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وجي      وع البيول ة التن ا  اتفاقي اص به ول الخ ق   والبروتوآ المتعل

 بالسالمة األحيائية
 

 بقلم لورانس بواسون دو شازورن  
 

 أستاذة القانون الدولي 
 مديرة إدارة القانون الدولي العام والمنظمات الدولية 

 * آلية الحقوق، جامعة جنيف
 

 التنوع البيولوجي والبيئة البشرية  
 

شير ال  اة  ي كال الحي ن أش دودة م ر مح ى أصناف غي وجي إل وع البيول تن
واع             -منها؛ التنوع الوراثي     وع األن واع، وتن رادى األن  - تنوع الجينات داخل ف

وجي               وع النظام اإليكول ات، وتن ات والحيوان واع النبات  وأصناف   -وأصناف أن
ة       شعاب المرجاني رة، وال ات المطي ل الغاب ن قبي ة، م نظم اإليكولوجي ال

ا      وال ه             . صحارى الموجودة في آوآبن ى عن وجي شرط ال غن وع البيول ذا التن ه
اء     ى اتق درتها عل اش وق ى االنتع اة عل كال الحي ة وأش نظم اإليكولوجي درة ال لق

ا    اش منه ضارة واالنتع روف ال وارث والظ ة   . الك واع الميكروبي شطة األن فأن
سم   ة ال ا وإزال ة، وصيانة نوعيته شاء الترب ى إن ؤدي إل ة ت ل والحيواني ية وتحل

ة، ويخفف              . النفايات ضانات الكارثي م الفي اتي المالئ ويمكن أن يمنع الغطاء النب
ى    ذا عل اء، وآ واء والم ودة اله ى ج اظ عل ي الحف سهم ف ة، وي ة الترب ن تعري م

ة،               . استقرار المناخ  ات الطبيعي واع مكافحة اآلف وع األن ى تن اظ عل ويسهل الحف
ذائي  آما يسهل التلقيح وإنتاج المحاصيل واألم      وم        . ن الغ ك، يق ى ذل وعالوة عل

 .التنوع البيولوجي بدور هام في الحياة الروحية والثقافية للمجتمعات البشرية
 

ام           وجي لع  واعتمدت في سياق       1992وقد وضعت اتفاقية التنوع البيول
وجي           وع البيول سبيا لحفظ التن دولي        . إطار قانوني متطور ن انون ال ّلم الق د س وق

رن الت  ذ الق ال من ة   فع نظم اإليكولوجي واع وال ض األن دارة بع شر بج ع ع اس
رة                . بالحماية واع ثم ة األن ة بحماي ى المتعلق ة المعاهدات األول ولئن آانت أغلبي

شر،                  صادية للب ة المصالح االقت ى رعاي سعي المستمر إل حرص بشري على ال
ة  ى حماي شرين، عل رن الع ة الق ذ بداي اطراد، من ز ب دأت ترآ دات ب إن المعاه ف

ا              من األنواع ة في حد ذاته ر  . أجل حفظ األحياء البرية والنظم اإليكولوجي ووف
ام    شرية لع ة الب ي بالبيئ دة المعن م المتح ؤتمر األم ي  1972م د ف ذي عق  ال

د  . استوآهولم، تنظيما دوليا لحماية التنوع البيولوجي، معززا بحافز إضافي          فق
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دأ       درة الب            2دعا المؤتمر في المب سّلم بق ذي ي ه، ال ل      من إعالن ى تحوي شرية عل
ر               ‘‘بيئتها، إلى صون     اه والب واء والمي ا اله ا فيه ألرض، بم ة ل الموارد الطبيعي

ة     نظم اإليكولوجي ن ال ة م ات التمثيلي يما العين ات وال س ات والحيوان والنبات
 . لفائدة األجيال الحاضرة والمقبلة’’ الطبيعية

 
ات العا      ن االتفاقي سلة م دت سل توآهولم، اعتم ؤتمر اس ذ م ة ومن لمي

ة            واإلقليمية، باإلضافة إلى اتفاقيات محددة بأنواع ونظم إيكولوجية تعنى بحماي
ة      ا اتفاقي ذآر منه ة، ُي اء البري ة واألحي افي   1972الطبيع راث الثق ة الت  لحماي

ة  المي، واتفاقي ي الع واع  1973والطبيع ي األن ة ف ارة الدولي ة بالتج  المتعلق
وب المحيط         المت 1976المهددة باالنقراض، واتفاقية     علقة بحفظ الطبيعة في جن

ام  ازون لع ة األم ادئ، واتفاقي ة 1978اله اء البري ظ األحي رن لحف ة بي ، واتفاقي
ة    1979األوروبية وموائلها الطبيعية لعام      ال األلب       1991، واتفاقي ة جب  لحماي

ام  داري لع دولي للخشب الم اق ال رة، انبثقت 1994واالتف ود األخي ي العق ، وف
ام ة مجاالت اهتم ي القيم وجي؛ وتمثلت ف وع البيول دولي للتن يم ال دة للتنظ  جدي

ي         ذا ف ة، وآ صحية والزراع ة ال ي الرعاي ة ف وارد البيولوجي صادية للم االقت
ة       ق الهندس ن طري ي ع الج الطب دة للع كال جدي دة وأش يل جدي وير محاص تط

 .الوراثية
 

 التفاوض بشأن إطار قانوني عالمي  
ة         بدأ التصميم المفاهيمي التفا     ه أمان قية التنوع البيولوجي بتحليل قامت ب

صادية      ‘‘االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتناول       ة واالقت المسائل التقنية والقانوني
وارد    ظ الم ة بحف ة المتعلق ة[والمالي ا  ] الوراثي صول عليه ة الح وإمكاني

اد      ’’واستخدامها  ، وذلك تنفيذا الستراتيجية الحفظ العالمية التي شرع فيها االتح
المي             1980في عام    صندوق الع ة، وال م المتحدة للبيئ امج األم  بالتعاون مع برن

ة     ة والزراع دة لألغذي م المتح ة األم ة، ومنظم اء البري او(لألحي ة ) الف ومنظم
اد      ) (اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       ة لالتح قرار الجمعية العام

ة   ظ الطبيع دولي لحف شورتش،15/10ال دا، ، آريست دما ). 1981 نيوزيلن وعن
ة                    ر الحكومي ى الحكومات والمنظمات غي ة عل دولي لحفظ البيئ اد ال عمم االتح
امج            مشروعا أوليا لحفظ النباتات والحيوانات داخل الوضع الطبيعي، أبدى برن
وع            شأن التن ة ب ة عالمي ع اتفاقي رة وض ا بفك دول اهتمام ن ال دد م ة وع البيئ

 .البيولوجي
 

ا        ، أصدر 1987وفي    ة تقريره ة والتنمي ة بالبيئ ة المعني ة العالمي ت اللجن
ى اسم            ’’مستقبلنا المشترك ‘‘المعنون   ة عل د، آناي ر بروندالن ، المعروف بتقري

د              ارلم بروندالن رويج غرو ه يس وزراء الن ة، رئ ر    . رئيس اللجن رز التقري ويب
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وع   ظ مجم رار وحف ة صنع الق ي عملي ا ف صاد واإليكولوجي اج االقت ة إدم أهمي
ة                 أصن ة وأسباب التنمي صادية وبيئي ى وجه األرض ألسباب اقت اف األنواع عل

ى            . المستدامة ة األول ى سبيل األولوي واع عل ة األن ة لحماي رح وضع اتفاقي ويقت
 WCED, Our Common( للتصدي لمشكل فناء األنواع والنظم اإليكولوجية المهددة 

Future, chapter 6.VI.2 .( م    وفي االجتماع الرابع عشر لمج امج األم لس إدارة برن
ات                       ر، آانت الوالي شر التقري ى ن د مرور شهر عل د بع ذي عق المتحدة للبيئة ال
شأن                   ة ب ة عالمي ى وضع اتفاقي ى العمل عل دعوة إل ى ال اِدرة إل المتحدة هي المب

ذي شجع              . التنوع البيولوجي  ة ال دولي لحفظ الطبيع اد ال وخالفا لمشروع االتح
ات المتحدة             على الحفظ داخل الوضع الطبيع     ادرة الوالي ان الهدف من مب ي، آ

ة            . تبسيط اتفاقات الحفظ الدولية القائمة وأماناتها وجمعها في إطار اتفاقية جامع
وجي وآلف                   وع البيول راء مخصص للتن ق خب شاء فري وقرر مجلس اإلدارة إن

ق  كلها       ‘‘الفري د ش ة وتحدي ة جامع ع اتفاقي صواب وض دى است شاف م باستك
ن رار مج(’’ الممك ة  ق امج البيئ س إدارة برن س اإلدارة، ). 14/26ل وأذن مجل

ار     ي أي ودة ف شرة المعق سة ع ه الخام ي دورت ايو /ف ذي  1989م دير التنفي  للم
سائل الحفظ      بالشروع في األعمال المتعلقة بوضع وثيقة قانونية دولية تتناول م

ق عامل    . وآذا الجوانب االجتماعية واالقتصادية للتنوع البيولوجي       وأنشئ فري
ذه       ام به ل المخصص للقي ين العام انونيين والتقني راء الق ق الخب و فري ان، ه ث

د دورات أخرى ويضع األساس                 . المهمة ائم فعال أن يعق وطلب من الفريق الق
ق    ). 15/34قرار مجلس إدارة برنامج البيئة      (العلمي للمفاوضات    واجتمع فري

اني     شرين الث ين ت لة ب رة الفاص ي الفت رات ف الث م راء ث وفمبر /الخب  1988ن
ين ثالث مرات            . 1990يوليه  /وتموز انونيين والتقني راء الق ق الخب واجتمع فري

ا في الفترة    اني      م شرين الث ين ت وفمبر   /ب ه   / وتموز  1990ن ل أن    1991يولي ، قب
ة               تعاد تسميته، تقديرا للعملية، بلجنة التفاوض الحكومية الدولية من أجل اتفاقي

ى أن اتفق         وتحت هذا اإلسم    . للتنوع البيولوجي  عقد الفريق أربعة اجتماعات إل
ة في          ى االتفاقي ار  23في األخير عل ايو   / أي د      - 1992م ا عشية عق ك تقريب  وذل

 14 إلى   3مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو من            
ران ه /حزي ان     . 1992يوني ؤتمر، آ ضيرية للم ال التح ي األعم دء ف ذ الب ومن

ا         المتوخى أن تك   ة قانون ة ملزم ا جعل      . ون نتيجته الرئيسية وضع اتفاقي ذا م وه
ى              اختتام المفاوضات في حينها بنجاح أمرا ملحا ووفر لها حافزا مهما ضدا عل
ة            استراتيجية مناوئي االتفاقية الرامية إلى المماطلة في المفاوضات بشأن اتفاقي

دو        ن ج ي م سى أن تختف ؤتمر ع ة الم ى نهاي وجي حت وع البيول ال التن ل أعم
 .السياسة الدولية في نهاية المطاف

 
ى وضع    سعي إل ام المفاوضات من ال ا تحول مصب اهتم وسرعان م

ات   ه الوالي ا اقترحت رار م ى غ ة، عل ات القائم سط االتفاق ة تب ة جامع اتفاقي
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ع     ل الوض ظ داخ ى الحف الترآيز عل ي ب ة تكتف وم اتفاقي ن مفه دة، وم المتح
اية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى وضع       الطبيعي، على غرار ما اقترحه بد     

دول           . معاهدة عامة بشأن التنوع البيولوجي     ة ال وما إن أصبح واضحا أن أغلبي
ة     ب االجتماعي ضا الجوان ضمن أي ل تت ظ فحسب ب شمل الحف ة ال ت د اتفاقي تري
ى انقلبت        ة، حت واالقتصادية للتنوع البيولوجي وآذا مسألة التكنولوجيا األحيائي

صفتها  . ت المتحدة، الدولة الراعية األولى للعملية، إلى أشد مناوئ لها         الواليا فب
ق                م يتعل الغ إزاء إدراج أي حك ق ب ات المتحدة قل أهم بلد مصدر، ساور الوالي

ا، وإزاء     بتطوير الكائنات المحورة وراثيا وإدارتها واستعمالها اآلمن وإطالقه
سبقة عن       حماية حقوق الملكية الفكرية، وعارضت إدراج شروط         ة الم  الموافق

ا   ة أو منتجاته ا األحيائي صدير التكنولوجي ياق ت ي س م ف ان  . عل دت الياب ا أي آم
ى      . موقف معارضة شروط الموافقة المسبقة عن علم       ة عل دان النامي ووقفت البل

ا                   ام للتكنولوجي واد خ الجانب اآلخر؛ فبما أن معظم الموارد الجينية التي هي م
ا أوضحت             األحيائية في الزراعة والص    ا، فإنه ع في أقاليمه صيدلية تق ناعات ال

دة إذا  ة جدي تعارض أي اتفاقي ا س م أنه ة  ل ا األحيائي شمل التكنولوجي دت . ت وأي
ة   راءات وطني ى إج ستند إل ة ت ة(وضع اتفاقي راءات دولي ى إج وأرادت ) ال إل

دان           . تأآيد الحقوق السيادية على الموارد البيولوجية      ر من البل د عدد آبي آما أي
ة        ال ى اإلجراءات الوطني ز عل ة المتحدة، الترآي . متقدمة النمو، وال سيما المملك

اق    ى اتف و التوصل إل ي المفاوضات ه سرا ف د ع د األش ين أن البن ه تب ر أن غي
ة  ة المالي شأن اآللي ق   . ب تخدام مرف ى اس و عل ة النم دان المتقدم ئن ألحت البل فل

ذه اآل      ة أن ه دان النامي أت البل ة، ارت ة العالمي د      البيئ ى حد بعي د صممت إل ة ق لي
د       ل جدي شاء هيك دان إن ذه البل دت ه ة، وأي دان المانح ة البل سب رغب ي . ح وف

وافقي أدرج في              د ت ى بن اق عل م االتف اوض، ت ة التف الساعات األخيرة من عملي
ة          39المادة   ل بصورة مؤقت ات التموي ة آلي ة والي ة العالمي اط بمرفق البيئ . ، وأن

ه منذ ذلك الحين، واستبقي المرفق باعتباره اآللية        وقد أعيدت هيكلة نظام إدارت    
 .المالية لالتفاقية

 
ي المنظمات         اوض إشراك ممثل ة التف رة في عملي ومن الجوانب المبتك

ي  ة ف ر الحكومي اوض     غي ة التف ي أفرق يما ف ة، وال س اوض الوطني ة التف أفرق
ا   ك، سمح للمنظم     . التابعة ألمريكا الشمالية وأوروب ى ذل ر  وباإلضافة إل ات غي

ة           ذا  . الحكومية بالحضور في اجتماعات الفريق العامل واالجتماعات العام وه
ما يمكن اعتباره اعترافا بما لبعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة من           

 . خبرة في المسائل البيئية واإلنمائية
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 اتفاقية التنوع البيولوجي وأهدافها  

ولوجي في مؤتمر األمم المتحدة      فتح باب التوقيع على اتفاقية التنوع البي       
ران  ي حزي ود ف ة المعق ي بالبيئي ه /المعن ار  . 1992يوني ة إط اوز االتفاقي وتتج

ة           ة التقليدي ة      . معاهدة للحفظ وتتعدى نطاق المعاهدات البيئي ة للتنمي وهي اتفاقي
ارات      صادية واعتب صالح االقت ي الم ي وتراع ه إجرائ ستدامة ذات توج الم

وجي    ‘‘ هو   1ي المبين في المادة     وهدفها الرئيس . اإلنصاف صيانة التنوع البيول
صف        ادل والمن م الع تمرار والتقاس ل لالس و قاب ى نح ره عل تخدام عناص واس

 .’’للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
 

ضع   أن ت زام ب دراتها الخاصة، الت ا وق ا لظروفه دول، تبع ى ال ع عل ويق
 - تتخذ قدر اإلمكان تدابير تحفيزية        وأن -استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية     

ستدام  تخدامه الم وجي واس وع البيول ظ التن دد  . لحف ا أن تح ين عليه ا يتع آم
وجي       واع، والمجين،        (وترصد عناصر التنوع البيول ة، واألن نظم اإليكولوجي ال

ات ستدام وأن ) والجين تخدامها الم ا واس ي حفظه ة ف ات ذات  المهم د البيان تتعه
صلة ين تحدي. ال ار ويتع ى آث ل أن تنطوي عل ي يحتم شطة الت ات واألن د العملي

ات     ذ العين ا بأخ ستدام، ورصد آثاره تخدام الم صيانة واالس سبة لل سية بالن عك
رى ات األخ ذا   . وبالتقني ي وآ ل الوضع الطبيع صيانة داخ ة ال شجع االتفاقي وت

صيانة داخل الوضع                  رة ال ذه األخي الصيانة خارج الوضع الطبيعي؛ وتكمل ه
ي وجي الطبيع وع البيول شأ عناصر التن د من ي بل تم ف واد ( ويفضل أن ت -6الم

وباإلضافة إلى األنشطة الوطنية، يقع على الدول التزام بالتعاون، حسب       ). 11
ا              يما فيم ق   االقتضاء، مباشرة أو عن طريق منظمات دولية مختصة، ال س يتعل

دا                 صيانة في البل شطة ال ة،  بتوفير التمويل وغير ذلك من أوجه دعم أن ن النامي
ة       دريب والتوعي ف، والت ي، والتثقي ي والعلم اون التقن رامج التع ع ب ووض
ة  ي حال ات ف ادل المعلوم ار وتب ق باإلخط ا يتعل ب م ى جان ة، إل الجماهيري
سية ذات شأن، وحاالت الخطر                      ار عك سبب في آث األنشطة التي يحتمل أن تت

وارث            واد   (الوشيك أو الجسيم وترتيبات االستجابة في حاالت الك -12و   5الم
اون     ). 14 سهيل التع ى بت ات تعن ادل المعلوم ة لتب راف آلي ؤتمر األط شأ م وأن

وجي ومرآز               وع البيول ة التن التقني والعلمي؛ وتتمثل في الموقع الشبكي التفاقي
ريكة  سات ش ات ومؤس ادل المعلوم ة لتب ات الوطني بكة لآللي ا، وش معلوماته

افية  ادة (إض اتق األ  ). 18الم ى ع ع عل ا يق در   آم وم، ق أن تق زام ب راف الت ط
سح المجال،              ي تف اإلمكان وحسب االقتضاء، بوضع إجراءات لتقييم األثر البيئ

 ).14المادة (عند االقتضاء، للمشارآة الجماهيرية في هذه اإلجراءات 
 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

6

ة،             وارد الجيني ولتحقيق التوزيع العادل والمنصف لفوائد االنتفاع من الم
شروط متفق           تشجع االتفاقية على توفير فر     ة ب وارد الجيني ص االستفادة من الم

ذا                وارد، وآ ك الم عليها ورهنا بالموافقة المسبقة عن علم للطرف الذي يوفر تل
صلة ة ذات ال ي األبحاث العلمي ا ف وفر له شارآة الطرف الم دان . م اح للبل وتت

ا و  ا إليه ا أو نقله ى التكنولوجي ة فرص الحصول عل ك /النامي سير ذل تم تي أو ي
شروط  ة       ب شريعية وإداري راءات ت دول إج ذ ال ة، وتتخ ر مالءم صفة وأآث من

ان  (لضمان مشارآة القطاع الخاص في هذه األنشطة        رازا  ). 16-15المادت وإب
ا             ل التكنولوجي للطابع اإلشكالي للعالقة بين حقوق الملكية الفكرية والتزامات نق

 من   2 الفقرة   في سياق تنظيم حفظ الموارد الجينية واستخدامها المستدام، تنص        
ادة  راع        16الم راءات االخت ضع لب ي تخ ا الت ة التكنولوجي ي حال ه ف ى أن  عل

ا     ذه التكنولوجي ى ه ة الحصول عل وفير إمكاني تم ت ة، ي ة الفكري وق الملكي وحق
وق          ك الحق ة لتل ة بتفصيل        . ونقلها بما يتماشى والحماية الكافي م تحدد االتفاقي ول

ين          .طبيعة حقوق الملكية الفكرية وأصحابها     ة ب  وهذا ما يثير أسئلة بشأن العالق
ارة            صلة بالتج ق بالجوانب المت ة المتعل ارة العالمي ة التج اق منظم االتفاقية واتف

ة      . 1994من حقوق الملكية الفكرية المعتمد عام        فالغرض من هذا األخير حماي
ات     ة للمجتمع ة التقليدي ة المعرف م لحماي ر مالئ ه غي مية، لكن ة الرس المعرف

ة،  راءات المحلي وق ب ة بمقتضى حق ار المطلوب ستوفي شروط االبتك ي ال ت الت
ستبعد             . االختراع أن ت ة ب غير أن االتفاق يسمح ألعضاء منظمة التجارة العالمي

راع           راءات االخت ى ب االختراعات التي يكون    ‘‘من المواد القابلة للحصول عل
ام أ                ة النظام الع و األخالق   منع استغاللها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماي

ة                   ة أو النباتي شرية أو الحيواني اة أو الصحة الب الفاضلة، بما في ذلك حماية الحي
ة        شديد بالبيئ ادة   (’’ أو لتجنب اإلضرار ال صلة         27الم اق الجوانب المت  من اتف
 ). بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

 
ة،    ا الحيوي ق بالتكنولوجي ا يتعل نصوفيم ادة  ت ى أن  أن 19الم اح عل تت

شطة األبحاث وأن  ي أن شارآة ف ة فرصة للم وارد الجيني وفر الم ي ت دول الت لل
دان             تشجع وتعزز أولوية حصول البلدان الموفرة للموارد الجينية وبخاصة البل

على النتائج والفوائد الناشئة عن هذه التكنولوجيات الحيوية على أساس           النامية  
آما تنص هذه المادة على أن يوضع مستقبال بروتوآول بشأن          . منصف وعادل 

انظر   (2000السالمة األحيائية، وهو ما تم اعتماده في نهاية المطاف في عام            
ة الم        ). أدناه ام االتفاقي ة بإتاحة الفرص      ولمساعدة األطراف على تنفيذ أحك تعلق

اب العضوية           2000وتقاسم المنافع، أنشأ األطراف عام       وح ب ا عامال مفت  فريق
افع  م المن وارد وتقاس ى الم ول إل وع الوص صا لموض ؤتمر (مخص رار م ق

سا  راف خام ل     ). 26/األط الفريق العام ت ب نوات، أنيط ع س رور أرب د م وبع
دة  ة جدي ؤتمر     . والي ائج م ذ نت ة تنفي ى خط تنادا إل ة   واس المي للتنمي ة الع القم
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ستدامة  ي  )2002(الم ام دول شأن نظ اوض ب ل أن يتف ق العام ن الفري ب م ، طل
ق         لتوفير فرص الوصول إلى    الموارد الجينية وتقاسم المنافع بالتعاون مع الفري

ادة   ي بالم صص المعن ل المخ ارف  ) ي (8العام رام المع ضمان احت ل
ة واالبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية وال     ع أن    . محلي دم   ومن المتوق يق

 . 2010هذا النظام إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في عام 
 

وفير حوافز           ق ت وتمتاز االتفاقية بترآيزها على تشجيع التنفيذ عن طري
شارآة  دة للم راف المتعاق دول   . لألط تى ال صالح ش ين م وازن ب ي ت فه

وارد ا ى الم صول عل سهيلها الح دول، بت ات ال ة، ومجموع ن جه ة، م لجيني
دان               ة الخاصة للبل ة والحال وارد الطبيعي ى الم سيادية عل الحقوق ال وباعترافها ب
ضال          ة، ف شطة العلمي وث واألن شطة البح ي أن اون ف شجيعها التع ة، وت النامي

ة                     عن دة، من جه ذ المتزاي اليف التنفي ة تك ة إضافية لتغطي وارد مالي ديمها لم تق
 ).21  و20 و 3الديباجة، والمواد (أخرى 

 
 هيئات االتفاقية  

ة            تنشئ االتفاقية مؤتمرا لألطراف، وأمانة وهيئة فرعية للمشورة العلمي
ة  ة والتكنولوجي تعراض    . والتقني و اس راف ه ؤتمر األط سية لم ة الرئي والمهم

ة     شورة العلمي راف الم ؤتمر األط ستعرض م ة ي ذه الغاي ة؛ وله ق االتفاقي تطبي
ة عن          والتقنية والتكنولوجية، وينظر في    ما تقدمه إليه األطراف من تقارير وطني

ديالت     والت وتع ن بروتوآ زم م ا يل د م ذ، ويعتم ي التنفي رز ف دم المح التق
ات صل،  . ومرفق ة ويت ة عامل ة وأفرق ات فرعي شئ هيئ ذلك أن ين ه آ وز ل ويج

وع   عن سائل التن اول م ي تتن ات الت ة لالتفاقي ات التنفيذي ة، بالهيئ ق األمان طري
ان  (قامة التعاون  البيولوجي بغية إ   ة للمشورة    ). 26 و 23المادت ة الفرعي والهيئ

العلمية والتقنية والتكنولوجية جهاز متعدد التخصصات مفتوح لكافة األطراف          
د    وجي، ويع وع البيول ة التن ة لحال ة والتقني ات العلمي وفر التقييم دة ي المتعاق

ات وال دد التكنولوجي ذة، ويح دابير المتخ ار الت شأن آث سمة تقييمات ب ة المت دراي
ة      البرامج العلمي ق ب ا يتعل شورة فيم سدي الم ة، وي اءة والحداث ار والكف باالبتك

ة               ه الفرعي ؤتمر األطراف وهيئات ادة   (ويرد على أي أسئلة يطرحها م ). 25الم
ددا من             ؤتمر األطراف ع شأ م ا      مجموعات العمل   وقد أن  المجموعة ، من بينه

وارد وتقاسم        ةعني الم والمجموعة باستعراض التنفيذ،    ةالمعني ى الم  بالوصول إل
افع، و ةالمن ي ة المعني المجموع ل المعن ق العام ة، والفري اطق المحمي  بالمن

شعوب       ةاألخيره  تناول هذ تو). ي (8بالمادة    جوانب تتعلق بمعرفة مجتمعات ال
األصلية والمجتمعات المحلية وابتكاراتها وممارساتها التي تجسد أنماط العيش         

ة ذات ا ا التقليدي تخدامه آم وجي واس وع البيول صيانة التن صلة ب سألة تل ى بم عن
 .نطاق أوسع آيفية تشجيع تطبيقها على
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ق    يتم الفصل في    المنازعات المتعلقة بتفسير االتفاقية وتطبيقها عن طري

دة          راف ع دى األط ون ل اق، تك ى اتف ل إل دم التوص ة ع ي حال اوض؛ وف التف
ساعي الحمي ى الم وء إل ا اللج ارات، منه ول  دة أوخي الن قب اطة، وإع الوس

ا        ة إلزامي دل الدولي ة الع ى محكم زاع إل ة الن اطة أو إحال ى. الوس بيل  وعل س
 ). والمرفق الثاني27المادة (الخيار، يمكن عرض المنازعات على التوفيق 

 
 بروتوآول السالمة األحيائية  

ة، شرعت األطراف   19 من المادة 3وفقا لما تتوخاه الفقرة        من االتفاقي
ؤتمر            اع األول لم ة في االجتم سالمة األحيائي شأن ال في النظر في بروتوآول ب

ام  ي ع ه . 1994األطراف ف ا ينطوي علي ة لم اقة للغاي وآانت المفاوضات ش
ة    ات الحي تخدام الكائن ف اس ي يل صادية وغموض علم ات اقت ن رهان ر م األم

ة  ا األحيائي ة عن التكنولوجي ين ا . المحورة الناجم ات من المتع ى وب لتوصل إل
ا     ي له دان الت ا والبل ورة وراثي صدرة للمحاصيل المح دان الم ين البل راض ب ت
د      ي تعتم دان الت ة، والبل ة البيئي ة والحماي سالمة الغذائي شأن ال ة ب واغل جدي ش

ى الزراعة     ة ست              . آثيرا عل سالمة األحيائي ق العامل المعني بال واجتمع الفري
ين  رة الفاصلة ب ي الفت رات ف ي ؛1999 و 1996م ارت المفاوضات ف م انه  ث

د       رر أن يعتم ن المق ان م ذي آ راف ال ؤتمر األط تثنائي لم اع االس االجتم
باط  ي ش ول ف ر /البروتوآ شأن   1999فبراي ات ب سبب الخالف ة، ب ي قرطاجن  ف

م         . المراعاة المالئمة للمصالح االقتصادية    ا ول تثنائي مؤقت اع االس وعلق االجتم
وفيق    ل ت ى ح د التوصل إل ستأنف إال بع ن   ي افية م والت إض الث ج ب ث ي عق

ات ي  . المفاوض ال ف ي مونتري را ف ول أخي د البروتوآ انون 29واعتم  آ
 .2003سبتمبر / أيلول11 ودخل حيز النفاذ في 2000يناير /الثاني

 
ويتبع البروتوآول نهجا تحوطيا في نشدان هدفه المتمثل في السعي إلى            

ل ومناو               ة في مجال نق م من الحماي ات      ضمان مستوى مالئ ة واستخدام الكائن ل
تدامة           ى حفظ واس ار ضارة عل ا آث ة المحورة التي يمكن أن تترتب عليه الحي

ى          اة المخاطر عل سان      استخدام التنوع البيولوجي، مع مراع ادة  (صحة اإلن الم
وينصب اهتمام البروتوآول على عمليات النقل عبر الحدود؛ وتختلف من           ). 1

رار    راءات ق رامتها إج دها وص ث تعقي ة   حي ات الحي صدير الكائن تيراد وت اس
ة   ات الحي ة بالكائن راءات المتعلق ة واإلج ي البيئ صود ف ا المق ورة إلدخاله المح

ز أعالف أو للتجهي ة أو آ رة آأغذي تخدامها مباش راد اس راء . المحورة الم وإج
ة                  ات حي ر الحدود لكائن االتفاق المسبق عن علم إلزامي قبل النقل المقصود عب

ويتألف االتفاق المسبق عن   . ال في بيئة طرف االستيراد   محورة موجهة لإلدخ  
علم من إخطار وتبادل للمعلومات وإجراء التخاذ القرار يتم بين البلد المصدر             
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ستورد   د الم واد (والبل سبق    ). 12 و 10-7الم الم الم راءات اإلع سري إج وت
ة أو تخدامها مباشرة آأغذي راد اس ة المحورة الم ات الحي ى الكائن سطة عل  المب

ا            ). 11 المادة(آأعالف أو للتجهيز     ا بالقاعدة التي مفاده د اإلجراءان مع ويتقي
ع               ة ال يمن ضارة المحتمل ار ال دة اآلث شأن مدى ح أن عدم توافر اليقين العلمي ب

 . طرفا من اتخاذ قرار
 

ة    شريعات الوطني القرارات والت ة ب ات المتعلق ادل المعلوم تم تب وي
ذ  ة، وآ ة العلمي راف  والبحوث والمعرف ة األط ين آاف ة ب ا والبيئ لك التكنولوجي

ات               المتعاقدة ومع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المنشأة في إطار آلي
ة       ا في االتفاقي ادة  (الغرفة المنصوص عليه زام      ). 20الم د الت ى آل بل ع عل ويق

سلطة المختصة                  ة وال بتعيين نقطة اتصال وطنية لتكون صلة وصل مع األمان
 ).19المادة (الوظائف اإلدارية التي ينص عليها البروتوآول للقيام ب

 
ائي واستخدامه           وع األحي صيانة التن اذ إجراءات ل ويحق لألطراف اتخ

ا    ى اتخاذه دعو إل ي ي راءات الت ن اإلج ة م ر حماي ون أآث ستدام تك الم
صادية      ة االقت ارات االجتماعي ي االعتب ا أن تراع وز له ا يج ول؛ آم البروتوآ

. ن أثر الكائنات الحية المحورة في قرارات االستيراد التي تتخذها           التي تنشأ ع  
ا التزامات الطرف األخرى الناشئة بموجب                    التين مع غير أنه تراعى في الح

دولي   انون ال ان (الق ول    ). 26 و 2المادت ين البروتوآ ة ب ق بالعالق ا يتعل وفيم
ن اتفاقات منظمة   وااللتزامات الدولية األخرى، وال سيما االلتزامات المنبثقة ع       

داعم   دأ الت ول بمب سترشد البروتوآ ة، ي ارة العالمي اه  . التج ا تتوخ داعم، آم فالت
ارة            ات التج ستبعد إخضاع البروتوآول التفاق ل ينبغي    . ديباجة البرتوآول، ي ب

ة       ق التنمي رض تحقي ة بغ راءة متكامل ارة ق ات التج ول واتفاق راءة البروتوآ ق
ستدامة ين ت  . الم ن المتع زال م داعم    وال ي ة للت ار العملي يح اآلث وض

 . البروتوآول واتفاقات منظمة التجارة العالمية بين
 

ا                سوية المنازعات المنصوص عليه ة بت ام المتعلق وباإلضافة إلى األحك
ال  ق باالمتث ا تتعل ول أحكام ضمن البروتوآ ة األم، يت ي االتفاقي ادة (ف ، )34الم

ة        وآذا المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الن       ات الحي ل الكائن اجم عن نق
دود  ر الح ادة (المحورة عب سيرية ). 27الم ة تي ؤتمر األطراف آلي شأ م د أن وق

ال      . لالمتثال تعمل عمل اجتماع األطراف في البروتوآول       ة االمتث ساعد لجن وت
ا في آذار              اع له ارس  /األطراف على الوفاء بالتزاماتها؛ وقد عقدت أول اجتم م

ررت األطراف صوغ          وفيما يتعلق بالمسؤ   . 2005 ر التعويضي، ق ولية والجب
اع األطراف في البروتوآول                ا اجتم قواعد وإجراءات ملزمة قانونا لينظر فيه

 .2010في عام 
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 أثر االتفاقية على التنوع البيولوجي  

ه م       سابق ألوان انوني سينجح في                 من ال ذا اإلطار الق ان ه ا إذا آ ة م عرف
ين         ن المتع زال م وجي، وال ي وع البيول دثار التن رة ان بح وتي ي آ ساهمة ف الم

ى      صادية       التحقق مما إذا آان قد تم التوصل إل ين المصالح االقت م ب وازن مالئ ت
ة صكا ذ    . والمصالح البيئية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي      ا فنظرا لكون االتفاقي

ى       توجه إجرائي وال يشمل أهدافا محددة من بين مقاصده، فإن نجاحه يتوقف إل
ى                   ة، وعل دة في تحقيق أغراض االتفاقي حد آبير على رغبة األطراف المتعاق
افع        تعاونها بهدف صيانة الموارد البيولوجية واستخدامها المستدام، وتقاسم المن

ة الموارد الجيني اع ب ة عن االنتف ق فاالتفا. الناجم ا لتحقي ارا عالمي وفر إط ة ت قي
ا    صاداتها ونظمه ة، والقت دان النامي و والبل ة النم دان المتقدم ة للبل افع متبادل من

ا يتصل               . اإليكولوجية اون فيم ادل المعلومات والتع ة بتب شروط المتعلق ولعل ال
يح                   ة شروط تت ة مالي ة آلي ذا إقام ببناء القدرات ونقل الدراية التقنية والعلمية وآ

وجي، مع ضمان إتاحة                   للبلدا وع البيول ا في التن ن النامية االستفادة من ثرواته
شروط،      بعض ال ا ب ة، رهن ة والبيولوجي وارد الجيني ى الم ة الوصول إل إمكاني

ى       سعى إل وجي في        للجهات الفاعلة التي ت ار التكنول ة واالبتك النهوض بالمعرف
اصيل المقصود    المتعين تحديد تف   وعلى مستوى آخر، ال يزال من     . هذا المجال 

الل    ن خ ارة م ات التج ة واتفاق سالمة األحيائي ول ال داعم بروتوآ دا بت تحدي
ات              . تطبيقها ولئن آان من المتفق عليه عموما أن البروتوآول ال يخضع التفاق

ات   وق وااللتزام ا إذا آانت الحق د مم ين التأآ ن المتع زال م ه ال ي ارة، فإن التج
ة المنصوص       سالمة األحيائي ا           المتعلقة بال ا في البروتوآول يمكن إعماله  عليه

 .جنبا إلى جنب مع الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة

 
 

 .تعليق ُأِعد بمساعدة السيدة آريستينا ليب، باحثة بكلية الحقوق، جامعة جنيف * 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

11

 
 المواد ذات الصلة  

 
 الصكوك القانونية  -ألف  

 
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm 
Declaration), 1972. Report of the United Nations Conference on the Human Enviroment, 
Stockholm, 5-16 June 1972 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 and  
corrigendum), chap. I. 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
Washington, D.C., 3 March 1973, amended at Bonn on 22 June 1979, United Nations, 
Treaty Series, vol. 993, p. 243, and ibid., vol. 1459, p. 362. 
Convention on Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 23 June 1979, United 
Nations, Treaty Series, vol. 1651, p. 333. 

 
 الوثائق -باء  

ة       ، 15/10قرار الجمعية العامة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعي
 .1981أآتوبر / تشرين األول23 إلى 11آريستشورتش، نيوزيلندا، 

ة   دة للبيئ م المتح امج األم س إدارة برن رار مجل ؤرخ 14/26ق  17 الم
 ).قة بالتنوع البيولوجيترشيد االتفاقيات الدولية المتعل (1987يونيه /حزيران

ة           ار  25 المؤرخ    15/34قرار مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئ ايو  / أي م
 ).إعداد صك قانوني دولي بشأن التنوع البيولوجي لكوآب األرض (1989

سا       رار خام وجي، الق وع البيول ة التن ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط دورة 26/م  لل
راف،  ؤتمر األط سة لم ى 15الخام ار 26 إل ايو /أي ى  (2000م ول إل الوص

 ).الموارد الجينية
ستدامة        ة الم المي للتنمي ة الع ؤتمر القم ائج م ذ نت ة تنفي ر )2002(خط ، تقري

ا،       وب أفريقي سبرغ، جن ستدامة، جوهان ة الم المي للتنمي ة الع ؤتمر القم  ٢٦م
ول٤ -أغسطس /آب بتمبر / أيل م *) (A/CONF.199/20 (2002س شورات األم من

 )A.03.II.A.1لمبيع المتحدة رقم ا
 

 الفقه -جيم  
D. E. Bell, “The 1992 Convention on Biological Diversity: The Continuing Significance 
of U.S. Objections at the Earth Summit”, George Washington Journal of International 
Law and Economics, Issue 26, pp. 479-537. 
P. Birnie, A. Boyle, C. Redgwell, International Law & the Environment, Oxford  
University Press, Oxford, 2009, pp. 612-649. 
L. Boisson de Chazournes, “The Global Environment Facility (GEF): A Unique and 
Crucial. 
Institution”, Review of European Community and International Environmental Law, 
vol. 14, Issue 3, 2005, pp. 193-201. 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

12

L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné, M. Mbengue, C. Romano, Protection 
internationale de l’environnement – Nouvelle édition revue et augmentée, Pedone, Paris, 
2005, pp. 93-207. 
L. Boisson de Chazournes, M. Mbengue, “A propos du principe du soutien mutuel : les 
relations entre le Protocole de Cartagena et les accords de l’OMC”, Revue générale de 
droit international public, vol. 111, No. 4, 2007, pp. 829-862. 
L. Boisson de Chazournes, U. Thomas, et al., “The Biosafety Protocol: Regulatory  
Innovation and Emerging Trends”, Revue suisse de droit international, 2000,  
pp. 513-557. 
F. McConnel, The Biodiversity Convention – A Negotiating History, Kluwer Law  
International, London/The Hague/Boston, 1996. 
P. G. Le Prestre (ed.), Global Biodiversity – The evolution and implementation of the 
Convention on Biological Diversity, Ashgate, Aldershot, 2002. 
K. Racleff, “Preservation of Biological Diversity: Toward A Global Convention”,  
Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Issue 3, 1992,  
pp. 405-428. 
P. Sands, Principles of International Environmental Law, 2nd Edition, Cambridge  
University Press, Cambridge, 2003, pp. 499-617. 
United Nations World Commission on Environment and Development, Our Common 
Future, Oxford University Press, Oxford, 1987. 

 


