                           ا بشأن عدم امتث ة إليه ائل أو موضوعات مطروحة أو محال ة مس التقارير وأن تنظر في أي
دة          ا المعاه ذ             . األطراف لاللتزامات التي تنص عليه ة التنفي رر الخاص بإنشاء لجن وال يتضمن المق

ة       . اف أو مبادئ عامة ترتكز إليها اإلجراءات    تحديد أية أهد   اك نص يقتضي من لجن يس هن فمثًال، ل
 .التنفيذ أن تسعى إلى حل ودي مع الطرف المخالف، آما هو الحال في بروتوآول مونتريال

ويجوز ألي طرف أو أطراف في أحد البروتوآوالت أن يقدم إلى اللجنة مسائل أو يعود  -29
إليها في موضوعات شتى، وأن يقوم بذلك أيضا أي طرف يخلص رأيه إلى أنه ال يستطيـع االمتثال 
اللتزاماته بموجب البروتوآول؛ أو تقوم بذلك األمانة عندما تتبين، خصوصًا من خالل استعراضها 

وتستطيع اللجنة في أدائها لوظائفها أن . ، وجود حاالت يحتمل فيها عدم االمتثالالقطريةرير للتقا
الحصول عن مزيد من المعلومات بشأن الموضوعات التي تنظر تسعى، من خالل األمانة، إلى 

CGRFA/Y7168A/MIC-1/02/7 



CGRFA/MIC-1/02/7 9

فيها؛ وأن تقوم، بناء على دعوة الطرف الذي يعنيه األمر، بجمع المعلومات في أراضي ذلك 
 .أن تنظر في أية معلومات مقدمه إليها من األمانة بشأن االمتثال للبروتوآوالتالطرف؛ و

ال               -30 . وعلى اللجنة أن تقدم تقارير وتوصيات سنوية إلى الهيئة التنفيذية عن حاالت عدم االمتث
ة التنف  ي نطاق الهيئ ا ف د اجتماعه ـول، عن وم أطراف البروتوآ ة وتق ر اللجن ي تقري النظر ف ة، ب يذي

والمفروض أن ال تنطوي هذه التدابير على تمييز، . وتوصياتهـا، وتبت فيما ينبغي فرضه من تدابير
وأن توضع بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق االمتثال الكامل للبروتوآول، وتتضمن مساعدة الطرف                

ال   ى االمتث م ي    . عل رَّر ل ك، ينبغي أن يالحظ أن المق ع ذل دابير التي يمكن     وم حدد صراحة مدى الت
 .فرضها على طرف غير ممتثل

ة لنفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منهاا اتفاقية بازل بشأن الرقابة على حرآ

م

ي   -31 ازل ف ة ب دت اتفاقي ارة    1989اعُتِم ار الض ن اآلث ة م ان والبيئ ة صحة اإلنس دف حماي  به
ا           المترت ر الحدود وإدارته ة بشكل        . بة على تكّون النفايات الخطرة، وحرآتها عب ذه االتفاقي وترآز ه

 .رئيسي على االتجار في النفايات الخطرة المبينة في مالحقها

ال   -32 دم االمتث راءات عن ع ى اآلن إج ازل حت ة ب ادة . وال تتضمن اتفاقي نص الم ي ، الت19وت
الٌف              ر مخ ًا آخ د أن طرف ه يعتق ا يجعل باب م ن األس ه م رف لدي ى أن أي ط ق، عل اول التحق تتن

ة والطرف المخالف               ة،    . لاللتزامات التي تنص عليها المعاهدة يمكنه أن يخطر األمان وتكون األمان
ا يج        . عندئذ، مطالبة بتقديم جميع المعلومات المتصلة بذلك إلى األطراف         ة م ب أن  وال تحدد االتفاقي

ادة       . يحدث بعد ذلك   ة، آّلف           19ونظرًا لجوانب القصور في الم ال لالتفاقي رويج لالمتث  وضرورة الت
ين         انونيين والتقني راء الق ي للخب اري الفرع ق االستش ة، الفري ه الثالث ي دورت راف، ف ؤتمر األط م

دم     بدراسة جميع القضايا المتصلة بإنشاء آلية لرصد تنفيذ االتفاقية واالمتثال لها وت            أن يق صميمها وب
 .تقريرًا بالنتائج التي يتوصل إليها إلى مؤتمر األطراف

و       -33 ي يوني ى ف ه األول ي دورت ي، ف اري الفرع ق االستش ع الفري د وض ران / وق ، 1996حزي
ة المقترحة                ق باآللي ا يتعل و وفي يون  . صحيفة استبيان لتجميع وجهات نظر األطراف فيم ران  /ي حزي

ا                  1998 ال له ة واالمتث ذ االتفاقي . ، حدد الفريق االستشاري الفرعي مبادئ وعناصر نظام لرصد تنفي
ل    ق العم ذي آلف فري ؤتمر األطراف ال امس لم اع الخ ى االجتم ذه العناصر إل ودة ه ت مس وأحيل

لرصد تنفيذ القانوني بإعداد مشروع مقرر يعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس بإنشاء آلية 
المقرر       ة ب ر الملحق ودة العناص اس مس ى أس وم عل ا تق ال له ة واالمتث ؤتمر  . االتفاقي وخى م د ت وق

ائم أو                         از ق ا جه ولى إدارته ا يت ال له ة واالمتث ذ االتفاقي رويج لتنفي األطراف في مقرره إنشاء آلية للت
ذ ال       ة   جهاز جديد، يكون الغرض منه هو التوصية بأفضل السبل للترويج للتنفي ام االتفاقي . كامل ألحك

رَّر  نص المق ة  وي ون اآللي ى أن تك ا،   "عل ي طبيعته ة ف ة، وتحوطي ث التكلف ن حي ة م فافة ومجدي ش
 ".وبسيطة ومرنة وغير ملِزمة وموجهة نحو مساعدة األطراف على تنفيذ أحكام اتفاقية بازل

ناخ وبروتوآول آيوتو  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال

ز غازات الصوبة              . 1992اعُتِمَدت هذه االتفاقية في      -34 والغرض منها هو تثبيت درجات ترآي
ى                اخي تكون خطرة عل ى النظام المن أثيرات عل ذي يحول دون إحداث ت د المستوى ال في الجو عن

انون األول  /ألطراف في ديسمبر   واعُتِمَد بروتوآول آيوتو في االجتماع الثالث لمؤتمر ا  . اإلنسان آ
المرفق                   1997 ا األطراف المدرجة ب د به ات لتتقي ، ويتضمن أرقامًا مستهدفة جديدة لمستوى اإلنبعاث

 .2000األول خالل الفترة التالية لسنة 
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ادة  -35 نص الم ي اجتما  13وت راف، ف ؤتمر األط ى أن ينظر م ة عل ن االتفاقي ي  م ه األول، ف ع
ؤتمر   . الشروع في عملية تشاورية متعددة األطراف لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ االتفاقية         أ م وقد أنش

انونيين   ين والق راء التقني ل مخصصًا من الخب ق عام ه األول، فري ي اجتماع ة "األطراف، ف لدراس
د  ". حديد هدفها جميع الموضوعات المتعلقة بالشروع في عملية تشاورية متعددة األطراف وت          واعتم

ل المخصص    ق العام ذي وضعه الفري ائي ال ر النه ع، التقري ه الراب ي اجتماع ؤتمر األطراف، ف م
 .والذي تضمن النص الخاص بالعملية التشاورية متعددة األطراف

ة      -36 ر    والمقصود من العملية التشاورية متعددة األطراف أن تكون عملي ة وغي تسهيلية وتعاوني
ة     . تصادمية وشفافة وجيدة التوقيت وذات طابع بعيد عن التقاضي         ة استشارية دائم وسوف ُتنشأ لجن

ذ                             ا تصادفه من مصاعب في تنفي ى م ى التغلب عل ا عل ا ُيعينه ى األطراف بم لتقديم المساعدات إل
 .اتاالتفاقية، وللتشجيع على تفهم االتفاقية والحيلولة دون حدوث منازع

رويجوز أن -37 ه، أو من  تثي ذ من جانب ق بالتنفي ا يتعل ذ أي طرف فيم ة بالتنفي ائل المتعلق  المس
وينبغي  .  أن يثيرها مؤتمر األطراف نفسه       جانب طرف آخر أو مجموعة من األطراف، آما يجوز        
ارة بالتشاور          أن تنظر اللجنة االستشارية متعددة األطراف في الموض         وع أو في الموضوعات المث

مع الطرف أو األطراف المعنية، وأن تقدم المساعدة فيما يتعلق بالمصاعب التي يصادفها األطراف 
ا؛       ) 1: (في التنفيذ وذلك عن طريق      ائل وحله ديم المشورة والتوصيات بشأن        ) 2(توضيح المس وتق

ذ     الحصول على الموارد التقنية والمالية في سبيل حل ا         ة بالتنفي دم االستشارية    . لمشكالت المتعلق وتق
 .متعددة األطراف تقاريرها إلى مؤتمر األطراف

ادس        -38 اع الس ى االجتم راف إل ددة األط اورية متع ة التش ائي للعملي رار النه ئ اإلق د أرج وق
ي اآلرا     ق ف ى تواف دم التوصل إل رًا لع راف، نظ ؤتمر األط ة،   لم ائل الُمعلق ن المس دد م ول ع ء ح

 .والسيما مسألة تشكيل اللجنة االستشارية متعددة األطراف وترشيح أعضائها

إلى وضع إجراءات آاملة آيوتو الموضوع في بروتوآول هذا األحكام المتعلقة بوتدعو  -39
نص بوضوح على  من البروتوآول ت16، أن المادة ذلكومن أمثلة . لمواجهة حاالت عدم االمتثال

ها دون إخالل طبيقأن أية عملية تشاورية متعددة األطراف يجرى تطبيقها على البروتوآول سيتم ت
 الذي ،، التي تقتضي من مؤتمر األطراف18بإجراءات عدم االمتثال التي ستوضع وفقا للمادة 
اجتماعه األول بوضع إجراءات وآليات مناسبة يعمل آاجتماع ألطراف البروتوآول، أن يقوم في 

 بالنتائج التيوفعالة لتحديد ومعالجة حاالت عدم االمتثال، بما في ذلك من خالل قائمة إرشادية 
لزمة سوف يتم إقرارها عن ُمنتائج وأية إجراءات أو آليات تنطوي على . ترتب على عدم االمتثالت

 .طريق إدخال تعديل على البروتوآول

وقد قرر مؤتمر األطراف، في اجتماعه الرابع، إنشاء فريق عامل مشترك منبثق عن الهيئة             -40
راءات       ي موضوع اإلج ر ف ذ للنظ ة للتنفي ة الفرعي ة والهيئ ة والتكنولوجي ورة العلمي ة للمش الفرعي

ؤتمر     و. واآلليات المتعلقة بنظام االمتثال بموجب بروتوآول آيوتو  اع الخامس لم اد االجتم عند انعق
اني     /األطراف، في نوفمبر   ة،                1999تشرين الث د حدد، بصفة مبدئي ق العامل المشترك ق ان الفري ، آ

ؤتمر األطراف،     . عناصر نظام االمتثال للبروتوآول، استنادًا إلى مساهمات من األطراف         وطلب م
ديم نت              ق العامل المشترك تق يح            في اجتماعه الخامس، من الفري ا يت اع السادس، بم ى االجتم ائجه إل

ال للبروتوآول                   اع بشأن نظام االمتث ك االجتم يح        . للمؤتمر اتخاذ مقرَّر في ذل ك تنق د ذل وجرى بع
العناصر التي تدخل في ذلك النظام، خالل الدورات الثانية عشرة للهيئات  الفرعية، التي عقدت في                

و ران /يوني رة . 2000حزي ة عش دورة الثالث ي ال بتمبروف ي س ة، ف ات الفرعي ول /للهيئ ّدم 2000أيل ، ق
ه                   و، آي ينظر في رئيسا الفريق العامل المشترك مشروع نص بشأن نظام االمتثال لبروتوآول آيوت

ة               المداوالتوأسفرت  . المندوبــون ات الفرعي دورة المشترآة للهيئ ه ال نقح، أقرت  عن وضع نص م
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تشرين  /اع السادس لمؤتمر األطراف، في نوفمبرآأساس للمفاوضات المقبلة التي تجرى في االجتم 
 .2000الثاني 

 نظم االمتثال في اتفاقات مصايد األسماك

ام                   -41 م في المق ى دول الَعَل ذها عل تقليديًا، تقع مسؤولية االمتثال التفاقات مصايد األسماك وتنفي
انون البحار                  وفي هذا السياق، يؤآد آل من ا        . األول ة ق ام اتفاقي ذ أحك م المتحدة بشأن تنفي اق األم تف

ي   ادرة ف مبر10الص انون األول / ديس مكية     1982آ ات الس يانة وإدارة المخزون ل بص ا يتص ، فيم
اق  (، و)اتفاق األمم المتحدة للمخزونات السمكية  (المتداخلة والمخزونات السمكية آثيرة الترحال       اتف

ة في   أن تعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية لصيان     بش) منظمة األغذية والزراعة   ة وإدارة البيئ
ات السمكية      . ولية على دول الَعَلم   ؤالمستقع  على أن   ،  أعالي البحار  ومع ذلك، يطالب اتفاق المخزون

ات مناسبة                      ة في إنشاء آلي ة وشبه اإلقليمي الدول بالتعاون من خالل هيئات مصايد األسماك اإلقليمي
 .من أجل الرصد، والمراقبة واالستكشاف والتنفيذللتعاون 

رة              -42 رة األخي وفي هذا السياق، أنشأ عدد من الهيئات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك في الفت
ة بالمعلومات والمشورة والتوصيات في                   ات المعني د الهيئ  لجانًا لالمتثال تنحصر وظائفها في تزوي

ومن أمثلة ذلك، الهيئة الدولية لصيانة . مجال تنفيذ تدابير الصيانة واإلدارة التي تقررها هذه الهيئات
ة       مكية المتداخل ات الس يانة وإدارة المخزون ة ص ي، واتفاقي يط األطلس ي المح ة ف ايد التون مص

ادي             ة ا      (والمخزونات السمكية آثيرة الترحال في غرب ووسط المحيط اله ي تسمى لجن لجوانب  الت
 .، واتفاقية صيانة وإدارة الموارد السمكية في جنوب شرق المحيط األطلسي)التقنية واالمتثال

 األبعاد الخاصة لالمتثال بموجب المعاهدة

ع   -43 ًا، م ا سبق، أساس ا فيم ددة األطراف المشار إليه ة متع ات البيئي ر من االتفاق يتعامل الكثي
وقد تنشأ القضايا    . لقضايا المتصلة بامتثال الدول األطراف في االتفاق لاللتزامات التي ينص عليها          ا

المتصلة باالمتثال، بموجب المعاهدة، فيما يتصل باتفاقات نقل المواد التي تقضي بتسهيل الحصول              
ى ال   دد األطراف للحصول عل ام متع الملحق األول بموجب النظ ة ب ى المحاصيل المدرج واد عل م

ولما آانت المعاهدة تنص على انتقال االلتزامات القانونية إلى . واقتسام المنافع الذي تقرره المعاهدة 
ات                  إن القضايا المتصلة باآللي مؤسسات القطاع الخاص وإلى األفراد من خالل الرابطة التعاقدية، ف

 من المعاهدة، 5-12يه المادة   وفي الوقت الذي تعترف ف    . القانونية والتعاون ستكون لها أهميتها أيضاً     
ات،                    ذه االتفاق ى أطراف ه بأن االلتزامات الناشئة بموجب اتفاقات نقل المواد تقع بشكل قصري عل
ى              ى الحصول عل ى ضمان إتاحة فرصة اللجوء إل ى أن تعمل األطراف عل ا تنص أيضًا عل فإنه

ة المنازعات       المساعدة، بما يتفق مع المتطلبات القانونية المطبقة، بموجب نظامها          القانوني، في حال
ادة   . التعاقدية الناجمة عن اتفاقات نقل المواد       21وفي هذا السياق، ُيالحظ وجود إشارة خاصة في الم

ة      اعدات القانوني ة أو المس ورة القانوني ى المش دة إل ن المعاه ى    . م م، إل كل أع ه، بش ي التنوي وينبغ
ا    القدرات المقررة التي تتمتع بها منظمة األغذية و        ة، بم الزراعة في مجال تقديم المساعدات القانوني

 .في ذلك في مجال صياغة التشريعات

 االستنتاجات التي توصلت  إليها اللجنة المؤقتة للمعاهدة  -ثالثًا 
 واإلجراءات التي توصي بها

تعراض المعلوم    -44 ى اس دعوة إل دة م ة للمعاه ة المؤقت ات  اللجن لة بممارس ابقة المتص ات الس
دة، ومن        ات الخاصة للمعاه المنظمات واالتفاقات فيما يتعلق بوضع نظم االمتثال في ضوء المتطلب
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ا في اجتماعه         دة ويقره از الرياسي للمعاه ا الجه أجل صياغة التوصيات المناسبة لكي ينظر فيه
 .األول

ة                 واعتمادًا ع  -45 ة المؤقت د ترغب اللجن لى التجربة السابقة في االتفاقات والصكوك األخرى، ق
 :للمعاهدة أن تنظر، بصفة خاصة، في اتخاذ اإلجراءات الممكنة التالية

أن تطلب من المدير العام التماس آراء أعضاء منظمة األغذية والزراعة والدول األخرى  )أ(
هدة بشأن مبادئ وعناصر اإلجراءات واآلليات التي من حقها أن تصبح أطرافًا في المعا

التنفيذية الالزمة لتشجيع االمتثال ألحكام المعاهدة والتعامل مع قضايا عدم االمتثال، 
وخصوصًا الحاجة إلى إنشاء الجهاز الرياسي للجنة لالمتثال، والوظائف والسلطات التي 

 من الممكن إسنادها إلى هذه اللجنة؛

ن تجميع ردود أعضاء منظمة األغذية والزراعة والدول األخرى أن تطلب من األمي )ب(
 واقتراح المبادئ والعناصر المناسبة لهذه اإلجراءات؛

عقد فريق عمل مفتوح العضوية من الخبراء وأن تطلب من المدير العام الدعوة إلى  )ج(
حات   ليستعرض الردود واالقترا– مع توفير الدعم التقني المناسب له –القانونيين 

 الرياسيويوصي بمسودة اإلجراءات واآلليات التنفيذية المناسبة لكي ينظر فيها الجهاز 
 .للمعاهدة ويعتمدها في اجتماعه األول
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 ألفالملحق 

 اإلجراءات واآلليات لالمتثال بموجب بروتوآوالل
 آارتاخينا بشأن السالمة األحيائية

 ا بشأن السالمة األحيائية،إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول آارتاخين 

 من بروتوآول آارتاخينا بشأن السالمة األحيائية، التي تقتضي أن            34إذ تشير إلى المادة      
ول، في اجتماعه األول، في                    ينظر مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآ

ام الب             ال ألحك ز االمتث ات المؤسسية لتعزي ول وللتصدي لحاالت      اإلجراءات التعاونية واآللي روتوآ
 عدم االمتثال وبأن يقر تلك اإلجراءات واآلليات،

رر   ى المق ًا إل ير أيض ل  5/1وإذ تش ة عم ق بخط ا يتعل ة فيم ي االتفاقي راف  ؤتمر األط  لم
 اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول آارتاخينا بشأن السالمة األحيائية،

ف

ف

ف

م

وح العضوية   اع مفت ر االجتم ي تقري ر ف د نظ ال بموجب وق ام االمتث ي بنظ راء المعن  للخب
ن     رة م ي الفت ي ف ي نيروب ود  ة، المعق المة األحيائي أن الس ا بش ول آارتاخين ى 26بروتوآ  28 إل

 ونص مشروع اإلجراءات واآلليات     UNEP/CBD/ICCP/2/13/Add.1): الوثيقة  (2001سبتمبر  /أيلول
 يائية المرفق بذلك التقرير،لالمتثال بموجب بروتوآول آارتاخينا بشأن السالمة األح

اع                       -1 ى االجتم ذه التوصية إل واردة في مرفق ه توافق على أن تحيل ذلك النص بصورته ال
ن       د م اس لمزي ول، آأس ي البروتوآ راف  اع األط فه اجتم ل بوص راف العام ؤتمر األط األول لم

 المناقشات؛

ى األ                -2 دم إل ى أن تق دول األخرى إل ا أو      تدعو األطراف في االتفاقية وال ذي آراءه ين التنفي م
رة                       ه في الفق ة في المرفق المشار إلي  1فهمها فيما يتعلق بالمحتويات الواردة بين أقواس معقوف

ؤتمر األطراف العامل              اع األول لم اد االجتم ل انعق ى األق ة أشهر عل أعاله، في موعد يسبق بثالث
 بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول؛

ين التن     -3 ى األم ؤتمر       تطلب إل اع األول لم ا لالجتم ة وأن يتيحه ع اآلراء المقدم ّ ذي أن يج في
 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
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 المرفق

 مشروع اإلجراءات واآلليات لالمتثال بموجب بروتوآول
 آارتاخينا بشأن السالمة األحيائية

نا بشأن السالمة  من بروتوآول آارتاخي34وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقًا للمادة 
نازعات الموضوعة بموجب المادة   من 27األحيائية وهي مستقلة عن إجراءات وآليات تسوية ال

تعلقة بالتنوع البيولوجي وال تخل بها  .االتفاقية ال
م

م

 األهداف والطابع والمبادئ الكامنة التي يقوم عليها -أوًال 

 ألحكام البروتوآول، ومعالجة متثالاال تعزيز االمتثاليكون الهدف من إجراءات وآليات  - 1
 . من جانب األطراف، وتقديم المشورة أو المساعدة، حيثما آان ذلك مالئمًااالمتثالحاالت عدم 

 بسيطة وتيسيرية وخالية من الخصومة وتعاونية في االمتثالتكون إجراءات وآليات  - 2
 .طابعها

شفافية والعدل والسرعة والقابلية للتنبؤ بها،  بمبادئ الاالمتثاليهتدي تنفيذ إجراءات وآليات  - 3
 من إعالن ريو بشأن البيئة 7ويضع في االعتبار المبدأ ] [والمسؤوليات المشترآة والمتباينة[

 ].والتنمية الذي ينص على أن للبلدان مسؤوليات مشترآة وإن آانت متباينة

 اآلليات المؤسسية -ثانيًا 

 من 34، وذلك عمًال بالمادة "اللجنة" إليها فيما بعد باسم  يشارلالمتثالتنشأ بهذا لجنة  - 1
 .البروتوآول لالضطالع بالوظائف المبينة أدناه

 عضوًا ترشحهم األطراف وينتخبهم مؤتمر األطراف العامل بوصفه 15تتألف اللجنة من  - 2
ية اجتماع األطراف في البروتوآول على أساس ثالثة أعضاء من آل من المجموعات اإلقليم

 ].وضمان التوازن بين البلدان المستوردة والمصدرة[الخمس لألمم المتحدة، 

يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة المعترف بها في ميدان السالمة األحيائية أو أي من  - 3
ويعملون بصفتهم [الميادين األخرى ذات الصلة، بما في ذلك الخبرة القانونية أو التقنية، 

 ].الشخصية

تخب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول أعضاء اللجنة ين - 4
وفي االجتماع األول، ينتخب مؤتمر األطراف . لفترة أربع سنوات، وهي الفترة الكاملة للوالية

العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول خمسة أعضاء، واحدًا من آل مجموعة إقليمية، 
وفي آل مرة بعد ذلك، ينتخب مؤتمر . ة وعشرة أعضاء لفترة والية آاملةلنصف فترة والي

األطراف في االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول أعضاًء جددًا لفترة والية 
وال يجوز أن يعمل األعضاء ألآثر من فترتين . آاملة ليحلوا محل من انتهت فترة واليتهم

 .متتاليتين

وتتولى األمانة خدمة اجتماعات . للجنة مرتين آل سنة، ما لم تقرر خالف ذلكتجتمع ا - 5
 .اللجنة
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تقدم اللجنة تقاريرها، بما في ذلك التوصيات فيما يتعلق بتصريف مهامها، إلى االجتماع  - 6
التالي لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول للنظر فيها واتخاذ 

 .ناسباإلجراء الم

تضع اللجنة نظامها الداخلي وتقدمه إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  - 7
 .لينظر فيه ويقره

 وظائف اللجنة -ثالثًا 

، وبتوجيه عام من االمتثال والتصدي لحاالت عدم االمتثالتؤدي اللجنة، بهدف تشجيع  - 1
 :بروتوآول، الوظائف التاليةمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في ال

 التي االمتثالالتعرف على الظروف المحددة واألسباب المحتملة لكل حالة من حاالت عدم  )أ(
 تحال إليها؛

 وحاالت عدم باالمتثالالنظر في المعلومات التي ُتقدم إليها بخصوص المسائل المتعلقة  )ب(
 ؛االمتثال

مساعدة، حسب االقتضاء، بشأن المسائل المتصلة أو ال/تزويد الطرف المعني بالمشورة و )ج(
  اللتزاماته بموجب البروتوآول؛االمتثال بغية مساعدة الطرف على باالمتثال

 األطراف اللتزاماتها بمقتضى البروتوآول، بامتثالاستعراض القضايا العامة المتصلة  )د(
 من 33لة وفقًا للمادة  المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية المرساالعتبارواضعة في 

 البروتوآول وآذلك عن طريق مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

، أو رفع توصيات لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع االقتضاء تدابير، حسب اتخاذ )هـ(
 األطراف في البروتوآول؛

بوصفه اجتماع االضطالع بأية وظائف أخرى قد يسندها إليها مؤتمر األطراف العامل  )و(
 . البروتوآولاألطراف في

 اإلجراءات -رابعًا 

 : منباالمتثالتتلقى اللجنة عن طريق األمانة أية تقارير متصلة  - 1

 أي طرف فيما يخصه نفسه؛ )أ(

 ]أو أي طرف فيما يخص طرفًا آخر؛[ )ب(

 ].أو مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول[ )ج(

 األمانة، في غضون خمسة عشر يومًا من تسلمها التقارير بموجب الفقرتين الفرعيتين تقوم - 2
 أعاله، بإتاحة التقارير للطرف المعني، وبمجرد تسلمها ردًا ومعلومات من 1من الفقرة ) ج(و) ب(

 .الطرف المعني، تحيل التقارير والرد والمعلومات إلى اللجنة

البروتوآول أن يرد ويقدم، بعد ) ألحكام( لحكم امتثاله على أي طرف يتلقى تقريرًا بشأن - 3
اللجوء إلى اللجنة للحصول على المساعدة إذا لزم األمر، المعلومات الالزمة ويفضل أن يتم ذلك 
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وتبدأ هذه الفترة من تاريخ . في غضون ثالثة أشهر، وعلى أي حال في موعد ال يتجاوز ستة أشهر
وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف . انةاستالمه التقرير مصدقًا من األم

 .المعني في غضون الستة أشهر المشار إليها أعاله، تحيل التقرير إلى اللجنة

ولكن ال . يحق ألي طرف ُقِدَم تقرير عنه أو يقدم هو تقريرًا أن يشارك في مداوالت اللجنة - 4
 . للجنة أو في اعتمادهايجوز لهذا الطرف أن يشارك في وضع أي توصية

    المعلومات والمشاورات-خامسًا 

 :تنظر اللجنة في المعلومات ذات الصلة من - 1

 الطرف المعني؛ )أ(

 .]الطرف الذي قدم تقريرًا يتعلق بطرف آخر[ )ب(

 :للجنة أن تلتمس أو أن تتلقى المعلومات ذات الصلة من جهات من بينها - 2

واألجهزة األخرى التابعة لالتفاقية المتعلقة [المة األحيائية، مرآز تبادل معلومات الس )أ(
 ؛]بالتنوع البيولوجي وللبروتوآول

المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وتنظيمات المجتمع المدني األخرى [ )ب(
 ]والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛

 ].األمانة[ )ج(

خصصة من الخبراء المعتمدين في جدول خبراء يجوز للجنة أن تلتمس المشورة المت - 3
 .السالمة األحيائية

تحافظ اللجنة، في اضطالعها بكل وظائفها وأنشطتها، على سرية أي معلومات تعتبر  - 4
 . من البروتوآول21سرية بمقتضى المادة 

 

 االمتثال والتصدي لحاالت عدم االمتثال   تدابير لتشجيع -سادسًا 

 والتصدي االمتثالتخذ واحدًا أو أآثر من التدابير التالية بهدف تشجيع يجوز للجنة أن ت - 1
 :االمتثاللحاالت عدم 

 تزويد الطرف المعني بالمشورة أو المساعدة، حسب االقتضاء؛ )أ(

وتقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول فيما  )ب(
لية والتقنية ونقل التكنولوجيا والتدريب وغيره من تدابير بناء يتعلق بتوفير المساعدة الما

 القدرات؛

، أو حسب االقتضاء، مساعدته في لالمتثالوالطلب إلى الطرف المعني أن يضع خطة عمل  )ج(
 للبروتوآول في غضون إطار زمني ُيتفق عليه بين االمتثالوضعها، فيما يتعلق بتحقيق 

 ؛]االمتثالعاة قدرته الحالية على مع مرا[اللجنة والطرف المعني 
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ال ودعوة الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية إلى اللجنة عن الجهود التي يبذلها               )د(  لالمتث
 .اللتزاماته بموجب البروتوآول

يجوز لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول، بناًء على  - 2
وقدرة [يرته،  ونوعـه ودرجته ووتاالمتثالعتبار سبب عـدم توصيات اللجنة، واضعـًا في اال

، أن يبت أيضًا في ] للبروتوآولاالمتثالسيما البلدان النامية األطراف، على الطرف المعني، وال
 :اتخاذ واحد أو أآثر من التدابير التالية

 بناء القدرات األخرى؛تقديم المساعدة المالية والتقنية، ونقل التكنولوجيا، والتدريب وتدابير  )أ(

 ]أو إصدار تحذير للطرف المعني؛[ )ب(

 ]؛االمتثالأو نشر حاالت عدم [ )ج(

وبما يتماشى [أو تعليق الحقوق واالمتيازات المحددة للطرف المعني بموجب البروتوآول [ )د(
 ].]مع القانون الدولي

    استعراض اإلجراءات واآلليات-سابعًا 

مل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوآول، تمشيًا مع المادة يقوم مؤتمر األطراف العا 
 . من البروتوآول، باستعراض فعالية هذه اإلجراءات واآلليات واتخاذ اإلجراء المناسب35
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