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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية
  المعني بالسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 1999 28 فبراير / شباط19-14قرطاجنة ، كولومبيا ، 

 
 مذكرة من األمانة

 
 روح للبرتوكول المتعلق بالسالمة األحيائيةنظرة عامة ومشروع نص تفاوضي مش

 
وفقا للتعليمات التي وصلت إلى اجتماع المكتب الموسع للفريق العامل المعني بالسالمة األحيائية ، أعدت 

 األمانة نظرة عامة ومشروع نص تفاوضي مشروح للبرتوكول المتعلق بالسالمة األحيائية ، 

 البرتوكول كما أن مشروع النص التفاوضي المشروح يبين كل بند وتتضمن النظرة العامة نظرة شاملة إلى
وضع بين أقواس في مشروع النص التفاوضي ، والمقصود منهما تسهيل مناقشات االجتماع السادس للفريق 

 العامل المفتوح العضوية المعني بالسالمة األحيائية 

 أنه لم ترد شروح لتلك الهوامش إذ وقد أدرجت في النص المشروح هوامش مشروع النص التقاوضي ، غير
 . أنها كثيرًا ما تشير إلى مواد أخرى أو شروط أخرى تتناولها المفاوضات 

 :وقد وضعت الشروح على األسس التالية 

I(  لبيان االتساق في النص. 
II( لبيان المواقع التي يمكن فيها إيجاد عالقة بمواد أخرى. 
V( وبين صكوك أخرى ذات لبيان ما يحتمل أن يوجد من عالقات بين النص 

 .صلة بالموضوع 
VIII(  حيثما رأت األمانة أن أي شرح  يمكن أن يعتبر إبداء لرأي معين ، لم يرد

 .أي شرح للنص الموضوع بين أقواس 
وفي النص المشروح جاء مشروع النص التفاوضي بإكمله بالبنط الغليظ ، وكل بند موضوعين بين 

أما الشرح فيعقب ذلك . قبه نقطتان في وضع رأسي أقواس أدرج نصه بعد الحكم األصلي ، وتع
 .بالبنط العادي 

 
والنص المشروح مقدم في هذا الوقت باإلنكليزية فقط ، غير أنه سيكون متاحًا قبل المشاورات 

 .اإلقليمية واالقاليمية في قرطاجنة باللغات األخرى 
 

  سالمة األحيائيةنظرة عامة إلى مشروع النص التفاوضي عن البرتوكول المتعلق بال
 

 الصادر عن مؤتمر األطراف قد أنشأ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني 2/5أن المقرر 
بالسالمة األحيائية ، كي يضع المنهجيات والعناصر الالزمة لبرتوكول متعلق بالسالمة األحيائية ، مع 

 محور ناشئ عن تكنولوجيا حديثة ، التركيز بصفة خاصة علي االنتقال عبر الحدود ألي كائن حي
ويمكن أن يكون له آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ، علي أن يضع 

 . الفريق بصفة خاصة اإلجراءات المناسبة لالتفاق المسبق عن علم ، كي ينظر في تلك اإلجراءات 
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ضي سيكون أساسًا للمفاوضات التي وقد اجتمع الفريق العامل خمس مرات ووضع مشروع نص تفاو
تجري في االجتمـاع السـادس والختامـي للفريق العامل ، الذي يعقد في قرطاجنـة بكولومبيا ، من 

  .1999فبراير / شباط19 – 14
 

ويمكن النظر في مشروع البرتوكول علي عدة قطاعات ، يوجد بينها ترابط ، ولكن يمكن أيضـا ، على 
 . مكوناته علي حدة  نحو أبسط ، استعراض

 
 الديباجة 

 
) انتيغوا وبربودا( الذي يرأسه السفير أشي 2أن الديباجة موضوع مفاوضات تجري في فريق االتصال 

وكان فريق االتصال قد وافق في اجتماعات سابقة للفريق العامل ) . سويسرا(كومر . ، واألنسة ك 
ه حتى يبلغ مشروع البرتوكول مزيدًا من على أن التفاوض في الديباجة ينبغي عدم الشروع في

وباإلضافة إلى نص . وسوف تبدأ المفاوضات بشأن الديباجة في االجتماع السادس . الوضوح 
المشـروع ، طلب الرئيسان أن تدرج في النص التفاوضي جميع اآلراء التي سبق أن قدمتها 

 UNEP/CBD/BSEGG6/Inf في الوثيقة واآلراء السابقة المشار إليها واردة. الحكومات حول الديباجة 
2. 
 
 

 :أحكام عامة 
 األهداف وااللتزامات والمصطلحات

 3 و2 و 1المواد 
 

 تبينان هدف البرتوكول ، أال وهو ضمان مستوى كاٍف من الحماية فيما يتعلق باآلثار 2 و1أن المادتين 
، علي أن تؤخذ في الضارة المحتملة علي الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

أما االلتزامات فتتضمن تنفيذ البرتوكول وضرورة عقد اتفاق . الحسبان المخاطر على صحة اإلنسان 
 .مسبق عن علم 

 
" الكائن الحي المحور "وأهم مصطلح هو . وقد تبينت األطراف مصطلحات محددة تحتاج إلى تعريف 

 وال تزال المشاورة جارية بشأن تعريف تلك .ألنه مصطلح يحدد ، نوعًا ما ، مدي البرتوكول كله 
 .المصطلحات 

 
 نطاق البرتوكول

 4المادة 
 

وهناك أربع قضايا أساسية في موضوع . يتعلق النطاق بالموضوعات التي سينطبق عليها البرتوكول 
أول نقل عبر الحـدود ، ) االستعمال المعزول ، د) السلع األساسية ، ج) نواتجها ، ب) النطاق ؛ أ

ومسألة النطاق تتعلق بمعظم المكونات األخرى . موضوع الصحة البشرية  ) •: باإلضافة إلى ذلك و
 .للبرتوكول 

 
ونطاق البرتوكول يتعلق كذلك بالنظرة الشاملة إلى البرتوكول ، من حيث أن المفاوضات قد تحدد أن 

فهناك . حورة في كل مرة أحكام البرتوكول ال يجب أن تطبق جميعًا على جميع الكائنات الحية الم
 .ترابط مباشر بين نطاق البرتوكول وتطبيق إجراءات االتفاق المسبق عن علم 

 
والنص الحالي ليس واضح بشأن ما هي األحكام التي تنطبق على الكائنات الحية المحورة غير  

 .الخاضعة إلجراءات االتفاق المسبق عن علم ، مثل اإلخطار وتقييم المخاطر 
 

 جراء االتفاق السابق عن علم تطبيق إ
 5المادة 

 
 
 



  UNEP/CBD/BSWG/6/8 
  Page  3 

أن النص الحالي يفصل بين نطاق البرتوكول وتطبيق إجراءات االتفاق السابق عن علم ، فيسمح بذلك أن 
يكون نطاق البرتوكول أوسع من مدى الكائنات الحية المحورة ، أو أوسع من الشروط التي تنطبق عليها 

 .إجراءات االتفاق السابق عن علم 
 

 :اإلجراءات 
 

 إجراءات االتفاق السابق عن علم
 

  : 6المادة  اإلخطار
  :7المادة  اإلقرار بتسلم اإلخطار 

  :8المادة  إجراءات القرار
  :9المادة  استعراض القرارات

 :10المادة  )أوصي بحذفها(إخطار العبور 
 :11المادة  اإلجراء المبسط

 :12المادة  ) بحذفها أوصي(الواردات الالحقة 
الترتيبات المتعددة األطراف / االتفاقات 
 والثنائية 

  :13المادة 

 
 

أن إجراءات االتفاق السابق عن علم واردة في األحكام المتعلقة باإلخطار وبإقرار تسلم اإلخطار وإخطار العبور 
 المتطلبات المرتبطة بذلك أما. واإلجراءات المبسطة والواردات الالحقة واتخاذ المقررات واستعراض المقررات 

التي يمكن أن تنطبق علي عمليات النقل عبر الحدود ، التي يغطيها البرتوكول أما بموجب إجراءات االتفاق 
السابق عن علم أو خارج نطاق هذه اإلجراءات ، فتتضمن االتفاقات والترتيبات المتعددة األطراف أو الثنائية ، 

 . والحدود الدنيا من المعايير الوطنية ، والنقل غير المقصود عبر الحدودوتقييم المخاطر و إدارة المخاطر ،
 

وبعبارة مبسطة تقتضي اإلجراءات أن يزود مقدم اإلخطار السلطة المختصة  لدى الطرف المتلقي بحد أدني 
دم ويجب على السلطة المتلقية أن تجيب مق. من المعلومات المحددة التي تسمح بالقيام بتقييم للمخاطر 
وفي بحر مدة لم تحدد بعد يجب على السلطة . اإلخطار في بحر مدة محددة بإقرار عن تسلمها ذلك اإلخطار 

وال تزال . المختصة أن تقوم باإلجابة على مقدم اإلخطار بمقرر تصدره يقوم علي أساس تقييم المخاطر 
وذلك مرتبط ارتباط . ت الالحقة له المفاوضات جارية بشأن من يكون عليه أن يشرع بتقديم اإلخطار وبالخطوا

 .جزئيا بالمناقشات حول المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدمة 
 

وهناك فرًص تسنح لتطبيق اإلجراءات المبسطة لإلخطار يمكن أن تنطبق أيضًا علي الكائنات الحية المحورة 
وهناك أيضا في النص الحالي .  علم بموجب البرتوكول ، ولكن ليس بموجب إجراءات اإلخطار السابق عن

 .حكم يسمح باتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف يتم وضعها خارج تطبيق البرتوكول 
 

 : تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 
 

 تقييم المخاطر  :14المادة 
 إدارة المخاطر :15المادة 
 )أوصي بحذفها (المعايير الوطنية الدنيا  :16المادة 

 
وينبغي أن . وتقتضي اإلجراءات القيام بتقييم المخاطر بالنسبة للكائنات الحية المحورة الخاضعة للبرتوكول 

يكون تقييم المخاطر قائمًا علي األقل علي أساس المعلومات المبينة في المرفق الثاني ، والتي تقدم في 
من االتفاقية ، يقتضي البرتوكول ) ز (8مادة وعلي نحو مماثل فأنه وفقا لل . 6اإلخطار المطلوب بموجب المادة 

 .وضع آليات مناسبة لتنظيم وإدارة المخاطر التي يتم تبينها عند تقييم المخاطر 
 

 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ  :17المادة 
 )ووضع بطاقات العبوة(المناولة والنقل والتعبئة  :18المادة 

 
 هو مطلوب اإلخطار به وتقديم معلومات عنه إلى األطراف التي تتأثر أو يمكن أن تتأثر  معالم ما17تبين المادة 

 فهي تقضي باتخاذ تدابير مناسبة بشأن مناولة الكائنات الحية 18أما المادة . بالنقل غير المقصود عبر الحدود 
 .وضع مناقشة أما الحاجة إلى وضع بطاقات على العبوة ومنهجيات هذه العملية فهما م. ونقلها 
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 :أحكام عامة ضرورية لتنفيذ البرتوكول واالتفاق السابق عن علم 

 
 :19المادة  نقطة االتصال الوطنية/السلطة الوطنية المختصة

غرفة تبادل معلومات السالمة /تقاسم المعلومات
 األحيائية

 :20المادة 

 :21المادة  المعلومات السرية
 :22المادة  بناء القدرات

 :23 المادة الوعي العام والمشاركة الجماهيرية
  

أن األحكام في البرتوكول تقتضي من األطراف أن تعين نقاط اتصال تقوم باالتصال باألطراف وبأمانة االتفاقية 
 ).السلطة الوطنية المختصة(المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وتكون مسؤولة عن تصريف شؤون البرتوكول 

ل األحكام المتعلقة باالتجار غير المشروع وبالمعلومات السرية وبغير األطراف وبعدم وتتعلق بأهداف البرتوكو
  .التمييز 

 
واألحكام المدرجة في االتفاقية والتي لها صلة وثيقة بالبرتوكول ، تتضمن األحكام بشأن تقاسم المعلومـات ، 

ه الموضوعات مترابطة بحكم ما يقتضيه أن تلك األحكام والمواد المتصلة بهذ. وبناء القدرات والوعي العام 
وتلك الغرفة هي . البرتوكول من األطراف من إرسال معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

األداة المقررة لتحقيق أهداف االتصاالت وتقاسم المعلومات والوعي العام وبعض جوانب بناء القدرات بموجب 
 . البرتوكول 

 
 تعلقة باالتجارالموضوعات الم

 
 :24المادة  غير األطراف
 :25المادة  عدم التمييز

 :26المادة  االتجار المشروع
 :34المادة  عالقة البرتوكول باالتفاقات الدولية األخرى

 
هذه البنود واردة في المعتاد في الصكوك المختلفة لغرض الوضوح فيما يتعلق بكيفية معاملة االتجار فيما بين 

.  وغير األطراف ، وفيما يتعلق بالعالقة بين مختلف مصادر أحد بنود االتـجار ، أو بند خاضع للبرتوكول األطراف
  .34والعالقة بين البرتوكول واالتفاقات الدولية األخرى تعالجها المادة 

 
  :27المادة   االقتصادية–االعتبارات االجتماعية 

 :28المادة  )تعويضال) (Redress(المسؤولية والجبر 
 :36المادة  االمتثال

 
أن النص يعكس اآلراء التي بينها اختالف محسوس في الكيفية التي يمكن بها أن تعالج األطراف الموضوعات 

وال يتضمن النص إجراءات معينة لتحديد .  االقتصادية وموضوعات المسؤولية في البرتوكول –االجتماعية 
 .عدم االمتثال االمتثال وال إجراءات لمعالجة موضوع 

 
 
 
 
 

 الترتيبات المؤسسية
 

 :29المادة  اآللية المالية والموارد المالية
 :30المادة  مؤتمر األطراف 

 :31المادة  الهيئات الفرعية واآلليات
 :32المادة  األمانة 

 :33المادة  عالقة البرتوكول باالتفاقية
 :35المادة  )التبليغ(الرصد وإعداد التقارير 

 :37دة الما تقييم هذا البرتوكول واستعرضه 
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 :38المادة  التوقيع
 :39المادة  بدء النفاذ
 :40المادة  التحفظات
 :41المادة  االنسحاب

 :42المادة  حجية النصوص
 

وهناك أيضا مشاورة .  بشأن التحفظات علي البرتوكول 40أن البند الوحيد الذي تتناوله المفاوضة هو المادة 
 . بشأن اآللية المالية والموارد المالية 29 بشأن بناء القدرات والمادة 22ل العالقة بين المادة جارية حو
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 مشروع نص تفاوضي مشروح لبرتوكول متعلق بالسالمة األحيائية
 

 الديباجة
 

 .لديباجة موضع تفاوض بعد ، فلذا فليس هناك شرح لنصها لم تكن ا 
 1الخيار 

 إن األطراف في هذا البرتوكول 
 

لكونهـا أطـرافًا فـي االتفاقيـة المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي ، ويشـار إليها هنا فيما بعد بـ                       
 ،" االتفاقية "

  
 ن االتفاقية ، م17و ) ز (8 والمادتين 4 و 3 ، الفقرتين 19وإذ تشير إلى المادة 

  
 لمؤتمـر األطـراف فـي االتفاقيـة المعنية بوضع بروتوكول            2/5وإذ تشـير أيضـا إلى المقـرر         

للسـالمة األحيائيـة والـذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود ألي كائن حي محور ناتج عن       
استخدام التكـنولوجيا األحيائيـة الحديـثة الـتي قـد تكـون لهـا آثـار معاكسـة على حفظ واستدامة                      

التـنوع البيولوجي ، ويضع ، على وجه التحديد ، إجراء محددًا لالتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه                 
، 
 

وإذ تـدرك أن التكـنولوجيا األحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات هائلة لرفاه البشر إذا ما     
 طورت واستخدمت وفقًا إلجراءات سالمة كافية للبيئة وصحة البشر ،

 
تضـع فـي اعتـبارها محدودية إمكانيات الكثير من البلدان ال سيما البلدان النامية ، في        وإذ   

 مغالبة طبيعة وحجم اإلخطار المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة 
 :قد اتفقت على النحو التالي  

 2الخيار 
 إن األطراف في هذا البروتوكول ، 

 
يـة المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي ، ويشـار إليها هنا فيما بعد بـ                لكونهـا أطـرافًا فـي االتفاق       

 ،" االتفاقية "
  

 مـن االتفاقية وإدراكًا  17والمـادة  ) ز (8 ، والمـادة  4 و 3 ، الفقـرتين     19إذ تشـير  إلى المـادة        
 لالرتباطات فيما بينها ،

  
 بوضع بروتوكول    لمؤتمـر األطـراف فـي االتفاقيـة المعنية         2/5وإذ تشـير أيضـا إلى المقـرر         

للسـالمة األحيائيـة ، والـذي يركـز عـلى وجـه التحديد على النقل عبر الحدود ألي كائن حي محور                  
نـاتج عـن التكـنولوجيا األحيائيـة الحديـثة الـتي قـد تكـون لهـا آثـار معاكسـة على حفظ واستدامة                   

التفاق السابق عن اسـتخدام التـنوع البيولوجي ، والذي يضع ، على وجه التحديد ، إجراء مناسبًا ل      
 علم ، للنظر فيه ،

 
 لمؤتمـر األطراف في االتفاقية وعلى وجه التحديد  3/20وإذ تؤكـد مـن جديـد عـلى المقـرر         

دعمـه لـنهج ذي مسـارين يتسـنى من خالله اإلسهام في تنفيذ هذا البروتوكول وإكماله بالترويج                  
يائيـة الصادرة عن برنامج األمم      لتطـبيق المـبادئ التقـنية الدوليـة للسـالمة فـي التكـنولوجيا األح              

 المتحدة للبيئة ،
  

وإذ تالحـظ إمكـانيـة أن تسـاهم توصـيات األمـم المـتحدة بشـأن نقـل البضائع الخطرة في           
 تنفيذ هذا البرتوكول ،

 الذي اعتمده مؤتمر األمم 21وإذ تشير إلى دعم المجتمع الدولي لجدول أعمال القرن  
 منه ، الذي ينص 16 ، وعلي وجه التحديد الفصل 1992 لعام المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

والذي يسعى فوق ذلك إلى ضمان السالمة " اإلدارة السليمة بيئيًا للتكنولوجيا األحيائية " على 
 في تطوير التكنولوجيا األحيائية وتطبيقها وتبادلها ونقلها عن طريق االتفاق الدولي ،
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وقت الذي يتصدى على الوجه المناسب لإلخطار الناجمة    وإذ تـدرك أن البروتوكول ، في ال        
عـن الكائـنات الحيـة المحـورة الـناتجة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة ، ينبغي أن يتجنب إحداث                    
تأخيـرات غيـر ضـرورية ، بعـدة طرق من بينها خلق متطلبات إدارية ال مبرر لها لنقل الكائنات الحية                     

 الستخدام المعزول ،المحورة عبر الحدود ألغراض ا
 

وإدراكـا مـنها للتوسـع السـريع فـي التكـنولوجيا األحيائية الحديثة والقلق العام المتنامي                 
مــن آثارهــا المعاكســة المحتمــلة عــلى الصــحة البشــرية أو الحيوانيــة وعــلى التــنوع الــبيولوجي  

 والبيئة وعلى الرفاه االجتماعي واالقتصادي ،
 

لـتي يمكـن أن تجلـبها التكـنولوجيا األحيائية للصحة والزراعة            وإدراكـا مـنها أيضـا لـلفوائد ا         
ــر        ــبحوث وتطوي ــر الضــرورية ل ــار الســلبية غي ــبارها ضــرورة تجــنب اآلث ــئة وواضــعة فــي اعت والبي

 التكنولوجيا األحيائية على الحصول على التكنولوجيا ونقلها ،
 

ية ، وعلى وجه    وإذ يسـاورها القـلق مـن اسـتمرار وجـود ثغـرات كبيرة في المعرفة العلم                
الـتحديد ، فـي مجـال التفاعل بين البيئة والكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية     

 الحديثة ،
وإذ تشـير إلى أنـه ، وفقـًا للمـبدأ الوقـائي ، فـإن عـدم التيقن العلمي الكامل ينبغي أن ال            

إلخطار في الحاالت التي ينشأ فيها أي يسـتخدم ذريعـة لتأجيل اتخاذ اإلجراءات لتجنب أو التقليل ا      
 خطر من الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية ،

 
وإذ تـدرك أيضــا أنـه بالــرغم مـن تــراكم خـبرات كــبيرة ، فقـد تــم تحديـد ثغــرات كـبيرة فــي         

 عــن المعــرفة ، وعــلي وجــه الــتحديد فــي مجــال الــتفاعل بيــن الكائــنات الحيــة المحــورة الــناتجة  
التكـنولوجيا األحيائيـة الحديثة والبيئة ، مع اعتبار قصر فترة الخبرة نسبيًا في إطالق هذه الكائنات         
وقـلة عـدد األنـواع والسمات المستخدمة نسبيًا ، والنقص في الخبرة في نطاق البيئات المتنوعة     

 وعلى وجه التحديد البيئات الواقعة في مراكز المنشأ والتنوع الجيني ،
ا مــنها عــلى تجــنب والتقــليل إلى أدنى قــدر مــن اإلخطــار المرتــبطة بــنقل ومــناولة وعــزم 

 واستخدام الكائنات الحية المحورة من خالل التقنيات السليمة لتقييم وإدارة اإلخطار ،
 

وإدراكـا لـلحاجة إلى وضـع شـرط أدنـي للسـالمة وإجـراء لتقييم وإدارة اإلخطار المحتملة               
 م وإطالق ونقل الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها ،الناشئة عن تطوير واستخدا

وإدراكـا مـنها لضـرورة وضـع اعتبار للتأثيرات االجتماعية االقتصادية إلدخال الكائنات الحية                
منـتجاتها ، فـي تقييمـات المخاطـر وإدارتهـا ، مع وضـع اعتبار بشكل خاص الحتياجات               .المحـــورة     

 وشواغل البلدان النامية ،

 عـلى الحاجة إلى توفير تعويض كاف عن أي ضرر متسبب أو ناشئ عن مناولة    وإذ تشـدد   
 ونقل الكائنات الحية المحورة واستخدامها ،

ووعيـا مـنها بالحاجـة إلى تطويـر وتشـجيع الـتوعية العامـة فـي مجـال سـالمة استخدام                       
مج توعية  ومـناولة ونقـل الكائـنات الحيـة المحـورة عـن طـريق تطويـر وتـنفيذ بـرامج تعـليمية وبرا                      

 جماهيرية وعن طريق مشاركة الجمهور في إجراءات تقييم وإدارة المخاطر ،

وإذ تضـع فـي اعتبارها محدودية قدرات الكثير من البلدان ، وال سيما البلدان النامية ، في                   
 مغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،

الحاجـة إلى وضع سياسات وتدابير مناسبة لتطوير وتعزيز الموارد البشرية           وإقـرارًا مـنها ب    
والقـدرات المؤسسـية في مجال سالمة مناولة ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة مع وضع               

 االعتبار الواجب الحتياجات البلدان النامية ،

األحيائية بناء على   وإذ تالحـظ أن أحكام البروتوكول ينبغي أن تساهم في ميدان السالمة             
 التقييمات العلمية للمخاطر ، 

 :اتفقت على النحو التالي  
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 الديباجة

 1الخيار 

 إن األطراف في هذا البرتوكول 

 أطـرافًا فـي االتفاقيـة المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي ، ويشـار إليها هنا فيما بعد بـ                     لكونهـا  
 ،" االتفاقية "

  من االتفاقية ،17و ) ز (8 والمادتين 4 و 3  ، الفقرتين19 إلى المادة وإذ تشير 

 لمؤتمـر األطـراف فـي االتفاقيـة المعنية بوضع بروتوكول            2/5 أيضـا إلى المقـرر       وإذ تشـير   
للسـالمة األحيائيـة والـذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود ألي كائن حي محور ناتج عن       

ثـار معاكسـة على حفظ واستدامة استخدام        التكـنولوجيا األحيائيـة الحديـثة الـتي قـد تكـون لهـا آ              
التـنوع البيولوجي ، ويضع ، على وجه التحديد ، إجراء محددًا لالتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه                 

، 

 أن التكـنولوجيا األحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات هائلة لرفاه البشر إذا ما  وإذ تـدرك   
  للبيئة وصحة البشر ،طورت واستخدمت وفقًا إلجراءات سالمة كافية

 محدودية إمكانيات الكثير من البلدان ال سيما البلدان النامية ، في   وإذ تضـع فـي اعتـبارها       
 مغالبة طبيعة وحجم اإلخطار المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة 

 :قد اتفقت على النحو التالي  

 2الخيار 

 إن األطراف في هذا البروتوكول ، 

 أطـرافًا فـي االتفاقيـة المتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي ، ويشـار إليها هنا فيما بعد بـ                     لكونهـا  
 ،" االتفاقية "

 مـن االتفاقية وإدراكًا  17والمـادة  ) ز (8 ، والمـادة  4 و 3 ، الفقـرتين     19  إلى المـادة      إذ تشـير   
 لالرتباطات فيما بينها ،

اف فـي االتفاقيـة المعنية بوضع بروتوكول         لمؤتمـر األطـر    2/5 أيضـا إلى المقـرر       وإذ تشـير   
للسـالمة األحيائيـة ، والـذي يركـز عـلى وجـه التحديد على النقل عبر الحدود ألي كائن حي محور                  
نـاتج عـن التكـنولوجيا األحيائيـة الحديـثة الـتي قـد تكـون لهـا آثـار معاكسـة على حفظ واستدامة                   

تحديد ، إجراء مناسبًا لالتفاق السابق عن اسـتخدام التـنوع البيولوجي ، والذي يضع ، على وجه ال      
 علم ، للنظر فيه ،

 لمؤتمـر األطراف في االتفاقية وعلى وجه التحديد  3/20 عـلى المقـرر   وإذ تؤكـد مـن جديـد      
دعمـه لـنهج ذي مسـارين يتسـنى من خالله اإلسهام في تنفيذ هذا البروتوكول وإكماله بالترويج                  

مة فـي التكـنولوجيا األحيائيـة الصادرة عن برنامج األمم           لتطـبيق المـبادئ التقـنية الدوليـة للسـال         
 المتحدة للبيئة ،

 إمكـانيـة أن تسـاهم توصـيات األمـم المـتحدة بشـأن نقـل البضائع الخطرة في         وإذ تالحـظ   
 تنفيذ هذا البرتوكول ،

 الذي اعتمده مؤتمر األمم 21 إلى دعم المجتمع الدولي لجدول أعمال القرن وإذ تشير 
 منه ، الذي ينص 16 ، وعلي وجه التحديد الفصل 1992معني بالبيئة والتنمية لعام المتحدة ال

والذي يسعى فوق ذلك إلى ضمان السالمة " اإلدارة السليمة بيئيًا للتكنولوجيا األحيائية " على 
 في تطوير التكنولوجيا األحيائية وتطبيقها وتبادلها ونقلها عن طريق االتفاق الدولي ،
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ن البروتوكول ، في الوقت الذي يتصدى على الوجه المناسب لإلخطار الناجمة         أ وإذ تـدرك   
عـن الكائـنات الحيـة المحـورة الـناتجة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة ، ينبغي أن يتجنب إحداث                    
تأخيـرات غيـر ضـرورية ، بعـدة طرق من بينها خلق متطلبات إدارية ال مبرر لها لنقل الكائنات الحية                     

  عبر الحدود ألغراض االستخدام المعزول ،المحورة

 للتوسـع السـريع فـي التكـنولوجيا األحيائية الحديثة والقلق العام المتنامي             وإدراكـا مـنها    
مــن آثارهــا المعاكســة المحتمــلة عــلى الصــحة البشــرية أو الحيوانيــة وعــلى التــنوع الــبيولوجي  

 والبيئة وعلى الرفاه االجتماعي واالقتصادي ،

 أيضـا لـلفوائد الـتي يمكـن أن تجلـبها التكـنولوجيا األحيائية للصحة والزراعة                 نهاوإدراكـا مـ    
ــر        ــبحوث وتطوي ــر الضــرورية ل ــار الســلبية غي ــبارها ضــرورة تجــنب اآلث ــئة وواضــعة فــي اعت والبي

 التكنولوجيا األحيائية على الحصول على التكنولوجيا ونقلها ،

 في المعرفة العلمية ، وعلى وجه        القـلق مـن اسـتمرار وجـود ثغـرات كبيرة           وإذ يسـاورها  
الـتحديد ، فـي مجـال التفاعل بين البيئة والكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية     

 الحديثة ،

 إلى أنـه ، وفقـًا للمـبدأ الوقـائي ، فـإن عـدم التيقن العلمي الكامل ينبغي أن ال         وإذ تشـير   
تجنب أو التقليل اإلخطار في الحاالت التي ينشأ فيها أي يسـتخدم ذريعـة لتأجيل اتخاذ اإلجراءات ل      

 خطر من الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية ،

 أيضــا أنـه بالــرغم مـن تــراكم خـبرات كــبيرة ، فقـد تــم تحديـد ثغــرات كـبيرة فــي       وإذ تـدرك  
 المحــورة الــناتجة عــن المعــرفة ، وعــلي وجــه الــتحديد فــي مجــال الــتفاعل بيــن الكائــنات الحيــة 

التكـنولوجيا األحيائيـة الحديثة والبيئة ، مع اعتبار قصر فترة الخبرة نسبيًا في إطالق هذه الكائنات         
وقـلة عـدد األنـواع والسمات المستخدمة نسبيًا ، والنقص في الخبرة في نطاق البيئات المتنوعة     

 ع الجيني ،وعلى وجه التحديد البيئات الواقعة في مراكز المنشأ والتنو

 عــلى تجــنب والتقــليل إلى أدنى قــدر مــن اإلخطــار المرتــبطة بــنقل ومــناولة وعــزما مــنها 
 واستخدام الكائنات الحية المحورة من خالل التقنيات السليمة لتقييم وإدارة اإلخطار ،

 لـلحاجة إلى وضـع شـرط أدنـي للسـالمة وإجـراء لتقييم وإدارة اإلخطار المحتملة             وإدراكـا  
 ن تطوير واستخدام وإطالق ونقل الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها ،الناشئة ع

 لضـرورة وضـع اعتبار للتأثيرات االجتماعية االقتصادية إلدخال الكائنات الحية            وإدراكـا مـنها    
المحــورة و منـتجاتها ، فـي تقييمـات المخاطـر وإدارتهـا ، مـع وضع اعتبار بشكل خاص الحتياجات                      

 ـة ،وشواغل البلدان النامي

 عـلى الحاجة إلى توفير تعويض كاف عن أي ضرر متسبب أو ناشئ عن مناولة    وإذ تشـدد   
 ونقل الكائنات الحية المحورة واستخدامها ،

 مـنها بالحاجـة إلى تطويـر وتشـجيع الـتوعية العامـة فـي مجـال سـالمة استخدام                     ووعيـا  
ج تعـليمية وبرامج توعية     ومـناولة ونقـل الكائـنات الحيـة المحـورة عـن طـريق تطويـر وتـنفيذ بـرام                   

 جماهيرية وعن طريق مشاركة الجمهور في إجراءات تقييم وإدارة المخاطر ،

 محدودية قدرات الكثير من البلدان ، وال سيما البلدان النامية ، في             وإذ تضـع فـي اعتبارها      
 مغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،

 بالحاجـة إلى وضع سياسات وتدابير مناسبة لتطوير وتعزيز الموارد البشرية            إقـرارًا مـنها   و
والقـدرات المؤسسـية في مجال سالمة مناولة ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة مع وضع               

 االعتبار الواجب الحتياجات البلدان النامية ،

ميدان السالمة األحيائية بناء على      أن أحكام البروتوكول ينبغي أن تساهم في         وإذ تالحـظ  
 التقييمات العلمية للمخاطر ، 
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 :اتفقت على النحو التالي  
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  األهداف– 1المادة 

المساهمة في ضمان ] ، طبقًا للمبدأ التحوطي ، [الهدف من هذا البروتوكول هو  
 في إطار عابر ] [سالمة االنتقال ، المناولة واالستخدام ] [ مستوى كاٍف من الحماية في مجال 

للكائنات الحية المحورة ] عبر الحدود ] اآلمن[النقل ] [ مع التركيز تحديدًا علي ] [ الحدود 
الناشئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية على ] ونواتجها[

 في الحسبان المخاطر ، علي أن توضع أيضًا[الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
 ]].والضروريات االجتماعية واالقتصادية [ على صحة اإلنسان 

 

فإن جميع المصطلحات الواردة " نواتجها ، والضروريات االجتماعية واالقتصادية "  عبارتي فيما عدا 
 :وبعد اتخاذ قرار بشأن البنود اآلتية  . 2/5بين أقواس تتعلق بالمقرر 

 نواتجها 
 ضع أيضًا في الحسبان المخاطر علي صحة اإلنسانعلي أن تو 
 الضروريات االجتماعية واالقتصادية 

 ال حاجة إلى تكرار هذه العبارات إّال في المواد الالحقة لها ، 14 و5و 4و 3و 2 و 1بالنسبة للمواد  
ة ضمنًا في والتي ال تتعلق بتطبيق إجراء االتفاق السابق عن علم ، حيث أن هذه العبارات ستكون مفهوم

 .جميع المواد المتعلقة بتطبيق إجراء االتفاق السابق عن علم 

  التزامات عامة– 2المادة 

علي كل طرف أن يتخذ التدابير القانونية واإلدارية الضرورية والمناسبة وغيرها ، لتنفيذ التزاماته 
 ] .وأنفاذه [بموجب هذا البرتوكول 

  . الوطني لاللتزامات الواردة في أحكام البرتوكولضرورة االنفاذ على الصعيد ] :وأنفاذه[

عـلى األطـراف أن تـتعاون لتيسير تنفيذ أحكام هذا البرتوكول ويمكن أن تشرك المنظمات                 -2[
 .] المعنية في التنفيذ حسبما يتناسب 

  .22ا المادة أنظر أيض. وفيه اشتراك اختياري للمنظمات المعنية األخرى . هذا ذكر لضرورة التعاون في التنفيذ 

أال بعد تلقيها اتفاقًا مسبقًا     ] أو نواتجها [ال تسـمح األطراف بتصدير الكائنات الحية المحورة          -3[
عـن عـلم ، كـتابْة ، مـن دولـة االسـتيراد، بشـأن الشـيء المسـتورد المحـدد ، وذلـك على أساس               

 /1.] إجراءات التقييم العلمي للمخـاطر 

من ) اسعع (دون اتفاق سابقة عن علم ) كحم(كائنات حية محورة التزام عام بعدم السماح بتصدير  
البلد المستورد ، قائما على أساس تقييم للمخاطر ؛ وقد يكون هذا الحكم غير متمش مع االلتزامات الواردة 

 ) .2 (4في المادة الحالية 
 )2 (5المادة  
 )4 (9المادة 
 )،ب)(أ) (1 (11المادة 
 )3 (13المادة 

 8المادة وهو مكرر في 

  نطاق البرتوكول4أنظر المادة ] : أو نواتجها [

                                                           
 9 ، الفقرة 8 ينبغي إحالة هذه الفقرة للبحث فيها بموجب المادة /1
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علي األطراف أن تضمن أن تطوير ومناولة ونقل واستخدام وانتقال وإطالق أية  -4[
إنما تتم بطريقة تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة علي التنوع ] أو نواتجها [كحم 

 ]] .مع وضع الصحة البشرية أيضا في الحسبان [البيولوجي 

  نطاق البرتوكول 4أنظر المادة ] : نواتجها [ 
  األهداف1أنظر المادة ] : مع وضع الصحة البشرية أيضا في الحسبان [

 . الحالية 15أن جزءًا من هذه األحكام قد يكون مكررًا في المادة  

ال ينبغي ألي شئ في هذا البرتوكول أن يؤثر بأي حال علي سيادة الدول على  -5[
قليمية الثابتة وفقا للقانون الدولي وعلي الحقوق السياسة والوالية للدول بحارها اإل

في أقاليمها االقتصادية الخالصة وإجرافها القارية ، وفقا للقانون الدولي ، وممارسة 
سفن وطائرات الدول لحقوقها وحرياتها المالحية علي نحو ما هو منصوص عليه في 

 ] .خرى ذات الصلةالقانون الدولي والصكوك الدولية األ

ليس في هذا البرتوكول ما يفسر علي أنه يقيد حقوق طرف في اتخاذ أي إجراء  -6
أكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به هذا البرتوكول ، 

ووفقا اللتزاماته [ هذا البرتوكول ] أهداف] [أحكام[شريطة أن يتوافق هذا اإلجراء مع 
 ] .نون الدوليبموجب القا

 .المتعلقة بالتزامات أشد تحديدًا ) األحكام ( العامة وبين ) األهداف( خيار بين ] :أهداف] [أحكام [

تشير هذه العبارة إلى الحقوق المقررة في المادة : ] وفقا اللتزاماته بموجب القانون الدولي [
34. 

  استخدام المصطلحات– 3المادة [

 يحـتوى عـلى تركيبة جديدة من المادة الجينة تم   يعـني أي كـائن حـي     الــ كحـم     [ 
 .الحصول عليها عن طريق التكنولوجيا األحيائية الحديثة 

يعـني أي وحـدة بيولوجية قادرة علي نقل مادتها الوراثية أو علي             الكـائن الحـي      
 .التكاثر الذاتي بما فيها الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات 

ــنولوجيا األ  ــثة التك ــة الحدي ــل   حيائي ــنيات داخ ــبيق تق ــني تط ــبار   تع ــابيب االخت أن
الـــتي تتغـــلب عـــلي حواجـــز الـــتكاثر ] وتقـــنيات دمـــج الخاليـــا / [2لـــلحامض الـــنووي 

 .]الفسيلوجي الطبيعية أو إعادة االئتالف غير االستيالد واالنتخاب التقليديين 

تقـنيات دمج  " " يائيـة الحديـثة  التكـنولوجيا األح " إلى أي مـدى تشـمل     ] : وتقـنيات دمـج الخاليـا     [
 ،"الخاليا

لقـد تبينت األطراف مصطلحات محددة تحتاج إلى تعريف وتوصلت إلى اتفاق تمهيدي على               
وال تزال  . تعريفات عملية بشأن أهم المصطلحات مثل الـ كحم ، التي تتعلق نوعًا مابمدى البرتوكول               

  .المشاورة جارية فيما يتعلق بتعريف المصطلحات

 )لم ينظر فيها الفريق العامل في اجتماعه الخامس المصطلحات الواردة فيما يلي أن( 

 النقل عبر الحدود 

                                                           
 علي أن هذه التقنيات تشمل تقنيات إعادة تركيب الحامض النووي والحقن 1اتفق فريق االتصال /   2

 .داخل أنابيب االختبار الخلوية المتخصصة ، المباشر للحامض النووي الخلوي في الخاليا والبنيات دون
 



  UNEP/CBD/BSWG/6/8 
  Page  15 

منطقة [من  ] أي كحم   [عبر الحدود نقل    /] 3أي كـائن حـي محـور        [ يعـني نقـل        
] منطقة تحت والية    [إلى  ] واحدة] [دولة[/تابعة لطرف واحد    ] أراضي] [خاضـعة للوالية    

 ].دولة أخرى [/ طرف أخر ] أراضي[ 

 ] :أي كحم [

 ] : دولة/[طرف 

 ] :أراضي ] / [منطقة تحت والية [
 التصدير

 ] :لـ كحم[

 ] :أراضي ] / [ منطقة خاضعة لوالية [ 

 ] :دولة / [ طرف 

 ] :دولة  000ال يشمل العبور من خالل  [ 
 

طرف ] اضيأر] [ منطقة خاضعة لوالية [ من ] لـ كحم [يعني التصدير النقل المقصود  
، ولكنه ال ] [أخرى] [دولة[ /طرًف ] أراضي ] [منطقة خاضعة لوالية [إلى ) ة(واحد ] دولـة[/

 ) ] . ثالثة(ثالث] دولة [ /يشمل العبور من خالل طرف  
 

 االستيراد

] منطقة واقعة تحت والية[ إلي] ألي كحم[يعني االستيراد النقل المقصود  
طرف آخر ] أراضي] [منطقة خاضعة لوالية [من ) ةواحد] (دولة[/طرف واحد ] أراضي[

 ]].دولة ثالثة [/، ولكنه ال يشمل العبور عن طريق طرف ثالث[أخرى ] دولة[/

 ] :أراضي]/[تحت والية [

 ] :دولة/ [طرف 

 ] : دولة000ال يشمل العبور عن طريق[

 المصّدر

] ولةالد[/يعني المصّدر أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لوالية الطرف  
 .تصدير الـ كحم ] يكون مسؤوًال عن ] [يرتب[بالتصدير و) ة(القائم 

 ] :دولة /[ طرف 

 ] :يكون مسؤوًال عن ] / [برتب [

 المستورد 

] الدولة [/يعني المستورد أي شخص اعتباري أو طبيعي تحت والية الطرف  
 .استيراد الـ كحم] يكون مسؤوًال عن ] [يرتب[باالستيراد و) ة(القائم 

 ] :دولة /[طرف 

                                                           
في " أي كحم " في مرحلة الحقة بفحص مدى تناسق استخدام مصطلح 2سيقوم فريق االتصال /  3

 .الوثيقة بأكملها 
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 ] :يكون مسؤوًال عن ] / [يرتب [

 طرف التصدير

يبدأ منه ] يزمع أن يبدأ منه أو [الذي ] الدولة[/يعني طرف التصدير الطرف  
 .عبر الحدود  ] أي كحم] [تصدير] [نقل[

 .من شأن هذا اللفظ أن يشمل التصدير من غير األطراف بموجب البرتوكول  ]:الدولة[

 .، تبعًا لتعريف عبارة عبر الحدود قد يكونان مترادفين]:  التصدير] / [حدودالنقل عبر ال[

 .يجعل نطاق المصطلح صريحًا  ] :لـ كحم [

 .يتعلق ذلك بنقل كحم عبر الحدود ] :مزمع أن يبدأ منه أو [

 طرف االستيراد

] نقل [يبدأ إليه] يزمع أن يبدأ إليه أو [ الذي ] الدولة[/يعني طرف االستيراد الطرف  
 ].عبر الحدود ] [أي كحم] [استيراد [

 .من شأن هذا اللفظ أن يشمل الصادرات من غير األطراف بموجب البرتوكول ] :  الدولة[

 .قد يكونان مترادفين تبعًا لتعريف عبارة عبر الحدود ] :  التصدير] / [النقل عبر الحدود[

 .   يجعل نطاق هذا المصطلح صريحًا ] :لـ كحم [

 .  يتعلق بنقل أي كحم عبر الحدود ] : أن يبدأ إليه أو مزمع[

 

 /4 نطاق البرتوكول  – 4المادة 

[ يسرى هذا البرتوكول علي النقل عبر الحدود ]  أدناه 2دون المساس بأحكام الفقرة  [ -1[
ي قد الت] الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة] [أو نواتجها[للـ كحم ] المناولة واالستخدام 

 -والرفاء االجتماعي[تنطوي علي أي أثر ضار بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي 
 ] .]مع أخذ األخطار على الصحة البشرية أيضا بعين االعتبار] [االقتصادي 

 
  .2يسمح ذلك باالستبعادات المبينة في الفقرة  :  ] أدناه 2دون المساس بأحكام الفقرة [
 
  .1أنظر المادة  :  ]دام المناولة واالستخ[
 
بحيث قد " الـ كحم "الذي يعقب الـ كحم يمد نطاق البرتوكول إلى ما يجاوز " نواتجها"أن لفظ ] :  أو نواتجها [

 العاري ، والكيماويات المنتجة من خالل استعمال الـ كحم مثل اإلضافات DNAيشمل المواد غير الحية مثل 
ويبدو . والمناقشة جارية حول هذه القضية الرئيسية . د الميتة مثل الخشب إلى األغذية أو العقاقير؛ والموا

 .المصطلح في بعض المواد عقب الـ كحم ولكن ال يبدو في غيرها 
 

 :قد يؤثر في المناقشات حول المواد اآلتية " نواتجها" االتفاق على مصطلح 
  األهداف1المادة 
  االلتزامات العامة2المادة 
 ام المصطلحات  استخد3المادة 
  تطبيق إجراءات االتفاق السابق عن علم5المادة 
  تقييم المخاطر14المادة 

                                                           
 . تحتاج األحكام المتعلقة بنطاق البروتوكول إلى المزيد من النقاش  /4
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  إدارة المخاطر15المادة 
  النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ17المادة 
 ]ووضع بطاقات العبوة[ المناولة والنقل والتعبئة 18المادة 
 المعلوماتغرفة تبادل / تقاسم المعلومات 20المادة 
 ) Redress( المسؤولية والجبر 28المادة 

يحدد ذلك نطاق البرتوكول علي أنه ينسحب علي الـ كحم ] : الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة[
 .1وفيه ازدواجية مع المادة ). 1 ، الفقرة 2/5أنظر المقرر (الناتجة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة 

 
  .1أنظر المادة : ]  االقتصادي -اعيالرفاه االجتم[
 
  .1أنظر المادة  :  ]مع أخذ اإلخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين االعتبار[
 
 :ال يسرى هذا البروتوكول علي  -2[

 يعين حدود تطبيق البروتوكول
عمليات النقل عبر الحدود للـ كحم التي قد ال تنطوي علي آثار ضارة بحفظ  )أ[( 

مع أخذ اإلخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين [خدام التنوع البيولوجي ، واستدامة است
 /5] ؛  Xعلي نحو ما هو محدد في المرفق ] االعتبار ،

 
  .1انظر المادة : ] مع أخذ اإلخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين االعتبار [
 

 ]المتطلبات الخاصة بعمليات النقل؛  )ب[ ( 
ل الـ كحم عبر الحدود بغرض االستخدامات المعزولة ، باستثناء عمليات عبور ونق )ج[ ( 

 /6) .]] النقل غير المقصود عبر الحدود  (17والمادة ) االلتزامات العامة  (2ما يتعلق بالمادة 
 

 :أن هذا الحكم قد ال يتمشى مع األحكام الحالية الواردة في المادتين اآلتيتين  
 الواسع النطاق االستعمال المعزول ) د (5المادة 
 إخطار طرف العبور) 1 (6المادة 

  تطبيق إجراء االتفاق السابق عن علم– 5المادة 
 

كائن حي ] [لجميع ] [لواحًد] [مقصودة[عمليات نقل عبر الحدود / 7] أول] [جميع [ -1
] حسب التعريف في هذا البرتوكول ] [أو نواتجها )  [ة(مّعين ] كائنات حية محورة ] [محور

 /8] : تخدام محددالس[
يمكن أال ال تتمشى مع مفهوم الواردات الالحقة كما هي مبينة في } جميع]:  [أول] /[جميع[

 ) .2 (11والمادة ) 4 (9المادة 
قد يكون داخًال ضمنًا حيث أن مفهوم النقل غير المقصود عبر الحدود " المقصودة"   أن مفهوم ] :مقصودة[

 " .غير مقصود"  التعريف الحالي للنقل عبر الحدود ال يحدد أن هذا النقل ومع ذلك فأن. 17وارد في المادة 
فأن ذلك سيقتضي علي األرجح إيراد تعريف له ] معين[إذا استبقي لفظ ] :  معين] [لجميع] [لواحد[

 . الحالية 4هنا قد ال يتمشى مع المادة " جميع"واستعمال مصطلح 
 
  4أنظر المادة  :  ]أو نواتجها [
 
 2فيه ازدواجية مع المادة  :  ] التعريف في هذا البروتوكول حسب[

                                                           
  Xفي المرفق "ة  التي هي مستحضرات صيدالنية للبشر الكائنات الحية المحور" هناك اقتراح بإدراج /  5
 . وغيرهما 18 و 5سيعاد النظر في هذا الحكم تبعًا لنتائج المادتين /   6
نقل عبر الحدود بالنسبة للوضع الجديد " أول" في تحديد ما يمكن اعتباره 2    سينظر فريق االتصال  /7

نقل " أول "ويسرى هذا أيضا علي استخدام . تيراد ألي كائن حي في البيئة المتلقية لدى طرف االس
  .6 من المادة 1عبر الحدود في الفقرة 

يجب أن يسمح لألطراف أن تفرض اشتراطات إخطار أكثر صرامة أو أكثر شموًال لحماية التنوع  /    8
؛ ] وطي والمبدأ التح] [منطق علمي سليم [تنبني علي ) أ: (البيولوجي حيثما كانت تلك االشتراطات 

ويمكن تغطية ذلك في مواضع أخرى من البروتوكول ، مما يؤدي ( تبلغ لجميع األطراف ) ج(ال تميز و ) ب(
 .) إلى حذف هذه الحاشية فيما بعد 
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ومن شأن ذلك أن يقتضي علي " الستعمال محدد" أن هذا يجعل البروتوكول صًكا ] :  الستخدام محدد[
 .األرجح تعريف االستخدامات المحددة 

 ] أول[ لتحديد مصطلح 6أنظر أيضا المادة 

 ]لدى طرف االستيراد ؛مزمع استخدمه في اختبار حقلي ) أ[[ ( 

لدي طرف االستيراد إلنمائه ] [ البيئة] إلي[في ] ألول مرة [عمدًا ] إطالقه[إدخاله ) ب[ ( 
 ]؛]أو إكثاره 

 .6أنظر أيضا المادة . إطالق /  يجعل تطبيق هذا الحكم مقصورًا علي أول إدخال ] :أول[

 .ان مترادفين  في هذا السياق قد يكون هذان المصطلح] :إطالقه] [إدخاله[

   صياغِي] :إلي[في 

يبين ذلك استخدامات محددة للـ كحم ينطبق عليها هذا ] :  لدى طرف االستيراد إلنمائه أو إكثاره [
 . الحكم 

 ]كان قد حظر لدي طرف التصدير ؛ ) ج[( 

] االستخدام ] [لإلنتاج الواسع النطاق في] [قصريًا[الكائنات الحية المحورة الموجه ) د[( 
 ) ة(المعزول]]] المرافق[

 .يبين االستخدام المقصود للـ كحم  :  ]قصريًا[

أن المعيار لتطبيق هذا الحكم فيه مزيد من بيان االستخدام المقصود  : ]اإلنتاج الواسع النطاق في[
 .باعتباره استخداما لإلنتاج الواسع النطاق 

اًال تبادلي بينهما ، ويعني االستخدام المعزول نصان كثيرًا ما يستعمالن استعم] :  المرافق] [االستخدام[
االستخدام المعزول بشكل ما ، ويشير المرافق المعزولة عادة إلى مرفٍق تتبين فيه عملية العزل وتتمشى 

 .هذه العملية مع المعايير الموضوعة 

  .إجراءات االتفاق السابق عن علم] ألحد[يجب أن تخضع 

 صياغي : عن علمإجراءات االتفاق السابق ] ألحد[

عبور كائنات حية محورة [ أال يطبق إجراء االتفاق السابق عن علم علي ] يجوز] [يجب[ -2[
 /10/ 9: عبر الحدود لـ ] المقصود[النقل ] أو علي

تسمح بخيارات ، وتقضي بأن إجراء االتفاق " يجوز" تسفر عن التزام ، بينما " يجب  "؛] يجوز] [يجب[
 .ة لتطبيقه علي جميع حاالت العبور السابق عن علم ال ضرور

أن ذلك : ] عبور كائنات حية أو علي [أال ال يطبق إجراء االتفاق السابق عن علم علي ] يجب[
 يستبعد العبور من إجراءات االتفاق السابق عن علم 

ارًا إذا أن بيان المقصود صراحة يستبعد النقل غير المقصود عبر الحدود وقد يكون في ذلك تكر : ]المقصود[
 ).1 (5في المادة " المقصود" استبقيت كلمة 

الكائنات الحية المحورة المعفاة بموجب اإلطار التنظيمي المحلي لطرف االستيراد )  أ[( 
أو ، في حالة عدم وجود إطار تنظيمي محدد ، يكون طرف االستيراد قد حدد أن النقل عبر [

؛ أو / 11] ه إخطار طرف االستيراد بهذا النقل الحدود يمكن أن يتم في نفس الوقت الذي يتم في
                                                           

ال ينبغي لإلعفاءات من هذا النوع أن تقلل من مستوي الحماية عن المستوي الذي تنص عليه    / 9
و المبدأ ] [منطق علمي سليم[وأن تنبني علي .  البروتوكول عملية االتفاق السابق عن علم بموجب

ويمكن تغطية ذلك في مواضع أخرى من . ( ، وأال تكون تمييزية وأن تبلغ إلى جميع األطراف ] التحوطي 
 .)البروتوكول مما يؤدى فيما بعد إلى حذف هذه الحاشية 

 
ينص علي مستوى سالمة ، [ق دولي آخر الكائنات الحية المحورة الخاضعة التفا: النص التالي /   10

فيما يتعلق بالنقل عبر الحدود لكائنات حية محورة ، أعلي من المستوى الذي ينص عليه هذا البروتوكول 
 . البداء المشورة القانونية حول ما إذا كان هذا الحكم ضروريًا 2سوف يحال إلى فريق االتصال ] 
 
 .11موجودًا في المادة يحاول هذا الحكم أن يصور مفهومًا /   11
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ال [ ثنائية أو متعددة األطراف أو إقليمية ، إذا كانت تلك ] أو ترتيبات [ المعفاة بموجب اتفاقات 
] و] [ وال مع االلتزامات الدولية التي يقررها القانون الدولي ] [تتعارض مع أهداف هذا البروتوكول

، وتبلغ إلى األمانة ] الحماية عن المستوى الذي يقرره البروتوكولال ينتج عنها انخفاض مستوي [
 /12] ؛ ] عن طريق غرفة تبـــادل معلومـات السالمة األحيائية [وإلى جميـع األطراف 

أو ، في حالة عدم وجود إطار تنظيمي محدد ، يكون طرف االستيراد قد حدد أن النقل عبر [
يسمح : ] ي يتم فيه إخطار طرف االستيراد بهذا النقل الحدود يمكن أن يتم في نفس الوقت الذ

ذلك بالقبول المسبق من أطراف االستيراد في حالة عدم وجود إطار للسالمة األحيائية لدي األطراف المتلقية 
. 

  .13  أنظر المادة ] :أو ترتيبات[

 أهداف يتمشى معيتطلب ذلك إطارًا تنظيميا داخليًا  : ]ال تتعارض مع أهداف هذا البروتوكول [
 البروتوكول 

 ] :وال مع االلتزامات الدولية التي يقررها القانون الدولي [

   صياغي ] :و[

 ] :ال ينتج عنها انخفاض مستوى الحماية عن المستوى الذي يقرره البروتوكول [

أن االتصال عن طريق غرفة تبادل ] : عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية [
أما العبارات المستعملة . ات السالمة األحيائية يكفل الشفافية واالتصال لجميع األطراف معلوم

 " وإلي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية " في مواد وأحكام أخرى فهي 

المعزول ] االستخدام] [البحوث في [لـ ] قصريًا[الكائنات الحية المحورة الموجهة )  ب[(
 /13] ؛]المعزولة] المرافق[

 1 ، الفقرة 5أنظر المادة ] :  قصريًا[

 .يحدد ذلك االستخدام صراحة ] :  البحوث في[

 1 ، الفقرة 5أنظر المادة :  ] المرافق] / [االستخدام[

الكائنات الحية المحورة التي يحدد مقرر صادر عن اجتماع األطراف في البروتوكول )  ج[( 
مع وضـع [ستخدام المستدام للتنوع البيولوجي أن ليس لها آثار ضارة على الحفظ واال/ 14

 ]؛] الصحة البشرية في الحسبان

 .1أنظر المادة  :  ]مع وضع الصحة البشرية في الحسبان [

الكائنات الحية المحورة الموجهة إلى الطرح في أسواق طرف االستيراد ، شريطة أن يكون )  د[( 
لم لهذا الغرض المحدد ، وذلك دون اإلخالل بأي قرار يتخذه طرف االستيراد منح قبل ذلك اتفاقًا سابقًا عن ع

 ) .]]أ (3 ، الفقرة 8طرف  االستيراد بموجب البند 

 

  اإلخطار– 6المادة 

] المصّدر] [أو] [المستورد] [يلزم[أو ] أن يبلغ] [التصدير] [االستيراد[طرف ] يجب علي] [يجوز[
وآلية غرفة تبادل السالمة [ االستيراد لطرف] السلطة المختصة الوطنية[بأن يبلغ كتابة 

                                                                                                                                                                             
 
الكائنات الحية المحورة التي يطلب استيرادها إلي السلطة المختصة  ، لدى : " النص التالي /   12

طرف االستيراد ، بغرض إجراء تقييم مخاطر كعملية من إجراءات االتفاق السابق عن علم المنصوص 
التي ) أ (2مناقشات الدائرة حول الفقرة قد تم حذفه ريثما تظهر نتيجة ال" عليها في هذا البروتوكول 

 .تغطي محتواه 
 
 " .االستخدام المعزول" سوف يعتمد البت النهائي في هذا الحكم علي تعريف مصطلح /   13

 
 مطالب بتقديم المشورة بشأن ما إذا كان من الضروري أحالته إلى أحد المرفقات 2وفريق االتصال /   14

. 
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نقل ] أول[قبل ] طرف العبور ] السلطة الوطنية المختصة المعنية لـ [وإذا كان مناسبًا [ األحيائية 
 ، علي أن يشتمل اإلخطار ، 5مقصود عبر الحدود ألي كائنات حية محورة يقع داخل نطاق المادة 

  / 15. رفق األول كحد أدني ، علي المعلومات التي يحددها الم

حسب العنوان المستعمل في الوقت الحالي ليست هذه األحكام مقصورة علي إخطارات االتفاق السابق 
 .عن علم 

 :أنظر العالقة بـ  

 قد يتطلب النص الحالي اتفاقًا سابقًا عن علم لكل نقل للـ كحم عبر الحدود) أ (2المادة 

  قد يسمح النص الحالي بإعفاءات5المادة 

 .يبين ذلك من سيقوم باإلجراء ] :  التصدير] / [االستيراد[ف طر

فأنه يجعل الحكومات مسؤولة عن ] طرف الـ[  إذا ما جعل ذلك مشفوعًا بلفظ ]/:يجب علي]/[يجوز لـ [
الشروط التي ينطبق " اختيارية وقد تتطلب أن تبين " يجوز لـ" تنطوي على إلزام بينما " يجب علي. "اإلخطار 
 ) .3 (14أنظر أيضا االلتزام المالي بموجب المادة " ا الحكم فيها هذ

 .  أن ذلك يجعل المستورد أو المصّدر هو القائم باإلخطار ] :المصّدر] [أو] [المستورد[

 .أن ذلك يبين النقطة التي يوجه إليها اإلخطار ] :  السلطة المختصة الوطنية [

التي تقتضي من األطراف أن تتيح ) أ) (3 (20أنظر المادة ] :  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية[
 .المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 4 ، والمادة 10أنظر المادة  : ]لطرف العبور][ السلطة الوطنية المختصة المعينة [وإذا كان مناسبًا [
 ).ج) (2(

   5 أنظر المادة ] :أول[

لديه مسؤوًال مسؤولية ] المستورد] [االستيراد] [المصّدر] [ التصدير[يجعل طرف  -2[
 ] .]المستورد] [المصّدر[قانونية عن دقة المعلومات التي يقدمها 

مسؤولين مسؤولية " المستورد" "المصّدر" ستكفل الحكومة أن يكون :  ] االستيراد] [التصدير[طرف 
 " .وردالمست" "المصّدر" قانونية عن دقة المعلومات التي قدمها 

 .  يبين هذا من سيكون مسؤوًال قانونًا عن دقة المعلومات ] :المستورد] [المصّدر[

] المستورد] [المصّدر[ هو 1  يبين ذلك أن مقدم المعلومات المذكور في الفرقة ] :المستورد] /[المصّدر[
 .وليس الطرف 

 ]باالتفاق السابق عن علم [ اإلقرار بتسلم اإلخطار – 7المادة 

يومًا من ]]  90[[ لى طرف االستيراد أن ُيقر كتـابة إلى المْخِطر بتسلم اإلخطار خالل ع -1
 .تسلم األخطـار 

 الفترة الزمنية التي يتم فيها اإلقرار بتسلم اإلخطار]]:  90[[

 :يجب أن يحدد اإلقرار  -2

)I( موعد تلقي اإلخطار 

 المعلومات المحددة في  ، عليمن الناحية الشكليةما إذا كان اإلخطار يحتوى ،  )ب(
 ]و[ ؛ 6المادة 

 صياغي] :  و[

ما إذا كان ينبغي السير وفقا لإلطار التنظيمي المحلي لدى طرف االستيراد ،  )ج[( 
شريطة أن يكون ذلك اإلطار متوافقًا مع هذا البروتوكول ، أو أن يتم ذلك طبقا للتدابير المنصوص 

 / 16.]  من هذا البروتوكول 8عليها في المادة 

                                                           
وأي معلومات أخرى قد يتطلبها طرف االستيراد طبقا " لوارد في عبارة سوف ينظر في المفهوم ا/   15

  .2وذلك في إطار المادة ] " بما يتفق مع أهداف البروتوكول [ لتشريعاته الوطنية 
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من شأن هذا الحكم أن يسمح بأن يتخذ طرف االستيراد قرارًا بالسماح للمصّدر بأن يقوم بخطواته  
إما وفقا لإلجراءات االتفاق السابق عن علم ، أو وفقا لإلطار التنظيمي المحلي بشرط أن يكون ذلك اإلطار 

 .متمشيا مع البروتوكول 

تيراد ال يعني ضمنًا الموافقة علي النقل أن عدم اإلقرار بالتسلم من جانب طرف االس -3
 .عبر الحدود 

  إجراءات القرار بشأن االتفاق السابق عن علم-8المادة 

تتخذ علي أساس ] [14وفقا للمادة ] [تقييم اإلخطار[تستند مقررات طرف االستيراد إلى  -1
تدامة استخدام التنوع لآلثار السلبية الواقعة علي حفظ واس] [المادة الوقائي ] [القواعد العلمية

والمعايير االجتماعية واالقتصادية ] [مع وضع اعتبار لإلخطار علي الصحة البشرية] [ البيولوجي
 /17] .والثقافية

  يقضى ذلك أن يكون المقرر صادرًا علي أساس تقييم ] :14وفقا للمادة ] [تقييم اإلخطار[استناد إلي 
 المقرر صادرًا علي أساس تقييم للمخاطر يجرى وفقا لألحكام وتقتضي الجملة الثانية أن يكون. للمخاطر 

  .14المحددة لتقييم المخاطر الواردة في المادة 

قد ال يحدد ذلك نطاق الحكم العام الذي يقضي بتقييم المخاطر إال ] : تتخذ علي أساس القواعد العلمية[
 .إذا ذكرت القواعد العلمية 

وليس من الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق علي المقرر أو علي تقييـم  . 1أنظر المادة  :  ]المبدأ الوقائي[
 " .و" فإذا كان ينطبق علي الحالتين ينبغي أن تضاف كلمة . المخاطر 

 ] لآلثار السلبية الواقعة علي حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي [

 1  أنظر المادة ] :مع وضع اعتبار لإلخطار علي الصحة البشرية [

  1  أنظر المادة ] :والمعايير االجتماعية واالقتصادية والثقافية [

 بما 7يخطر طرف االستيراد المْخِطر في غضون الفترة الزمنية المشار إليها في المادة  -2[
  : إذا كان

90بعد فترة ال تقل عن [يمكن المضي في النقل الدولي المقصود عبر الحدود  )أ(
 يْة ؛ أودون موافقة كتاب] يومًا 

 يومًا من تلقي 90 ، إي في بحر 7ينبغي التوصل إلى قرار في بحر المدة المشار إليها في المادة 
 .اإلخطار 

وبالصيغة التي جاء بها يقتضي هذا الحكم من الطرف المستورد أن يتوصل إلى قرار عما إذا كان 
 يومًا بدون موافقة كتابيْة 90صدير بعد ينبغي استمرار عملية االتفاق السابق عن علم أو يجوز المضي في الت

 .ويالحظ أن هذا القرار يمكن أن يكون صادرًا في آن معًا مع اإلقرار بتسلم اإلخطار. أخرى 

 ، وتعقب 7هذه المدة مماثلة للفترة الزمنية المشار إليها في المدة  : ] يومًا 90بعد فترة ال تقل عن [
 .ة كتابية أخرى صدور قرار يسمح باالستيراد بدون موافق

ال يجوز المضي في النقل المقصود عبر الحدود إال بعد أن يقدم طرف االستيراد  )ب(
 ].موافقـة الكتابية 

و إلى غرفة تبادل معلومات السالمة [يرسل طرف االستيراد قراره كتابة ، إلى المْخِطر  -3
 :ن اإلقرار بتسلم اإلخطار م] يومًا] [180] [90] [فترة زمنية معقولة [في غضون ] األحيائية 

فترة زمنية معقولة تدخل قلقلٍة  قانونية في "  أن عبارة ] :يومًا] [180] [90] [في فترة زمنية معقولة [
 يومًا علي 90تسمح بمد الفترة الزمنية للتوصل إلى القرار وانقضاء ) د (3هذا الحـكم ، خصوصًا وأن الفقرة 

 يومًا عقب إقرار 180وانقضاء علي .  يومًا للتوصل إلى قرار 180تصل إلى اإلقرار بتسلم اإلخطار يسمح بمدة 
 . يومًا للتوصل إلى قرار 270بتسلم اإلخطار من شأنه أن يتيح فترة تصل إلى 

، ) د) (3 (20  قد يكون في ذلك ازدواجية مع المادة ] :وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية [
 .تيراد أن يقوم بإخطار الغرفة بالقرار التي تقتضي من طرف االس

                                                                                                                                                                             
 5يمكن تغطية المفهوم الوارد في هذه الفقرة بالمادة /    16
 14 حول المادة  علي ضوء نتائج المناقشات1ينبغي إعادة النظر في الفقرة  /   17
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بالموافقة علي االستيراد بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية انطباق  )أ(
 القرار علي الواردات الالحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ 

)II(  أو[بحظر االستيراد ؛[ 

 .صياغي ) . أ(بعد الخيار " أو"  تضاف لفظ ]أو[

] أو] [و] [تشريعاته الوطنية [أو وفقا لـ[ضافية ذات صلة بطلب معلومات إ[ )ج[( 
وعند حساب الوقت الذي يستغرقه طرف االستيراد للرد ، ال يؤخذ ] . [للمرفقين األول والثاني

في الحسبان عدد األيام التي ينتظر فيها طرف االستيراد تلقي المعلومات اإلضافية ذات الصلة 
 ]أو[؛ ]]

يبين ذلك األساس الذي ينبني  :  ]للمرفقين األول والثاني] [أو] [و] [لوطنيةتشريعاته ا] [وفقا لي [
 .عليه طلب معلومات إضافية 

 .أن انتظار المعلومات اإلضافية يوقف عقارب الساعة :  ] ال يؤخذ في الحسبان000عند حسبان الوقت [

ة معينة ال تزيد عن فتر[بإبالغ المْخِطر بمد الفترة المحددة في هذه الفقرة بمقدار  )د[( 
لتمكينه من التوصل ] المْخِطر [الوقت الضروري لتقييم المعلومات التي تلقاها من ] [ يومًا 90

 .]]إلى قرار مستنير 

أن ذلك يجعل مجموع الفترة المتاحة للتوصل إلى قرار بدًأ من تاريخ ]:  يومًا 90فترة معينة ال تزيد عن [
 . يومًا كحد أقصي 3 يومًا أو 270اإلخطار تبلغ أما 

 (8قد يدخل ذلك قلقلًة قانونية ، أنظر المادة ] :  الوقت الضروري لتقييم المعلومات التي تلقاها [
3.( 

، غير أن ذكر ذلك قد يكون الزمًا لجعل الفقرة  )1 (7أن المعلومات يقدمها المْخِطر ، أنظر المادة ] : المْخِطر [
 .منطقية 

 .قد يكون في ذلك تكرار ألنه يعيد ذكر الغرض من المادة ] : لى قرار مستنير لتمكينه من التوصل إ000[
 

أال في حالة الموافقة [ أسباب القرار 3يجب أن تتضمن المقررات بموجب الفقرة  -1
 .]غير المشروطة 

 
 .قد ال يكون هناك داع لتفسيرات بالنسبة لموافقة غير مشروطة ] :  المشروطة 000أال في حالة [
 

انعدام التيقن العلمي الكامل ، أو انعدام ] أو] [المعلومات الكافية [ يمنع انعدام ال -5[
التوافق في اآلراء العلمية بشأن تحديد اآلثار السلبية المحتملة ألي كائن حي محور ، طرف 

 .]االستيراد من حظر استيراد الكائن الحي المحور المعني 

 
وقد يلزم تعريف ) 1أنظر المادة ( اره من أحكام البروتوكول قد يكون ذلك تنفيذ لمبدأ التحوط باعتب 

 .التوافق في اآلراء العلمية 

من شأن ذلك أن يسمح لطرف ما أن يحظر االستيراد علي أساس انعدام ] :  أو] [المعلومات الكافية[
ات الالزمة بموجب المعلومات الكافية غير المعلومات المطلوبة بموجب المرفقين األول والثاني ، مثل المعلوم

 .تشريع وطني أو حسب هيئات استشارية 

 .توفر هذه الكلمة أكثر من سبب للحظر ] أو[

ستتعاون األطراف بهدف التوصل إلى قرار في أقرب وقت ممكن ، حول المدى الذي ال  -6[
يمكن فيه ، فيما يتعلق باإلجراءات ، المضي في النقل عبر الحدود دون الحصول علي موافقة 

 .]يحة ، وفي أي حاالت تحدد في مرفق صر

ويمّكن هذا الحكم األطراف من أن تقرر . من شأن هذا الحكم أن يقتضي وضع مرفق من المرفقات  
 .ما هي عمليات النقل عبر الحدود التي تقتضي دائما موافقة صريحة بموجب اتفاق سابق علم 
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ولم تكن  [X )(بموجب الفقرة خاء إذا لم يرد طرف االستيراد في غضون الفترة المحددة  -7[
ال ] [ال يجوز] [ يجوز [الحالة من الحاالت التي ال يجوز فيها المضي بالنقل دون موافقة صريحة ، 

استيراد ] حظر] [وافق[ يعتبر طرف االستيراد أنه قد ] المضي في النقل عبر الحدود ] ينبغي
 .]الكائن الحي المحور المعني 

كما هو ] : حاالت التي ال يجوز فيها المضي في النقل دون موافقة صريحة ولم تكن الحالة من ال[
 . من هذه المادة 6مبين في الفقرة 

. تعني أن عدم وجود رد في غضون الفترة المحددة تعتبر موافقة ضمنية " يجوز"كلمة  ] :  للمصدر][يجوز[
 .في الجملة الالحقة ] وافق [ويقتضي ذلك كلمة 

 .في الجملة الالحقة ] حظر[ه أنه ال يوجد قبول ، لكن ذلك ال ينطوي حتما علي معنا] :  ال يجوز[

هي عبارة شرطية وقد تقتضي تفسيرًأ إضافيًا للظروف التي ينبغي فيها للمصّدر أن يستمر ] : ال ينبغي[ 
 .في النقل عبر الحدود 

في [ير نحو اتخاذ قرار ما يفيد بإحراز تقدم كب] [أو] [قراره[إذا لم يرسل طرف االستيراد  -8[
أو إذا لم يكن هناك إقرار بتسلم اإلخطار [يومًا من تاريخ اإلقرار بتسلم اإلخطار ] 90] [غضون 

ذلك ال يعني الموافقة بالنقل الكائن الحي المحور ] 7في غضون المدة المحددة في المادة 
[بمقتضى  المادة خاء ]  تاٍل []آخر[قصدًا عبر الحدود ، غير أن طرف التصدير ال يكون عليه التزام 

X] [ فيما يتعلق بذلك النقل عبر الحدود للكائن الحي المحور[ 

تدعوان ) د) (3 (20والمادة ) 3 (8أن المادة ] : ما يفيد بإحراز تقدم كبير نحو اتخاذ قرار] [أو] [قراره[
 .حيائية الطرف ألي إبالغ قراره إلى المْخِطر وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة األ

 .أعاله ) 3 (8أن الزمن المبين ينبغي أن يكون هو الزمن المذكور في المادة ] :  90[

أن هذا  ] :  7أو إذا لم يكن هناك إقرار بتسلم اإلخطار في غضون المدة المحددة في المادة [
 ) 3 (7الشرط سبق أن ورد في المادة 

  يومًا90 هي 7المدة المحددة في المادة 

 .هذان اللفظان قد يكونان مترادفين في هذا السياق ] : تاٍل] [آخر[

تشير إلى االلتزامات المحددة الواقعة علي عاتق طرف التصدير كما هي مبينة في المواد  )] X(المواد خاء[
6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 28.  

اعدة طرف يقرر مؤتمر األطراف ، في أول اجتماع له ، اإلجراءات واآلليات المالئمة لمس -9[
 . ]االستيراد في التوصل إلى قرار 

تحتاج هذه الفقرة إلى مزيد من الوضوح حيث أن اإلجراءات الخاصة بالتوصل إلى قرار واردة في النص  
ينبغي إيضاح ما إذا كانت هذه الفقرة تشير إلى بناء قدرات ، أو إلى التعاون ، أو إلى اإلجراءات المبسطة أو .  

 .إلى عدم الرد 

 ]في إطار االتفاق السابق عن علم [ استعراض القرارات – 9مادة ال

يجـوز لـلطرف المسـتورد فـي أي وقـت ، في ضوء المعلومات العلمية الجديدة حول اآلثار                     -1
مـع مراعاة المخاطر    [الضـارة المحتمـلة عـلي الحفـظ واالسـتخدام المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي                 

باستعراض وتغيير قراراته ] من جانب واحد[ أن يقوم ] والمـبدأ الـتحوطي     ] [عـلي صـحة اإلنسـان     
 يومًا ، 30وفي هذه الحالة    علي هذا الطرف خالل . المتعـلقة بـنقل كـائن حـي محور عبر الحدود       

وغرفة تبادل معلومات ] األطراف المعنية [أن يعـلم المْخِطـر الـذي سبق أن أخطر بحركات النقل ،             
 .صيل كاملة عن اسباب اتخاذ هذا القرار السالمة األحيائية ، وأن يعطي تفا
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أن هذا يجعل إجراءات االستعراض مقصورة علي ما توصل إليه         ] :  فـي إطـار االتفـاق السـابق عـن علم            [
مـن قـرارات فـي إطـار إجـراءات االتفـاق السابق عن علم ، ويستبعد استعراض القرارات التي تم التوصل إليها                     

 .عن االتفاق السابق عن علم عمًال بأحكام البروتوكول الخارجة 

. في هذه الحالة قد يكون من المناسب إعادة ذكر األهداف         ] :مـع مراعاة المخاطر علي صحة اإلنسان        [ 
  .1أنظر المادة 

 . في هذه الحالة قد يسمح لذلك بتفسيرات متنافرة للمبدأ التحوطي 1أنظر المادة ] : والمبدأ التحوطي [

 . لطرف االستيراد بتغير قراره من جانب واحد يسمح ذلك] : من جانب واحد[

 " .المعنية"قد تشمل أطراف العبور أو غيرهم تبعًا لتفسير كلمة ] : األطراف المعنية [

أن تطـلب إلى طـرف االسـتيراد أن يعيد          ] المْخِطـر ] [التصـدير ] دولـة   ] [لطـرف   ] [يجـوز   [[ -2[
] التصــدير ] دولــة] [طــرف[[، إذا كــان  8الــنظر فــي قــرار اتخــذه فيمــا يتعــلق بــه بموجــب المــادة  

 :يرى ] المْخِطر[

مـن شأنه أن يقتضي من الحكومة أن تقدم الطلب وأن      " لطـرف "] : المْخِطـر ] [التصـدير ] دولـة ] [لطـرف [[
توسع النطاق بحيث يشمل    " دولة التصدير . "يجعـل طـلب االسـتعراض مقصـورًا عـلي األطراف في البروتوكول              

 9 و8 و 7يتمشى مع المواد " المْخِطر. " ، غيـر أنـه يقصـر الطلب علي الحكومات           المصـدرين مـن غيـر األطـراف       
 ).ا(

)I(                  أن تغيـرًا قـد حـدث قـد يؤثـر علي نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ
 القرار علي أساسها ؛ 

   تضاف صياغي] : أو[تضاف 

)II(  أنه قد توفرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة ؛ أو 

)V(        مقـنع بـأن القـرار لـم ينبن علي مبادئ علمية     أنـه قـد توفـر دليـل 
وال تسـانده أفضـل القـرائن العلمية    ] اقتصـادية ، ثقافيـة أو تحوطيـة      /اجـتماعية   [

 .]]المتوافرة 

  .36وقد يرطبت ذلك بالمادة " مقنع "أن ذلك يدعو تقييم كلمة  ] :  000قد توفر دليل مقنع [

أنظر . اقتصادية تشمل الثقافية    /   أن عبارة اجتماعية      ] :00اقتصـادية ، ثقافية أو تحوطية       / اجـتماعية   [
والقرارات قائمة علي أساس تقييم المخاطر والمبدأ التحوطي يمكن أن يؤخذ في االعتبار في            . 1أيضـًا المـادة     

 ) .3 (9أنظر أيضا المادة .  عملية صنع القرار 

تحديــد مــا هــي أفضــل القــرائن العــلمية   أن ذلــك يدعــو إلــي ] :أفضــل القــرائن العــلمية المــتوافرة  000[
 . المتوافرة 

فترة معقولة من [عـلي األطـراف المسـتوردة أن ترد علي مثل هذه الطلبات كتابة ، خالل                -3[
 .]، وأن تقدم تفاصيل كاملة عن األساس الذي اتخذت عليه القرار ]  يومًا 90] [الوقت 

 ) .3 (8أنظر المادة . ونية أي عدم يقين إلى العملية قد يضيف ذلك قلقلة قان] :  فترة معقولة من الوقت [

  ] : يومًا 90[

لنفس ] أو نواتجه [ لـلواردات الالحقـة مـن أي كـائن حي محور            ] : ال يـلزم إجـراء تقييـم اإلخطـار          [ -4[
 ]:إّال] يتم حسب مشيئة طرف االستيراد [ طرف االستيراد 
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فالفقرة ال تشير إلى استعراض ، بل     . ه المادة   أن هـذه الفقـرة تبدو خارجة عن سياق الكالم في هذ            
 أو 5ويمكن نقل هذه الفقرة إلى المادة .إلـي تطبيق إجراءات االتفاق السابق عن علم أو إلى نطاق قرار يتخذ             

  . 11 أو المادة 8المادة 

  .1 الفقرة 4  أنظر المادة ] :  أو نواتجه [

 هـذه العـبارة فهـناك حاجة إلى إبالغ المْخِطر أن            إذا اسـتبقيت  ] : يـتم حسـب مشـيئة طـرف االسـتيراد           [
والتطـبيق العـام لهـذا الحكـم قـد ال يكـون متمشيا مع               . الـواردات الالحقـة سـوف تقتضـي تقييمـًا لـلمخاطــــر             

 ) .أ) (3 (8متطلبات المادة 

لــلواردات أن ذلــك يحــدد المعاييــر الــتي يطــلب بموجــبها تقييــم لــلمخاطر بالنســبة ] :  إال000ال يــلزم إجــراء [
 . الالحقة 

)I(            أو [إذا حدث تغيير في االستخدام المراد من الكائن الحي المحور
 ؛ ] نواتجه 

  1 ، الفقرة 4أنظر المادة ] :  أو نواتجه [

)II( إذا حدث تغيير في البيئة المتلقية ؛ 

إذا كان هذا   ] أو نواتجه [إذا حـدث تغييـر فـي حجـم واردات الكـائن الحـي المحـور                  )ج(
د إخطـار اآلثـار المعاكسـة عـلي التـنوع الـبيولوجي عـن طـريق ازدياد التعرض في                    الـتغيير سـيزي   

 البيئة المتلقية ؛ 

  1 ، الفقرة 4أنظر المادة ] :  أو نواتجه [

)VIII(            أو نواتجه   [ إذا كـان شـرطًا ألول استيراد للكائن الحي المحور [ [
   ؛ أو 8بموجب المادة 

  1  ، الفقرة4أنظر المادة ] :     أو نواتجه [

ظهـرت عوامـل مهمـة أخـرى قـد تؤثـر علي تقييم إخطار أو إدارة إخطار الكائن               إذا )•( 
 ] . ]]أو نواتجه [ الحي المحور 

  1 ، الفقرة 4أنظر المادة ] :     أو نواتجه [ 



UNEP/CBD/BSWG/6/8 
Page  26 

  إخطار العبور– 10المادة 

/ 19 7 والمــادة/ 18 6المــادة : نظــر ألن العناصــر الــتي تتــناولها هــذه المــادة مشــمولة فــي  
 .يقترح حذف هذه المادة / 22 28والمادة / 21 18والمادة / 20 8والمادة 

  الضيميمة األولي – 1 للفريق العامل للسالمة 8ورقة العمل 

 ]  اإلجراء المبسط – 11المادة [

تسـمح هـذه المـادة لألطـراف االسـتيراد بتـبيين إعفـاءات مـن إجـراءات االتفـاق السـابق عن علم  ،                        
  . 5وينبغي أن تعقب هذه المادة المادة . طة لعمليات نقل محددة عبر الحدود للـ كحم وبإجراءات مبس

مقدمًا [ يجـوز لطـرف االستيراد       ] 8 مـن المـادة      5دون المسـاس بأحكـام الفقـرة        [ -1
بـناء عـلي أفضل المعارف العلمية والخبرة المتاحة وأي معلومات أخرى ذات             ] [ األسـباب   

 كافيـة لضـمان سـالمة الـنقل عـبر الحـدود للكائـنات الحية        شـريطة اتخـاذ تدابيـر    ] [ صـلة   
آللية غرفة تبادل معلومات   [أن يحـدد مسـبقًا      ] المحـورة ، وفقـا ألهـداف هـذا الـبروتوكول            

 : السالمة األحيائية  ما يلي 

هذا الحكم قد ال يكون واردًا في سياق مناسب ، حيث     ] : 8 من المادة    5دون المسـاس بأحكـام الفقرة       [
 . تتعلق بالمقدرة علي حظر االستيراد علي أساس عدم توفر اليقين العلمي 8 من المادة 5لفقرة أن ا

 .من شأن هذا أن يقتضي من طرف ما أن يبين أسباب اختياره إلجراء مبسط ] : مقدمًا األسباب [

 يضع هذا] : بـناء عـلي أفضـل المعـارف العـلمية والخـبرة المـتاحة وأي معـلومات أخري ذات صلة                    [
 " أفضل المتاحة " وقد يقتضي تعريفًا لعبارة . معايير لتنفيذ اإلجراء المبسط 

شـريطة اتخـاذ تدابيـر كافيـة لضـمان سـالمة الـنقل عـبر الحـدود للكائـنات الحيـة المحورة ، وفقا                      [
 1دة أنظر الما. يقتضـي ذلك أال يزال اإلجراء المبسط محققًا ألهداف البروتوكول  ] : ألهـداف هذا البروتوكول   

. 

                                                           
عندما يكون هذا اإلخطار مطلوبًا ، فعلي األطراف  : [8 من ورقة عمل الفريق العامل األول 1الفقرة     /18

التي يلزم لها ] ونواتجها[تفاصيل فئات الكائنات الحية المحورة ) أ: (تزويد غرفة تبادل المعلومات بمعلومات عن 
بناء علي ما هو منصوص عليه في المرفق ذال [ن تصاحب اإلخطار ، المعلومات التي يتعين أ) ب(اإلخطار ؛ و 

Y. [  
 
يجوز لألطراف أن تطلب إخطارًا كتابيًا عن طريق  :  [ 8 من ورقة عمل الفريق العامل األول 1الفقرة  / 19

 ] .عبر أراضيها] أو نواتجه [ جهات إتصالها بشأن نية عبور أي كائن حي محور 
 

دولة العبور أن تفيد ] لـ] [يجب علي  : [[ 8 عمل الفريق العامل الفرعي األول  من ورقة2الفقرة   /20
 ] 30] [X[بعد ذلك أن ترد علي المخطر كتابة ، في غضون ] لها ] [ عليها[و. بتسلمها إخطار المخطر ] فورًا [

بطلب ) ج(النقل ح أو يرفض السماح ب) ب(؛ ] بدون شروط [بموافقتها علي النقل العابر بشروط أو ) أ:  (يومًا 
 . ] أو بتمديد الفترة الزمنية الالزمة للرد /معلومات إضافية و

 
إذا لم تخطر السلطة الوطنية المختصة  : [ 8 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي األول 3الفقرة  

بور الكائن لطرف العبور المخطر في غضون اإلطار الزمني المحدد ، عندها يفترض وجود موافقة ضمنية علي ع
 .] الحي المحور 

 
تتبع شروط المناولة والنقل بما في ذلك  : [8 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي األول 4الفقرة  / 21

 ] . ، في جميع عمليات النقل العابر 17الوثائق الالزمة للكائنات الحية المحورة المشار إليها في المادة 
 

يتحمل طرف التصدير المسؤولية عن أي  : [ 8عامل الفرعي األول  من ورقة عمل الفريق ال1الفقرة  / 22
 ] .حاالت إطالق عرضي في تلك الدول 
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الحـاالت التي يمكن فيها القيام بالنقل عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه                )أ[( 
ويمكــن أن تنســحب هــذه اإلخطــارات عــلي عمــلية الــنقل الالحقــة  . إخطــار طــرف االســتيراد بــه 
 ]المشابه إلى نفس الطرف ؛ 

 .]بق عن علم الكائنات الحية المحورة المقرر إعفاؤها من إجراء االتفاق السا )ب[( 

والمعـلومات ذات الصـلة بالـنقل عـبر الحـدود المقرر تقديمها في اإلخطار المشار                 -2
 /23.] إليه آنفًا هي المعلومات المحددة في المرفق األول 

 .ال تقتضي إخطار ) ب(حيث أن ) أ) (1 (11يمكن أن ينطبق ذلك علي المادة 

  الواردات الالحقة – 12المادة 

، علي  ) أ (3 المنقحة ، الفقرة     8 تحظـي بـتغطية كافيـة في المادة          12أن محـتويات المـادة       
14و 11وكذلـك فـي المادتين    UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.I/CRP.3 .الـنحو الـواردة بـه فـي الوثيقـة       
ولهذا السبب  .  علي التوالي ، للفريق العامل الفرعي األول         4 و   11الواردتيـن فـي ورقـتي العمـل         

 .يقترح حذف هذه المادة 

UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.I/CRP.3 – الضميمة الثانية  

 ] خالف البروتوكول [ المتعددة األطراف والثنائية واإلقليمية ] أو الترتيبات [  االتفاقات -13المادة [

أن الترتيـبات هـي شـكل أقـل إلـزامًا مـن أشكال االتفاق حيثما ال تكون الشروط مبينة بيانًا                     ] : أو الترتيـبات    [
فقًا عـليها مـن األطـراف واألحكـام الـتي تقضي بوضع ترتيبات توجد في صكوك دولية أخرى ، مثًال      رسـميًا و مـت    

 .اتفاقية بازال بشأن نقل المواد الخطرة عبر الحدود 

 ]خالف البروتوكول [

أو [ يجـوز لألطـراف أن تدخـل فـي اتفاقـات ثـنائية أو مـتعددة األطـراف أو إقليمية                    -1
بإجراءات أو تبادل معلومات  [فيما يتعلق   ] و مـع غير األطراف    أ] [ مـع األطـراف     ] [ ترتيـبات   

في توافق مع أهداف هذا [ عبر الحدود ] ونواتجها[ متعـلقة بـنقل أي كائـنات حيـة محورة        
شــريطة أال تــؤدي هــذه   ] [و] [ وااللــتزامات بموجــب القــانون الدولـــي    ] [ الــبروتوكول

أقــل ممــا هــو منصــوص عــليه فــي  إلى مســتوي مــن الحمايــة ] أو الترتيــبات[االتفاقــات 
عــلي ] والترتيـبات  [وتقـوم القــرارات المـتخذة فــي إطـار هـذه االتفاقــات     ] . [ الـبروتوكول  

 .] أساس تقييم اإلخطار علي أساس القواعد العلمية 

 أنظر أعاله ] :  أو الترتيبات [

 يجعل ذلك نطاق الحكم مقصورًا علي األطراف ] :  مع األطراف [

 .يسمح ذلك باتفاقات أو ترتيبات مع غير األطراف ] :  طراف أو مع غير األ[

يبين ذلك أساس االتفاق أو الترتيب ، بما يتمشى مع أهداف           ] :  إجـراءات أو تـبادل معـلومات متعلقة بـ          [
 .البروتوكول 

 ) 1 (4أنظر المادة ] :  ونواتجها[

تفاقات أو الترتيبات متوافقة مع أهداف يقتضـي ذلك أن تكون اال ] : في توافق مع أهداف هذا البروتوكول   [
 .البروتوكول 

                                                           
 ) .تطبيق إجراء االتفاق السابق عن علم  (5يمكن حذف هذا الحكم تبعًا لنتيجة المادة  / 23
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يشير ذلك إلى صكوك أخرى وليس له عالقة وثيقة بالمادة  غير  ] : وااللـتزامات بموجـب القانون الدولي   [
 .أنه يضيف وضوحًا إلى نص هذا الحكم 

 يقتضي ذلك أن تفي االتفاقات أو الترتيبات بالمتطلب اآلتي ، ] :  و[

يقتضي ذلك أن توفر االتفاقات أو الترتيبات نفس درجة الحماية التي           ] :  فـي الـبروتوكول      0شـريطة أال    [
 .أنظر أعاله ] . أو الترتيبات [تكفلها اإلجراءات بموجب البروتوكول 

علي أساس تقييم اإلخطار علي     ] والترتيبات[ وتقـوم القـرارات المـتخذة في إطار هذه االتفاقات           [
يقتضـي ذلـك أن تتضـمن االتفاقات أو الترتيبات حكمًا يقضي بتقييم المخاطر      . ]:  أسـاس القواعـد العـلمية     

وهذا وارد ضمنًا في المتطلب الذي يقتضي أن يوفر االتفاق أو الترتيب درجة             . عـلي أسـاس القواعـد العـلميـة         
 .الحماية نفسها التي يوفرها البروتوكول ، الذي يقتضي تقييم للمخاطر 

 .الترتيبات في سبيل توحيد نسق العبارة " أو" المقترح استعمال من] و الترتيبات [

مـن خـالل غـرفة تبادل معلومات السالمة         [ تبـلغ األطـراف األمانـة وكـل األطـراف            -2
ثـنائية ومـتعددة األطـراف وإقليمية دخلت أو تدخل        ] أو ترتيـبات    [ أيـة اتفاقـات     ] األحيائيـة   

 ] وكول سواء قبل أو بعد بدء نفاذ هذا الـبروت[فيها 

" وغـرفة تبادل السالمة األحيائية  " أن عـبارة  ] : مـن خـالل غـرفة تـبادل معـلومات السـالمة األحيائيـة            [
 . مستعملة في أحكام أخرى 

 أنظر أعاله] : أو ترتيبات [ 

/ أن أحكـام هـذا البروتوكول ال تؤثر علي النقل عبر الحدود الذي يتم وفقا لتلك االتفاقات و                  -3[
 .]ثلما يتم بين األطراف في تلك االتفاقات أو الترتيبات أو الترتيبات م

يجـوز ألي طـرف أن يحـدد أن قوانيـنه المحـلية تنطـبق فيمـا يتعـلق بـواردات محـددة له ،             -4[
 /24.] وعليه أن يبلغ األمانة وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بهذا القرار 

 ،) ب) (1 (11يتعلق بهذا الحكم بالمادة 

وز ألي مــنظمة إقــليمية للــتكامل االقتصــادي ، تكــون بحــد ذاتهــا طــرفًا مــتعاقدًا فــي    يجــ -5[
الـبروتوكول ولديهـا إطار قانوني محدد للسالمة األحيائية ، أن تعلن أن البروتوكول لن يسرى علي      

 / 24.]] عمليات النقل الجارية داخل إقليمها 

                                                           
 يمكن إبراز هذا الحكم في أي موضع آخر في البروتوكول  / 24
 



  UNEP/CBD/BSWG/6/8 
  Page  29 

 

 /26/ 25 تقييم اإلخطار – 14المادة 

إجراءات االتفاق السابق عن علم      ] [ Xبموجب المادة خاء    [ ار  يجـرى تقييم اإلخط    -1
وفقا للمرفق  ] وشفافة[ وبطريقة سليمة علميًا    ] عـلي أسـاس كـل حالـة عـلي حدة            ] [ 

ومـع وضـع اعتـبار لتقـنيات تقييـم اإلخطـار المالئمـة الـتي تطورها المنظمات         / [27الـثاني   
إلى المعــلومات المقدمــة وفقــا  ] عــلي األقــل[ ويجــب أن يســتند ]  الدوليــة ذات الصــلة 

ــلمادة  ــتماعية    [  ، 6ل ــتجارب االج ــتحوطي وعــلي االهــتمامات وال ــادة ال  االقتصــادية –الم
مــن أجــل تحديــد وتقييــم اآلثــار الضــارة  ] وعــلي القــرائن العــلمية المــتاحة  ] [ والــثقافية 

] العبور] [راد االستي[ بيئة طرف [ علي ] أو نواتجها  [ المحتمـلة للكائـنات الحيـة المحـورة         
مع وضع اعتبار لإلخطار    [ حفـظ واسـتدامة اسـتخدام التـنوع البيولوجي          ] فيمـا يتعـلق بــ       

، واالعتــبارات االجــتماعية واالقتصــادية والــثقافية واألخالقيــة  ] الصــحة البشــرية [ عــلي 
 ]].والزراعية وصحة الحيوان 

يبين ذلك المواد و أو تقييم المخاطر   ] : ] إجراءات االتفاق السابق عن علم       ] [ Xبموجـب المـادة خـاء       [
فمن " إجراءات االتفاق السابق عن علم      " فإذا استبقيت عبارة    . فـي نطاق إجراءات االتفاق السابق عن علم         

أنظر المواد . شـأن ذلـك أن يجعـل الحكـم مقصـورًا عـلي تقييـم المخاطـر فـي إطـار االتفـاق السابق عن علم                           
تفـاق السابق عن علم واردة في العنوان ، مما يجعل تطبيق المادة مقصورًا     بموجـب اال  " األخـرى حيـث عـبارة       

 .علي الخطوات التي تتخذ في إطار إجراءات االتفاق السابق عن علم 

يقتضـي ذلك تقييم للمخاطر في كل حالة علي حدة ، فال يسمح  ] :  عـلي أسـاس كـل حالة علي حدة      [
 .ـ كحم بتطبيق تقييم المخاطر علي مختلف الطوائف ال

 . من شأن ذلك أن يجعل تقييم المخاطر متاحًا لألطراف األخرى أو للجمهور ] :وشفافة[

] :  ومـع وضـع اعتـبار لتقـنيات تقييم اإلخطار المالئمة التي تطورها المنظمات الدولية ذات الصلة         [
يم المخاطر التي مـن شـأن هـذا الحكـم أن يقتضـي من األطراف أن تنظر عند تقييمها للمخاطر في تقنيات تقي      

 .تضعها أو تطورها المنظمات الدولية ، لكنها ال يقتضي منها أن تستخدم نفس المنهجيات 

تضـع هـذه العـبارة أدني مستوي من المعلومات المستعملة في تقييم المخاطر ، باعتباره        ] : عـلي األقـل     [ 
ويسمح ذلك . طر وفقا للمرفق الثاني  إجراء تقييم المخا6وتقتضي المادة  . 6المسـتوي المقرر بموجب المادة     

باسـتعمال معـلومات إضـافية للمعـلومات الـواردة فـي المـرفق الثاني ، مثل المعلومات التي يقتضيها التشريع                   
 .الوطني 

                                                           
 بشأن INF/5/BSWG/CBD/UNEP.1 كما هو وارد في  ،22جها في المادة عناصر للنظر في ادرا / 25

يجوز لطرف االستيراد أن يطلب المساعدة التقنية أو المالية من طرف التصدير أو المصدر في  : [ 14المادة 
تلبية هذه الطلبات بأكبر قدر ممكن وبخاصة في الحاالت التي ] يجب] [ ينبغي [و . إجراء وتقييم اإلخطار 

يفتقر فيها طرف االستيراد للخبرة الكافية عن الكائن الحي المحور المعني أو يفتقر إلى القدرة المالية 
أن تتعاون مع دولة االستيراد في إجراء ] ما كان مناسبًا [ وعلي األطراف . والتقنية في إجراء تقييم اإلخطار 

 ] . ]عن طريق إقتسام المعلومات والخبرات [ تقييم اإلخطار 
 

 22 للفريق العامل الفرعي األول ، إلى المادة 4 ، الواردة في ورقة العمل 8وقد أحيلت أيضًا الفقرة  
 :للنظر فيها مستقبًال ) بناء القدرات (

علي األطراف ، ومع وضع اعتبار بوجه محدد الحتياجات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال "[  
 .] "وإدارة اإلخطار [ تنسيق الدولي في إجراءات تقييم اإلخطار ، أن تتعاون من أجل تطوير ال

 
] الموارد] [ المصدر-8(" [ للمشروع السابق لهذه المادة 6وافق الفريق العامل الفرعي أن الفقرة   /26
 2يمكن حذفها ، شريطة اإلبقاء علي الفقرة .] ") المعلومات المقدمة ) موثوقية(مسؤول عن عول ] المخطر [

  .10شروع المادة من م
 

 .قد تلزم مراجعة هذه العبارة إلى حين نتائج المفاوضات في المرفق الثاني  / 27
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 1أنظر المواد   ] :  االقتصادية والثقافية    –المـبدأ التحوطي ، وعلي االهتمامات والتجارب االجتماعية         [
  .9 و 8و 

 هذا حكم عام يتعلق بتقييم المخاطر ] : ن العلمية المتاحة وعلي القرائ[

 ) .ا (4أنظر المادة ] : أو نواتجها [

أن بيئة الطرف المذكور ليست هي الهدف الذي : ] فيمـا يتعـلق بــ     ] العـبور  ] [االسـتيراد [بيـئة طـرف    [
دف أال وهي الحفظ واالستخدام    يعـبر عـنه الـبروتوكول وقـد يكون من األفضل اإلبقاء علي العبارة التي تبين اله                

 ] الصحة البشرية [ علي أن تؤخذ في االعتبار المخاطر علي [ المستدام للتنوع البيولوجي ، 

 .يبين ذلك الجهة المتلقية لتقييم المخاطر ] : العبور] [ االستيراد [ 

 ]]:ان االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والثقافية واألخالقية والزراعية وصحة الحيو[

 االقتصادية  –أن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والثقافية واألخالقية يمكن أن يضمها جميعًا لفظ االجتماعية             
. 

يكـون الطرف المصّدر مسؤوال عن ضمان إجراء تقييم المخاطر وفقًا للضرورة للقرار الذي       [  -2[
] [ بإعتباره مسؤولية   [[ خطار بواسطة   إجراء تقييم اإل  ] يجوز] [يجب[و   .] 8يـتخذ فـي إطار المادة       

يشترط [ يجوز لطرف االستيراد أن     ] .] [ التصدير  ] [االستيراد  [ لطـرف   ] [ السـلطة المختـصـة لــ       
 .]]طرف التصدير أن يجرى تقييمًا لإلخطار / المصدر ] يطلب من] [ علي 

 والــثاني تقتضــي أن يقــدم لطــرف  والمــرفقان األول6أن المــادة  ] : 8  المــادة 000يكــون الطــرف المصــدر [
وهذا مطلب من . االسـتيراد تقييـم لـلمخاطر بموجـب إجـراءات اإلخطـار المتعـلقة باالتفـاق السـابق عـن علم                

 أن يـتخذ طـرف االسـتيراد قـرارًا قائمـًا عـلي أسـاس هذا التقييم للمخاطر              8وتقتضـي طـلب المـادة       . المخطـر   
والحكم هنا قد ال يكون .  مـن يقـوم بـتقييم المخاطـر     6مـادة  وال تحـدد ال . بموجـب االتفـاق السـابق عـن عـلم       

وعـدم ورود تقييـم للمخاطر في اإلخطار يكون معناه أن اإلخطار كان ناقصًا وأن عملية        . 8 و 6متمشـيا ومـادتين     
 . تقع علي المخطر مسؤولية القيام بتقييم المخاطر 6وبموجب المادة . النقل عبر الحدود ال يمكن القيام بها 

" يجوز " يتطلب إجراء تقييم اإلخطار ، بينما " يجب" ] : إجـراء تقييـم اإلخطـار بواسطة        ] يجـوز   ] [يجـب   [
 .عبارة مشروطة ، ولذا قد تتطلب بيان الشروط 

قد ال يكون   ] ] . ] : التصدير  ] [ االستيراد  [ طرف  ] [ السـلطة المختصة لـ     ] [ باعتـباره مسـؤولية     [[ 
 .التصدير هو القائم باإلخطار / ، إال إذا كان طرف االستيراد ) 1( 6ذلك متمشيا مع المادة 

طرف التصدير أن يجرى تقييمًا / المصّدر ] يطلب من  ] [ يشترط علي   [ يجـوز لطرف االستيراد أن      [
.  تقتضي من المخِطر أن يقدم تقييمًا لإلخطار 6هـذا الحكـم قـد ال يكـون الزمـًا حيـث أن المـادة              .] : لألخطـار   
 ) .1 (6أنظر المادة .  هذا الحكم أمر مرتهن بمن يكون هو المخِطر ووضوح

] [ االستيراد] [ التصدير [ طرف  [ تقـع المسـؤولية الماليـة عـن تقييم اإلخطار علي عاتق              -3[
 ]] .]المْخِطر] [ المصّدر] [ المستورد

ية المالية تقع علي عاتق ولذا يبدو أن المسؤول.  ، اإلخطار 6أن تقييـم اإلخطـار مطلب تقتضيه المادة         
 .المْخِطر 

عــلي األطــراف أن تضــمن إجــراء تقييــم اإلخطــار وعمــليات إدارة الكائــنات الدقيقــة ، فــي    -4[
 /28.] ظروف معزولـــة 

مـن المفـترض أن هـذا الحكم معناه أنه يجب القيام بتقييم لإلخطار علي نحو ما هو مبين في المادة                      
 4وقد يقتضي األمر استعراض هذا الحكم علي آثر وضع المادتين    ) . ب) (2 (5ة  والمـاد ) د) (1 (5والمـادة   ) 2 (4
 . في صورتهما النهائية 5و

  إدارة المخاطر – 15المادة 

حسـب العـنوان الـذي أعطـي حاليـًا لهـذه المـادة فهـي تـبين ما هو مطلوب من األطراف إلدارة إخطار الـ كحم                  
 .تفاق السابق عن علم أو بموجب إجراءات اال/ بموجب البروتوكول و

                                                           
  ) .1فريق االتصال (يمكن معالجة هذا الحكم مقرونًا بالمرفق الثاني  /  28
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[ من االتفاقية ، علي األطراف      ) ز (8المادة  ] بالقدر الذي تطالب به     ] [ وفقـا لــ     [[  -1
[[ وضـع واالحـتفاظ بـتدابير واسـتراتيجيات  وطـنية لتنظيم أو إدارة المخاطر                ] المسـتوردة   

] المحــددة بموجــب األحكــام المتعــلقة بــتقييم المخاطــر مــن الــبروتوكول  ] وبخاصــة تــلك 
عبر ] أو نواتجها [ الكائنات الحية المحورة ] بسـالمة نقـل ومـناولة واسـتخدام     [ المرتـبطة   

 .الحدود 

من األطراف أن ) ز (8من االتفاقيةز تقتضي المادة ) ز (8المادة ] : بـالقدر الـذي تطـالب بـه       ] [ وفقـًا لــ     [[ 
رة أو رقابة المخاطر المرتبطة باستخدام      تقوم بقدر اإلمكان وحسب مقتضي الحال ، بوضع وسائل لتنظيم أو إدا           

وإطـالق الكائـنات الحيـة المحورة الناشئة عن التكنولوجيا والتي يرجح أن يكون لها آثار ضارة علي البيئة يمكن                  
 .أن تؤثر في الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر للصحة البشرية 

مـن شـأن ذلك أن يتعارض مع        . ال تنطـبق فقـط عـلي أطـراف االسـتيراد            ) ز (8ة  أن المـاد  ] :  المسـتوردة   [[ 
 .المطلب المقرر في االتفاقية 

 . التي ال تبين حاالت خاصة ) ز (8 قد ال يكون ذلك متمشيا مع المادة ] :تلك[بخاصة  و 

  )ز (8قد ال يكون ذلك متمشيًا مع المادة : ] بسالمة نقل ومناولة واستخدام [ 

 ) 1 (4أنظر المادة ] :   نواتجهاأو[ 

ويطبق كل . تـنظم هـذه الـتدابير كًال من االستخدام المعزول واإلطالق المتعمد في البيئة        -2[
أو . [ علي االستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة .]  Xطـرف اإلجـراءات الـواردة في المرفق    

 ] .نواتجها 

 )1 (4أنظر المادة ] : نواتجها [ 

 .يقتضي ذلك وضع مرفق من المرفقات ] :  Xاردة في المرفق الو[ 

وبوجــه خــاص بــناء عــلي  [ أن تفــرض تدابيــر بــناء عــلي تقييــم المخاطــر  ] يجــوز] [يجــب[ -3[
وذلك لمنع اآلثار المعاكسة للكائنات ] إلـي الحد الضروري  [ وذلـك   ] المعـلومات العـلمية السـليمة     

صحة البشر  [ سـتدامة اسـتخدام التنوع البيولوجي ،        عـلي حفـظ وا    ] أو نواتجهـا  [ الحيـة المحـورة     
ويجب إّال يتخذ عدم التيقن     ] . [داخـل أراضي دولة االستيراد    ] واالعتـبارات االجـتماعية االقتصـادية     

العـلمي الكـامل أو القلق العلمي فيما يتعلق بمستوي المخاطر ذريعة لتأجيل التدابير لمنع وقوع                
 . ]] الضرر 

أن ذلـك حكم سبق وروده بالنسبة لتقييم  ] : ي المعـلومات العـلمية السليمة   وبوجـه خـاص بـناء عـل       [ 
 . اإلخطار ، وقد يكون في ذلك تكرار 

متمشية " يجوز"قد ال تكون .  لفظ مشروط "  يجوز"يجعـل ذلـك مطلبًا بينما   " يجـب  " أن ] : يجـوز ] [ يجـب   [ 
 .مع هدف هذه المادة  

تدابير إدارة اإلخطار مقصورة علي المدى الالزم للحيلولة دون وقوع          أن ذلـك يجعل     ] : إلى الحـد الضـروري      [ 
 . ويتعلق ذلك باستخدام تدابير متناسبة مع المخاطر التي يتم تبينها . آثار ضارة كما هو مبين في األهداف 

 ) 1 (4أنظر المادة ] : أو نواتجها [ 

 ) .1(لمادة  أنظر ا] :صحة البشر واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية [ 

أن الــنص عــلي أن الــتدابير تنطــبق فقــط عــلي تــنظيم المخاطــر ] :  داخــل أراضــي دولــة االســتيراد 000[ 
االسـتيراد يمكـن أن يسـتبعد الـتدابير الرامية إلى تنظيم وإدارة             ) طـرف   (وإدارتهـا أو الـتحكم فيهـا داخـل دولـة            

حدود ، أو النقل العابر ، وقد ال يتمشى ذلك مع     المخاطـر والـتحكم فيهـا الناشئة عن النقل غير المقصود عبر ال            
 ) .4 (17والمادة ) 1 (6المادة 

ويجـب أّال يـتخذ عـدم الـتيقن العـلمي الكـامل أو القـلق  العلمي فيما يتعلق بمستوى المخاطر ،           [
خطار هذا تطبيق للمبدأ التحوطي في اتخاذ تدابير إدارة اإل        . ]] : ذريعـة لـتأجيل التدابير لمنع وقوع الضرر         

 ) .5 (8أنظر أيضا المادة . 
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، فإن علي طرف    ] إذا كـان طـرف االستيراد يفتقر إلى القدرة المالية والتقنية لفعل ذلك              [  -4[
يتعاون مع طرف   ] يَشـجع عـلي أن      ] [ يجـب ] [أن يقـدم المسـاعدة التقـنية والماليـة و           [ التصـدير   

 /29.] إدارة المخاطر[ االستيراد في 

أو [ نـوع إدارة المخاطـر المـراد إنـتهاجها مالئمـًا للكائـنات الحية المحورة                يجـب أن يكـون      [  -5[
متوافقة مع [ والنشـاط المعيـن ويجب أن تكون استراتيجيات وتدابير إدارة المخاطر هذه           ] نواتجهـا   

 . ] تقييم المخاطر ] متطابقة مع نتائج ] [ 

 )1 (4أنظر المادة ] : أو نواتجها [ 

 ) .3 (15هذا إعادة لما جاء في المادة ] : تقييم المخاطر ] [ ابقة مع نتائج متط] [ متوافقة مع [ 

غير ] نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود [ عـلي كـل طرف اتخاذ تدابير مالئمة لمنع      [  -6[
قبل أول عملية   ] حسـب اإلقتضاء    [ بمـا فـي ذلـك إشـتراط إجـراء تقييمـات لإلخطـار               [ المقصـود ،    
 /30.]] ئن حي محــور إطالق ألي كا

ــتقييم ) 1 (15 و 6ويالحــظ أن المــادتين ) . 1 (17أن هــذا الحكــم مكــرر فــي المــادة    تتطلــبان القيــام ب
 . للمخاطر قبل أول نقل عبر الحدود لـ كحم خاضع للبروتوكول 

 أعاله ، علي كل طرف متعاقد وبغية ضمان االستقرار الوراثي  Xودون المسـاس بالفقـرة    -7[
، سواء كان مستوردًا أو ] أو نواتجه [ ي في البيئة ، أن يضمن إخضاع أي كائن حي محور        والسـالل 

مطـورًا محـليًا ، لفترة مراقبة تتناسب مع دورة حياته أو فترة توالده ، حسب مقتضي الحال ، وذلك      
 ] .قبل طرحه لإلستخدام المقرر 

 ).1 (4أنظر ] : أو نواتجه [

أو سمات ] أو نواتجها[ ر أو التخـلص مـن كائـنات حية محورة           تـتعاون األطـراف بغيـة الحظـ        -8[
علي حفظ التنوع ] عامة[ ، قـد تكـون لهـا آثـار سلبية      ] أو نواتجهـا    [ محـددة لكائـنات حيـة محـورة         

 .] أو علي صحة البشر [ البيولوجي واستدامة استخدامه 

 ) .1 (4أنظر المادة ] :  أو نواتجها [ 

  .1ر المادة أنظ] : أو علي صحة البشر [ 

التخلص من جميع   ] أو نواتجها [ تشـترط األطـراف عـلي منـتجي الكائـنات الحيـة المحورة               -9[
 . 2002الجيـنات اإلرشـادية المقاومـة للمضادات الحيوية بالكائنات الحية المحورة وذلك بحلول عام                

 [[ 

 ) .1 (4أنظر المادة ] : أو نواتجها [ 

 نيا  المعايير الوطنية الد– 16المادة 

 حـرفيًا مـع توصـية إلى الفـريق العامل الفرعي الثاني إلدراجها             16أرسـلت أحكـام المـادة        
 . ] ولهذا السبب ينبغي حذف هذه المادة  . 2في المادة 

  النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ – 17المادة 

ود عبر الحدود لكائنات عـلي كـل طـرف أن يـتخذ الـتدابير المناسـبة لمنع النقل غير المقص               -1[
 /31] . ] ونواتجها [ حية محورة 

 ) .6 (15أن هذا الحكم وارد أيضا في المادة ] :  و نواتجها 000علي كل طرف [

 ) .1 (4أنظر المادة ] : ونواتجها [ 

عـلي كـل طـرف أن يـتخذ الـتدابير المناسـبة إلخطـار نقطة االتصال لدي األطراف                    -2
ل أن تكـون قـد تأثرت ، حسبما يتناسب ، والمنظمات الدولية             أو المحـتم  /المـتأثرة فعـًال ، و     

                                                           
د ستعاد صياغة هذه الفقرة إلبراز ضرورة أن يلتمس طرف االستيراد المساعدة المالية والتقنية ، عن  / 29

الضرورة ، من طرف التصدير لدعم قدرات تقييم اإلخطار علي التصدي للكائن الحي المحور المعين المراد 
 ] .ونواتجه [ إستيراده 

 
 .قد تلزم مراجعة النص بعد التشاور مع الفريق العامل الفرعي الثاني  / 30
 ) .إدارة المخاطر  ( 15يمكن النظر في هذه الفقرة في إطار المادة   /31
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واقعـة داخل نطاق  ] فـي مـنطقة  ] [ غيـر مقصـود  ] [ غيـر مـتوقع     [ المختصـة بـأي حـادث       
] قد يؤدي إلي    ] [ يـؤدي إلى أو يمثل إحتماًال كبيرًا لـ         [ اختصاصـه ممـا ينـتج عـنه إطـالق           

تترتب عليه آثار   ] قد] [ من المحتمل   ] [ ونواتجها  [ نقـل كائـنات حيـة محـورة عـبر الحـدود             
مـع وضع الصحة    [ ضـارة هامـة عـلي الحفـظ واالسـتخدام المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي                 

ويقدم اإلخطار بمجرد علم الطرف بالموقف . لـدي تلك األطراف  ] البشـرية فـي الحسـبان       
حيائية وعـلي الطـرف المقدم لإلخطار أن يوافي غرفة تبادل معلومات السالمة األ            . أعـاله   

 .بموجز لذلك اإلخطار 

 .احتمال أن يكون ذلك غير متمٍش مع عنوان المادة ] : غير مقصود] [ غير متوقع [

يتمشـى ذلـك مـع مفهـوم الحـدوث غيـر المقصـود أو الـنقل عـبر الحدود غير المقصود من                    ] : فـي مـنطقة     [ 
 .أراضي أحد األطراف 

يقتضـي حدوث النقل عبر  " يـؤدي إلـي   "] :   يـؤدي إلى  قـد ] [ يـؤدي إلـي أو يمـثل احـتماًال كـبيرًا لــ             [ 
 " .قد يؤدي إلي " عبارة إصرم من "  ويمثل احتماًال كبيرًا . "الحدود فعًال 

 ) .1 (4أنظر المادة ] : نواتجها [ 

ويجوز أن تقتضي من " قد  " عبارة قد تفرض شرطًا أدق من       " مـن المحـتمل   ] :  " قـد   ] [ مـن المحـتمل     [ 
 . ة أعلي اليقين درج

 .هذا مصطلح تقييمي قد يقتضي تعريفًا ] : هامة [ 

 . 1أنظر المادة ] : مع وضع الصحة البشرية في الحسبان [ 

، عـن طـريق األمانة ،       [ تقـوم األطـراف بـإبالغ غـرفة تـبادل معـلومات السـالمة األحيائيـة                  -3[
غـراض تلقي اإلخطارات    بالتفاصـيل ذات الصـلة الخاصـة بـنقطة االتصـال ، أل            ] حسـبما يتناسـب ،      

 .] بموجب هذه المادة في موعد غايته دخول البروتوكول حيز السريان لذلك الطرف 

 " .واألمانة " العبارة المستعملة في مواد أخري هي ] : ، عن طريق األمانة ، حسبما يتناسب [ 

 : أعاله أن يشمل علي 2ينبغي ألي إخطار ينبني علي الفقرة  -3

السمات /توافرة ذات الصـلة الخاصـة التقديرية بالكميات والصفات        المعـلومات المـ    ) أ[(
 ؛] ونواتجها[ ذات الصلة من الكائنات الحية المحورة 

 )1 (4أنظر المادة ] : ونواتجها [ 

 ] نقطة اتصال للمزيد من المعلومات ؛ )ب[(

معـلومات عـن ظـروف اإلطـالق والتاريخ التقديري ، وكذلك استخدام الكائن الحي                )ج[(
 ]المحور لدى طرف المنشأ ؛ 

ــار الضــارة المحتمــلة عــلي الحفــظ واالســتخدام      )د[ ( ــتوافرة عــن اآلث أي معــلومات م
المعـلومات المـتوافرة بشأن   [ ، كذلـك  ] مـع مـراعاة صـحة البشـر       [ المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي       

ف اآلثار وتدابير تقييـم المخاطـر وطرق الرصد والمراقبة وتخفي     ] [ الـتدابير الممكـنة إلدارة المخاطـر      
 ]؛ ] الطوارئ ، حسبما يتناســب 

 1أنظر المادة ] : مع مراعاة صحة البشر [ 

 هذا وارد باعتباره بديًال لـ ؛ ] : المعلومات المتوافرة بشأن التدابير الممكنة إلدارة المخاطر [ 

 ]  ما يتناسب تقييم المخاطر وطرق الرصد والمراقبة وتخفيف اآلثار وتدابير الطوارئ ، حسبما[ 

 أي معلومات أخري ذات صلة  )••••[( 

، بحمايـة سرية أية معلومات تحدد       ] عـلي أسـاس التشـريعات الوطـنية         [ تقـوم األطـراف      -5[
 /32] علي أنها سرية وتقدم بموجب هذه المادة 

م أن هذا الحكم بالتزام السرية في إخطار مقد      . 21أنظـر المـادة     ] : عـلي أسـاس التشـريعات الوطـنية         [ 
  .21في إطار النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ ، أمر ينبغي أن النظر فيه للمادة 

                                                           
 ) .المعلومات السرية (21قد تحذف هذه الفقرة ريثما يتم البت في المادة   32
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داخل نطاق  ] ونواتجه[كـل طـرف يـتم إطـالق الكائن الحي المحور            ] [ األطـراف المعـنية   [  -6[
متضررة األطراف ال ] غيره[ عليه أن يتشاور فورًا مع      ]  إعاله   2اختصاصـه  المشـار إليـه في الفقرة          

لـتحديد الـردود المناسـبة واتخـاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك للتقليل                  ] 
، مــع أخــذ صــحة [ مــن اآلثــار الســلبية عــلي الحفــظ واالســتخدام المســتدام للتــنوع الــبيولوجي  

 ] . ]االقتصادي/والرفاه االجتماعي ] [ اإلنسان في الحسبان

 2 000كـل طـرف يـتم إطـالق الكـائن الحـي المحـور داخل نطاق اختصاصه                  [ ] األطـراف المعـنية     [ 
 ) .2 (17عبارة تتعلق مباشرة بالمادة " كل طرف " ] : أعاله 

 )1 (4أنظر المادة ] : ونواتجه [ 

 " .كل طرف" و" األطراف المعنية " أن هذا االختيار مرتهن باالختيار بين ] : األطراف المتضررة ] [ غيره[

  .1أنظر المادة ]: أخذ صحة اإلنسان في الحسبان، مع [

مستعملة في عدة   " االقتصادية  -االعتبارات االجتماعية " أن عبارة   ] : االقتصـادي   / والـرفاه االجـتماعي     [ 
  .1أنظر المادة . مواد 

 /33] ووضع بطاقات العبوة [  المناولة والنقل والتعبئة – 18المادة [

[ لـ  ] حسبما يتناسب   [ التدابير  ] يشجع  ] [ ع  يضـ [ أن  ] تصـدير [ عـلي كـل طـرف        -1
ـــ ] [يشــترط ] [ يضــمن ] ونواتجهــا [ أن تكــون الكائــنات الحيــة المحــورة  ] يضــع ترتيــبات ل

بموجب االتفاق ] [ فـي حـدود نطـاق الـبروتوكول       [ الخاضـعة للـنقل الدولـي عـبر الحـدود           
 .] السابق عن علم 

  .ريسند المسؤولية إلى طرف التصدي ] :تصدير [ 

يضــع العــبء عــلي عــاتق " يشــجع " يســند المســؤولية إلى الحكومــة بيــنما " يضــع " ] : يشــجع ] [ يضــع [
 .المصّدر 

 ] :حسبما يتناسب [

" يشترط" واستعمال لفظ . يتطلب االنفاذ  " يضمن  " استعمال] : يضـع ترتيـبات لــ       ] [ يشـترط ] [ يضـمن   [
 .يتطلب تشريعًا 

 )1(أنظر المادة ] : ونواتجها[ 

هـذا نطـاق أوسـع مـن الـنطاق المقـرر لـلـ كحـم التي تخضع لالتفاق                   ] : فـي حـدود نطـاق الـبروتوكول         [ 
 .السابق عن علم 

مـن شـأن هـذا الحكـم أن ينطـبق فقـط عـلي الـ كحم الخاضعة        ] : بموجـب االتفـاق السـابق عـن عـلم           [ 
 .إلجراءات االتفاق السابق عن علم 

)I( ]حســب [ ، ]  بوضــوح[موضــوع عــليها بطاقــات عــبوة  ] [ محــددة
ال تقل صرامة عن    [[ ويـتم تناولها وتعبئتها ونقلها في ظل شروط أمان          ] اإلقتضـاء   

مـن نقطـة التصـدير لدى       ] تـلك الشـروط المطـبقة داخـل إقـليم طـرف التصـدير ،                
مع مراعاة  [ ،  ]] إلـي نقطـة االسـتيراد لـدى الطرف المستورد           [ الطـرف المصـّدر     

وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذا      ] [ ت الصلة   القواعـد والمعاييـر الدوليـة ذا      
لــتفادى حــدوث آثــار ضــارة بــالحفظ واالســتخدام المســتدام للتــنوع  ] الــبروتوكول 
 ؛] مع أخذ المخاطر علي صحة اإلنسان في الحسبان [ البيولوجي 

رات أن الـتمييز بين هذه العبا ] :حسـب االقتضـاء  ] [ موضـوع عـليها بطاقـات عـبوة بوضـوح         ] [محـددة   [
هي عبارة  " حسـب االقتضاء    . " محفـوف بالشـكوك ، وقـد تقتضـي اتخـاذ قـرارات بشـأن المحـتوي المناسـب                    

 .قيمية 

 ] : ال تقل صرامة عن تلك الشروط المطبقة داخل إقليم طرف التصدير [[ 

يقصـر ذلك تطبيق الحكم علي النقل بين األطراف ،        ]] : إلى نقطـة االسـتيراد لـدى الطـرف المسـتورد            [
 . وال ينطبق داخل الطرف المستورد 

 أنظر أدناه ] : مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة [ 

                                                           
 .تود بعض الوفود حذف هذه المادة بأكملها   /33
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من شأن ذلك أن يقتضي وضع معايير بموجب      ] : وفقـا لـلمعايير المنصـوص عليها في هذا البروتوكول         [ 
 بشـأن المسؤولية  UN/ECEة اتفاقي: ويمكـن أن تتعـلق العـبارة السـابقة بمعاييـر موجـودة مـثل        . الـبروتوكول  

المدنيـة عـن األضـرار الناشـئة خـالل نقـل سـلع خطـرة بالطـرق الـبرية أو السـكك الحديديـة أو سفن المالحة                      
 الداخلية ؛ أو ، 

مشـروع االتفاقيـة الدوليـة لمـنظمة الـبحرية الدوليـة بشأن المسؤولية والتعويض عن األضرار فيما يتعلق بنقل                    
 ؛مواد ضارة وخطرة بالبحر 

 .  أو توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن نقل المواد الخطرة 

 1أنظر المادة :  مع أخذ المخاطر علي صحة اإلنسان في الحسبان [ 

توضــح ] [ فــي بطاقــات العــبوة] أو] [أو[[محــددة بوضــوح فــي الوثــائق المــرافقة  )ب[( 
الصفات ذات الصلة ، وشروط     / والسمات وجود ، وهوية  ] : تتضـمن بيانـًا فيمـا يتعـلق بـ        ] [ تحديـدًا   

] [ و] [أو[المـناولة السـليمة ، والـتخزين والـنقل واالسـتخدام ، وإسم وعنوان المستورد والمصّدر        
لـلمزيد مـن المعـلومات ، وإعـالن بـأن الـنقل يـتم بمـا ال يـتعارض مع شروط هذا                       ] نقطـة االتصـال     

 . ]طلبات ال تنطبق على الواردات إليه البروتوكول إال إذا أشار طرف االستيراد أن هذه المت

 ]و] [أو[

 أنظر أعاله  ] : في بطاقات العبوة 000[

 .الفرق في هذين الخيارين غير واضح  ] : تتضمن بيانًا فيما يتعلق بـ ] [توضح تحديدًا [

 ] :و] [ أو [

 قد يختلف ذلك تبعا للـ كحم  ] : نقطة االتصال [ 

] وضــع ] [ ظر فــي الحاجــة إلى ، ووســائط ، زيــادة تطويــر أن يــن[ عــلي مؤتمــر األطــراف  -2[
وذلك ] [ بموجب البروتوكول   [ بممارسـات المناولة ، والتغليف والنقل       ] تحديـد [المعاييـر المتعـلقة     

 . ]]المشاورات مع المنظمات الدولية األخري ] أن تؤخذ بعين االعتبار نتائج ] [ بعد 

 د]ير  زيادة تطو000أن ينظر في الحاجة إلى [ 

مـن شـأن ذلك أن يقتضي من المؤتمر أو اجتماع األطراف أن تستحدث عملية لوضع المعايير     ] وضع [ 
 . 

 ]تحديد[

 ]بموجب البروتوكول [

 ]وذلك بعد[ 

 ]أن تؤخذ بعين االعتبار نتائج الـ [

 نقطة االتصال الوطنية/  السلطة المختصة – 19المادة 

تكــون مســؤولة عــن االتصــال ] و أكــثرأ[ نقطــة اتصــال وطــنية [ يعيــن كــل طــرف  -1
باألمانـة نيابـة عـن ذلـك الطرف ، وسلطة وطنية مختصة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام         
بالمهـام اإلداريـة التي يرتبها هذه البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق            

همــتي نقطــة ويجــوز ألي طــرف أن يعيــن وكالــة واحــدة لــلقيام بكــل مــن م. بتــلك المهــام 
 .االتصال والسلطة الوطنية المختصة 

 ] :نقطة اتصال وطنية أو أكثر [ 

يقـوم كـل طـرف فـي موعـد غايـته دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بإبالغ األمانة         -2
نقطة االتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة       ) عناوين(وعنوان  ) بأسماء(بإسم  
فإنه يرسل إلى األمانة . ثر من سلطة وطنية مختصة ،  وفـي حالة تعيين الطرف ألك     . لديـه   

مـع إخطـاره ، المعـلومات ذات الصـلة بشـأن مسـؤوليات سلطاته الوطنية المختصة لكي                  
ــنية المختصــة هــي        ــأي الســلطات الوط ــك ب ــل إذا تناســب ذل ــلي االق ــلم المخطــر ع يع

بالغ األمانة ويقوم كل طرف فورًا بإ. المسـؤولة عـن أي نـوع مـن الكائـنات الحيـة المحورة               
أو ) أسمائها  ( االتصال الوطنية لديه أو بإسمها      ) نقاط  (بـأي تغييـرات تـلحق بتعيين نقطة         

 .السلطات الوطنية المختصة / أو بمسؤوليات السلطة ) عناوينها(عنوانها 
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 ] :نقطة اتصال وطنية أو أكثر [ 

 أعاله  2ب الفقرة   تقـوم األمانـة بإبالغ األطراف فورًا باإلخطارات التي تتلقاها بموج           -3
، كمــا تيســر اإلطــالع عــلي هــذه المعــلومات عــن طــريق غــرفة تــبادل المعــلومات بشــأن 

 .السالمة األحيائية 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية /   تقاسم المعلومات- 20المادة 

كجزء من آلية   / [ 34تنشـأ غـرفة تـبادل معـلومات السـالمة األحيائيـة بموجب هذا                -1
 : لكي ]  ، من االتفاقية 18 من المادة 3 المعلومات بموجب الفقرة غرفة تبادل

تخـول ســلطة إنشـاء غــرفة تـبادل معــلومات الســالمة    ]  : 000كجـزء مــن آليـة غــرفة تـبادل المعــلومات    [
األحيائيـة وتحـدد هـذه الجمـلة أيضـا أن غـرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية هي إحدى مكونات آلية غرفة          

  .لوماتتبادل المع

)I(    ــئية والقانونيــة ــبادل المعــلومات العــلمية والتقــنية والبي تيســير ت
 والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ و

)II(  مساعدة األطراف علي تنفيذ البروتوكول. 

مـع مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والدول              
 ية الصغيرة ؛ الجزرية النام

تقـوم غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات ألغراض            -2
، وكذلك االستفادة   [  وتيسـير المعلومات التي تتيحها األطراف لتنفيذ البروتوكول          1الفقـرة   

 .، ما كان ممكنًا من آليات تبادل المعلومات الدولية القائمة الخاصة بالسالمة األحيائية 

دون اإلخـالل بحمايـة المعـلومات السـرية ، يوفـر كـل طرف لغرفة تبادل معلومات               -3
 :السالمة األحيائية المعلومات التي يتعين أتاحتها بموجب البروتوكول 

)I( أو الــلوائح المعــتمدة /القوانيــن الوطــنية ، والمــبادئ الــتوجيهية و
ف إلجــراءات لتـنفيذ الــبروتوكول ، بمـا فــي ذلــك المعـلومات الــتي تتطلـبها األطــرا    

 .االتفاق السابق عن علم 

)II(           وكذلك االعالنات  [ أي اتفاقـات ثـنائية وإقـليمية ومتعددة األطراف
أو تبسيط إجراءات االتفاق السابق     /الـتي تصدر من طرف واحد بشأن اإلعفاءات و        

 عن علم 

بق عن علم  بشأن تطبيق االتفاق السا   5أن المـادة    ] :     عـن عـلم      000وكذلـك االعالنـات الـتي تصـدر         [ 
 بشـأن اإلجـراء المبسط تقتضيان أن هذه اإلعفاءات وتطبيقات إجراءات المبسط يجب أن تخطر بهما    11والمـادة   

 .مسبقًا غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

)V(  ] ملخصــات تقييمــات المخاطــر أو االستعراضــات البيــئية للكائــنات
التي أجريت وفقًا للمادة    [ ية  الحيـة المحـورة ، الناشـئة عـن هذه العملية التنظيم           

 ، بمـا فـي ذلك وحسبما يتناسب ، المعلومات المهمة المتعلقة بنواتج الكائنات              14
الحيـة المحـورة ، غيـر المعـرفة عـلي أنهـا كائنات حية محورة والتي تحتوي علي                   

 ] مواد جينية نتيجة لعملية التحوير ؛ 

باعتـبار هـذا البند قائمًا بمفرده من شأن      ] : 000  العمـلية التـنظيمية    000ملخصـات تقييمـات المخاطـر       [ 
ذلـك أن يقتضـي مـن األطراف أن تزود غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بمعلومات عن تقييمات المخاطر           

                                                           
يجب علي االجتماع غير العادي لمؤتمر األطراف الذي سيعتمد هذا البروتوكول أن ينظر في : حاشية   /34

معلومات بشأن السالمة األحيائية عند دخول هذا وضع الترتيبات الالزمة لضمان تشغيل غرفة تبادل ال
 .البروتوكول حيز السريان 
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 ، من شأنه أن يضيف مطلبًا بتقديم        14وهذا الحكم ، إذا أقترن بالمادة       . الـتي تجـري بموجب التشريع الوطني        
 .تقييمات التي تجرى بموجب البروتوكول معلومات عن ال

 المعـلومات المهمـة المتعـلقة بـنواتج الكائنات الحية المحورة غير المعروفة علي أنها كائنات         000[ 
 ] : التحوير 000حية محورة 

)VIII(                قـراراته الـنهائية فيمـا يتعـلق بإسـتيراد أو إطـالق الكائنات الحية
تخاذ قرارات بشأن استيراد كائنات    بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه ا      [ المحـورة   

 ؛ ] الجديدة في البيئة [ ؛ ] حية محورة 

تقتضـي معلومات بشأن القرارات المتعلقة بالنقل عبر الحدود وكذلك بشأن القرارات  ] : الجديدة في البيئة   [ 
ومات السالمة  أن يجعـل القـرار المتعـلق باالسـتيراد مـتاحًا لغـرفة تبادل معل              ) 3 (8وتقتضـي المـادة     . المحـلية   
 . األحيائيـة 

يبدو أن ذلك يتعلق بالفترة الزمنية ] :   كائـنات حية محورة  000بمـا فـي ذلـك الوقـت الـذي يسـتغرقه          [
 .بين تسلم اإلخطار والقرار النهائي 

ــتقارير المطــلوبة بمقتضــي المــادة  [  )•(  ــنفيذ   35ال ــر عــن ت  ، بمــا فــي ذلــك أي تقاري
  . ]إجراءات االتفاق السابق عن علم

أن الـتقارير إلى اجـتماع األطـراف ، كمـا كـان الشأن بالنسبة للتقارير إلى مؤتمر األطراف ، توضع في                 
 .المعتاد علي وب سايت األمانة ،  أوفي هذه الحالة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

عـلي األطـراف فـي هـذا الـبروتوكول أن تـنظر فـي وسـائط تشـغيل غـرفة تبادل             -4
السـالمة األحيائيـة بمـا فـي ذلـك التقارير حول أنشطتها وأن تبت فيها في أول                 معـلومات   

 .اجتماع لها وتبقيها قيد االستعراض بعد ذلك 

  المعلومات السرية – 21المادة [ 

يسـمح الطـرف المسـتورد لـلمخطر بـتحديد المعـلومات التي ينبغي أن تعامل كمعلومات                  -1
 إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها        سـرية مـن بيـن المعـلومات المقدمـة بموجـب           

الطـرف المسـتورد كجـزء مـن عمـلية االتفـاق السـابق عـن علم بمقتضي البروتوكول ويمكن في                  
 .هذه الحاالت تقديم تبرير بناء علي طلب 

عـلي الطـرف المسـتورد التشـاور مـع المْخِطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي                  -2
ية ال تـتوافر فيها شروط هذه المعاملة ، وإبالغ المخطر بقراره وأن             حـدد المخطـر أنهـا سـر       

يقـدم األسباب إذا طلبت منه وفرصة للتشاور وإلجراء استعراض داخلي للقرار قبل إعالنه         
. 

التي ترد إليه   ] الخاضعة للتشريع الوطني    [ عـلي كـل طـرف حمايـة المعـلومات السـرية              -3
عـلومات سـرية يتـلقاها فـي سـياق عملية البروتوكول            بمقتضـي الـبروتوكول بمـا فـي ذلـك أي م           

وعــلي كــل طــرف أن يضــمن توافــر اإلجــراءات لديــه لحمايــة هــذه  . [ لالتفــاق الســابق عــن عــلم 
وعــليه حمايــة ســرية هــذه المعــلومات بطــريقة مؤاتيــة ال تقــل شــأنًا عــن معاملــته   [ المعــلومات 

 ] .] حلية للمعلومات السرية المتصلة بالكائنات الحية المحورة الم

 ] :الخاضعة للتشريع الوطني [ 

يسـتحدث ذلـك مطلـبًا يقتضـي أن يكـون لدى األطراف عملية وإطار               ]  المعـلومات    000وعـلي كـل طـرف       [ 
 .قانوني لكفالة الطابع السري للمعلومات 

 عدم التمييز ] :   المحورة المحلية 000وعليه حماية سرية [
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ــلٍق اســتعمال هــذ   -4 ــة   ال يجــوز ألي طــرف مت ــة إال بموافق ــلومات ألي أغــراض تجاري ه المع
 .المْخِطر 

إذا قـام مْخِطـر بسـحب ، أو إذا كـان قـد سـحب ، إخطـارًا فعلي هذا الطرف احترام سرية                         -5
بمـا فـي ذلـك المعـلومات الـتي تختـلف السـلطة المختصة              [ المعـلومات الـتي تحـدد أنهـا سـرية           

 ] .والمْخِطر بشأن سريتها 

من شأن هذا ، في معظم األحوال أن يجعل المْخِطر هو الذي   ] :  سريتها   000ومات  أمـا فـي ذلـك المعل       [ 
 .يحدد الطابع السري 

اإلبقاء ] بـأي حال    ] [ ال يجـوز بصـفة عامـة        [  مـن هـذه المـادة ،         5دون المسـاس بالفقـرة       -6
 علي سرية المعلومات التالية 

روف استثنائية تقتضي اإلفراج عن معلومات      يفـترض ذلـك أنـه يمكـن أن توجـد ظ           ] : ال يجـوز بصـفة عامـة        [ 
 سرية 

)I(                ، الوصـف العـام لـلكائن الحـي المحـور أو الكائنات الحية المحورة
 وإسم وعنوان المْخِطر ؛

)II(           موجـز لتقييم المخاطر لآلثار الواقعة علي حفظ التنوع البيولوجي
 ؛ و ] مع مراعاة صحة اإلنسان أيضًا [ واستدامة استخدامه ، 

)V( ط لمواجهة الطوارئ أي طرق أو خط.[  

  1أنظر المادة ] : مع مراعاة صحة اإلنسان أيضا [ 

  بناء القدرات – 22المادة 

أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية      /تطوير و ] تشجع  ] [ في[تـتعاون األطراف     -1
المة األحيائية  فـي ميـدان السالمة األحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا األحيائية فيما يتصل بالس              [
فـي أطـراف البلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان          ] لغـرض فعاليـة تـنفيذ هـذا الـبروتوكول           / [ 35] 

نمـوًا والـدول الـنامية الجـزرية الصـغيرة فيمـا بينها واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ،                    
 اإلقليمية والوطنية القائمة    بعـدة طرق من بينها المؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية وشبه         

. 

 .   يقتضي ذلك من األطراف أن تتعاون وأن تشترك في بناء القدرات ] :في [ 
 
 .  ال يقتضي ذلك مشاركة فعالة من األطراف ] :تشجع [ 
 
قد يكون من شأن هذه الجملة أن توسع العناصر التي تدخل في ] : 000في ميدان السالمة األحيائية [

 .في ميدان السالمة األحيائية بناء القدرات 
 
يبين ذلك الغرض المحدد لبناء القدرات بموجب البروتوكول ، ] : لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول [ 

 . ويمكن أن يعتبر بديًال للجملة السابقة 
 
تؤخذ احتياجات البلدان النامية األطراف وعلي وجه التحديد أقل الدول نموًا والدول  -2[

للموارد ] [ واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال [ لصغيرة النامية من بينها الجزرية ا
] ، والحصول علي التكنولوجيا والدراية العملية ونقلهما ] والمساعدات التقنية والعلمية [ المالية 

] التفاقية وفقا لألحكام ذات الصلة في ا[ في كامل االعتبار في بناء القدرات للسالمة األحيائية ، 
وبالمثل تؤخذ .  بما في ذلك التعاون التقني والعلمي والمساعدة في التدريب وتبادل الخبراء 

                                                           
بوضع تعريف  ) 2فريق االتصال (في حالة استبقاء هذا الخيار ، يقوم فريق الصياغة القانوني   /35

 .للسالمة األحيائية 
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في .] احتياجات األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في بناء القدرات للسالمة األحيائية 
 .االعتبار الكامل 

 

 ) 1 (22 يجعل هذا النص متمشيًا مع المادة  :]واألطراف التي  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال [ 

 29يتعلق ذلك أيضا بالمادة ] :  للموارد المالية [ 

 .يبين ذلك جوانب محددة من بناء القدرات ] : والمساعدات التقنية والعلمية [

 فيما يتعلق بالسالمة األحيائية ] : والحصول علي التكنولوجيا والدراية العملية ونقلهما [ 

أهم المواد في االتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع هي يبدو أن ] : ألحكام ذات الصلة باالتفاقية وفقا ل[ 
 .29 و 16المادتان 

 . يقضي بالعالقة القائمة باالقتصادات التي بمرحلة انتقال ] :  األحيائية 000احتياجات األطراف [ 

 

ة والمؤسسية يهدف التعاون ويناء القدرات إلى تعزيز القدرات التكنولوجي -3
لألطراف في البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، في السالمة 

[ عن طريق التدريب في العلوم المتصلة بالسالمة في ] بما في ذلك [ األحيائية ، 
التكنولوجيا األحيائية بشكل سليم و مأمون  ، وفي استخدام تقنيات ] إدارة ] [ تطوير و 

 .م وإدارة اإلخطار من أجل السالمة األحيائية تقيي
 
 . يفترض ضمنًا وجود اسبقيات ولكنه ال يقيد مدى انطباق هذا النص ] : بما في ذلك [ 
 
 . من االتفاقية 16يتعلق ذلك أيضا بالمادة ] : تطوير و [ 
 
قل البلدان يجب األخذ في الحسبان الكامل احتياجات البلدان النامية األطراف وال سيما أ -4[

نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في 
[ بناء القدرات للسالمة األحيائية ، بما في ذلك الخبرة التقنية والعلمية والتدريب المتصلة 

م المخاطر وتقنيات إدارة واإلدارة السليمة للتكنولوجيا األحيائية وباستخدام تقيي] بالتطوير و 
 .] المخاطر 

 
  2هذه الفقرة بديلة للفقرة 

 
 أنظر أعاله ] : تطوير و [
تسعي األطراف إلي تيسير إشراك القطاع الخاص في أنشطة بناء القدرات في إطار  -5[

 .] البروتوكول 
 

   الوعي العام والمشاركة الجماهيرية - 23المادة 
 
 حسبما يتناسب ، الوعي والتثقيف الجماهيريين       تشـجع األطـراف علي ، وتيسر ،        -1

مـن حيث   ] ونواتجهـا   [ بشـأن سـالمة نقـل ومـناولة واسـتخدام الكائـنات الحيـة المحـورة                 
ومع وضع الصحة البشرية   . [ عالقـتها بـالحفظ واالسـتخدام المسـتدام للتـنوع البيولوجي            

ناسب ، مع الدول    وعلي األطراف وهي بصدد ذلك أن تتعاون ،  حسبما يت          ] فـي الحسبان    
 . والمنظمات الدولية األخرى 

 
  1 فقرة 4أنظر المادة ] : ونواتجها [ 
  1أنظر المادة ] :  مع وضع الصحة البشرية في الحسبان [ 
 
األطراف طبقًا لقوانينها ولوائحها وإجراءاتها اإلدارية ] تشجع علي ] [ علي[ -2

صه المشاركة في عملية صنع بفر[ تزويد الجمهور ] وحيثما يتناسب ] [ الوطنية 
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الكائنات الحية المحورة ] سالمة نقل ومناولة واستخدام ] [ بإطالق [ القرارات المتعلقة 
] [ إطالق [ بشأن ] [ عمليه صنع القرارات ] نتائج ] [ ومعلومات عن [ و ] ونواتجها[ 

مع المحافظة ، ] [ ونواتجها[ الكائنات الحية المحورة ] سالمة نقل ومناولة واستخدام 
  ] .21بموجب المادة ] [ في نفس الوقت علي سرية المعلومات السرية 

 
 يجعل األمر طواعيًا " تشجع " الحكم ملزمًا بينما " تجعل " علي  ]: تشجع علي / علي [

 ] :وفقا لقوانينها ولوائحها وإجراءاتها اإلدارية الوطنية [ 

 ] : وحيثما يتناسب [ 

إذا استبقي  في هذه الجملة يكون من " علي " أن لفظ ] : و] [ 000ملية فرصة المشاركة في ع[ 
 .شأنه أن يتطلب إشراك الجمهور في عملية صنع القرار بموجب البروتوكول 

  1 أنظر المادة ] : سالمة نقل ومناولة واستخدام ] /[ إطالق [ 

  1 فقرة 4أنظر المادة ] : ونواتجها [ 
 إبالغ القرار وأساس اتخاذ القرار إلي غرفة تبادل 3 الفقرة 8قد تقتضي المادة : ] نتائج ] /[ معلومات عن [ 

 .معلومات السالمة األحيائية 
بموجب  ]:  21بموجب المادة ]/[ مع المحافظة في نفس الوقت علي سرية المعلومات السرية [ 

 . نص أكثر صراحة 21المادة 
الوصول إلى بيانات غرفة علي كل طرف أن يعمل علي إبالغ جمهوره بطريقة  -3

 .مقاصة السالمة األحيائية 

   غير األطراف - 24المادة [ 

ال يجوز ألي طرف أن يصدر كائنات حية محورة أو نواتجها إلى غير األطراف أو أن  -1[
 ]يستوردها منها 

 هذا الحكم يحظر االتجار مع غير األطراف 

حية المحورة مع غير األطراف علي أسس تجارتها في الكائنات ال[ األطراف ] تزاول [  -1[
ال تقيد يديها عن االتجار في الكائنات الحية المحورة مع غير األطراف ] [ متوافقة  مع أهداف 

ويمكن أن . [ البروتوكول ] . شريطة أن تزاول هذه التجارة علي أساس األحكام األساسية لـ 
 أو إقليمية أو متعددة األطراف مع غير األطراف يكون هذا االتجار موضوع اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية

وعن طريق غرفة تبادل معلومات [ والتي يتعين اتاحتها عن طريق األمانة  ] 13في إطار المادة [ 
 ] .]]السالمة األحيائية 

م  هذا خيار بين األهداف العامة أو االلتزا] :ال تقيد يديها عن االتجار  ] /[ 000تزاول األطراف تجارتها [
 .بأحكام أكثر تحديدًا وصراحة 

يسمح ذلك باالتجار مع غير األطراف من خالل ] :  السالمة األحيائية 000ويمكن أن يكون هذا االتجار [ 
 ) . بشأن االتفاقات والترتيبات 13انظر كذلك المادة ( اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو غيرها 

 
 .ألحكام المتعلقة بالترتيبات المتعددة األطراف أو الثنائية أو األخرى في إطار ا ] : 13في إطار المادة [ 
 ، إذا استبقيت تتطلب 2 ، فقرة 13أن المادة ] : وعن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية [ 

ة جعل التفاصيل الخاصة بجميع مثل هذه الترتيبات واالتفاقات متاحة من خالل غرفة تبادل معلومات السالم
 .األحيائية 

 
وعلي . علي األطراف أن تشجع غير األطراف علي االنضمام إلى البروتوكول  -4

األطراف أن تشجع غير األطراف علي أن تقدم المعلومات المناسبة إلي غرفة تبادل 
معلومات السالمة األحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطالقها في أراضيها 

 .]لتجاري من الخارج في أراضيها ومن أراضيها إلى الخارج والتي تطرح للتداول ا
 

  عدم التمييز – 25المادة [ 



  UNEP/CBD/BSWG/6/8 
  Page  41 

[ ، ] بما في ذلك [ علي األطراف أن تضمن أال تقوم تدابير تنفيذ هذا البروتوكول  -1
إجراءات تقييم اإلخطار ، بالتمييز بين أو فيما بين ] وعلي وجه التحديد فيما يتعلق بـ 

 .لمحورة الغريبة والكائنات الحية المحورة المحلية المنشأ الكائنات الحية ا

 ] :وعلي وجه التحديد فيما يتعلق بـ ]/[ بما في ذلك [ 

علي األطراف أيضا أن تضمن أال تخلق التدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول أي  -2
لمبرر أو قيود أو أال تشكل ذرائع للتميييز غير ا/عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية و

 . ] مقنعة علي التجارة الدولية 

 

 

 

 /36 اإلتجار غير المشروع – 26المادة [ 

علي كل طرف أن يعتمد تدابير محلية مناسبة تهدف منع االتجار غير المشروع  -1
  في الكائنات الحية المحورة

 .ومعاقبة مرتكبيه ] ونواتجها[ 
  1 الفقرة 4أنظر المادة  : ]و نواتجها [
ند التثبت من حالة االتجار غير المشروع ، يجوز للطرف المتأثر أن يطلب من طرف ع[  -2

المنشأ ، التخلص من الكائنات الحية المحورة المعنية بإعادتها إلى وطنها األصلي أو تدميرها ، 
 .]نفقته الخاصة /حسبما يتناسب ، وعلي تكلفته 

داخل [ الت االتجار غير المشروع بحا] ذات الصلة [ علي كل طرف أن يتيح المعلومات  -3
  . ]إلي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية] أراضي ذلك الطرف 

 .  يقتضي ذلك الحكم علي ما إذا كانت المعلومة ذات صلة ] :ذات الصلة [ 
 .يقصر ذلك المعلومة علي االتجار غير المشروع في طرف محدد ] :  داخل أراضي ذلك الطرف [ 
 

 
 37 االقتصادية – االعتبارات االجتماعية – 2المادة 

 االقتصادية الدخال الكائنات الحية –علي األطراف أن تضمن مراعاة اآلثار االجتماعية [  -1[ 
وبيئته ، وداخلها ، ] المحتمل [ ومناولتها واستخدامها علي طرف االستيراد ] ونواتجها[ المحورة 

اإلخطار ] تقييم [ ف تلك اآلثار ، مراعاة مناسبة أثناء واالستراتيجيات والتدابير الالزمة لتخفي
فترة المالحظة الطويلة التي تستغرقها هذه التأثيرات [ وإدارتها مع وضع االعتبار الواجب لـ 

هذه العواقب السلبية مثل التآكل الجيني وما ] [  االقتصادية للظهور إلى سطح –االجتماعية 
الخالل بأحوال المزارعين التقليديين واختالل المنتجات يرتبط بذلك من خسائر في الدخل وا

 ] .]الزراعية 

 1 الفقرة 4انظر المادة ] : و نواتجها [ 

 يتعلق ذلك باستيراد في المستقبل ] :  المحتمل [ 

 . االقتصادية في تقييم اإلخطار –قد يتضمن ذلك اآلثار االجتماعية ] :  تقييم اإلخطار[ 

                                                           
كائنات الحية المحورة يعني االتجار غير المشروع نقل ال:  التعريف العامل التالي 2قدم فريق االتصال   /36
من هذا ]] 000[ المحددة في المادة [ قصدًا عبر الحدود الذي يتم بطريقة تتعارض مع اإلجراءات ] أو نواتجها [ 

وقد تلزم مراجعة هذا التعريف بهدف تحديد العناصر األساسية لما سيشكل االتجار غير . ] البروتوكول 
وقد أحيل هذا . بعد تطوير تعريف النقل عبر الحدود " بر الحدودالنقل المقصود ع" المشروع ومراجعة عبارة 

 ) .استخدام المصطلحات  ( 3التعريف أيضا للنظر فيه في إطار المادة 
القيم االجتماعية واالقتصادية للتنوع / االقتصادية –هناك اقتراح بتضمين إشارة لالعتبارات االجتماعية  / 37

 .البيولوجي في ديباجة البروتوكول 



UNEP/CBD/BSWG/6/8 
Page  42 

  8 و7 و 6يمكن أن يتعلق ذلك باالوقات المحددة في المواد ] :    السطح 000لة فترة المالحظة الطوي[ 

ــزراعية 000هــذه العواقــب الســلبية  [  ــتجات ال ــدرج فــي    ] :  المن ــار خاصــة ت يحــدد ذلــك أمثــلة عــلي آث
 . االقتصادية –االعتبارات االجتماعية 

ــتماعية       -2 ــي االعتــبارات االج ــبحوث ف ــراف تشــجيع ال ــلي األط ــادية المتصــلة   االقت–ع ص
باسـتخدام الكائـنات الحية المحورة ومناولتها ونقلها وعليها أن تتبادل نتائج هذه البحوث فيما بينها                

. 

عـلي أي طـرف يعـتزم انـتاج سلعة كانت تستورد حتى ذلك الحين ، باستخدام أي كائن                   [  -3[
 مدة كافية لتمكين    حـي محـور ، إخطـار الطـرف المـتأثر أو الطـرف الذي من المحتمل أن يتأثر قبل                   

وعلي الطرف  . الطـرف المـتأثر مـن اتخـاذ الـتدابير المالئمـة لحفـظ التنوع البيولوجي القابل للتأثر                   
الـذي يســتبدل هــذه الــواردات أن يقـدم المســاعدة الماليــة والتقــنية لـلطرف المــتأثر التخــاذ هــذه    

 . ]]التدابير إذا كان هذا الطرف المتأثر بلدًا نامياً  

 )Redress( المسؤولية والجبر – 28المادة 

علي أساس  ] [ فـي أسـرع وقـت ممكن عمليًا         ] [ فـي اجـتماعها األول      [ تقـوم األطـراف      -1[
ما إذا و   [ ببحث  ] [ دون االخالل بنظمها القانونية المحلية القائمة       ] [ الدراسـات التي يتم إجراؤها      

لوضع وتطوير ] [ اعد والتدابير المناسبة وضع تدابير لوضع القو   ] [ اتخـاذ تدابيـر مناسبة      ] [ كيـف   ] 
بما في ذلك االستعادة والتعويض    ] [ المسـؤولية والجبر    ] صـارمة   [فـي ميـدان     ] [ قواعـد وتدابيـر   

عـن األضـرار الـناجمة عـن عمـليات الـنقل عـبر الحـدود لكائـنات حيـة محورة والواقعة علي التنوع               
 .] ] البيولوجي 

ــنوع   إذا نشــأ ضــرر ، بمــا فــي ذلــك ال  -2[ ــر لــلحدود ، يثــبت أنــه يضــر بالبيــئة أو الت ضــرر العاب
الـبيولوجي أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو بالرفاه االجتماعي واالقتصادي ، نتيجة لكائنات حية               

المشغل المسؤول عن االنتاج ،     [ محـورة أو أنشـطة أو نواتـج تشـتمل عـلي هـذه الكائـنات ، فإن                   
يكون ] طـرف المنشـأ     ] [ المصـّدر   ] [ذه الكائـنات الحيـة المحـورة        المـناولة ، التصـدير واالمـداد لهـ        

] [ المشغل  [ إذا كان   . [ عـن الضـرر ، ويجـب الـتعويض عـن الضـرر              ] صـارمة [مسـؤوًال مسـؤولية     
فإن طرف المنشأ يكون مسؤوًال     ] القيام بإلتزاماته بالجبر ،     ] [ التعويض  [ غير قادر علي    ] المصـدر 

 ] . المصدر] [ المشغل [ حجم االلتزامات غير الموفي بها من جانب ] دفع تعويض يساوي [ عن 

 بيان من هو مسؤول مسؤولية صارمة ] :  طرف المنشأ] [ المصّدر] [ 00المشّغل [ 

 ] :صارمة [ 

 ] :المصّدر] [ المشّغل [ 

 ، إذا حدث ضرر بما في ذلك الضرر العابر للحدود وثبت أنه يضر البيئة والتنوع البيولوجي -3
] المشّغل] [ دولة المنشأ [ والصحة البشرية أو الحيوانية أو الرفاه االجتماعي واالقتصادي ، فإن 

يتحمل ، بقدر اإلمكان ، نفقات استعادة األحوال التي كانت سائدة قبل حدوث الضرر ، ] المصّدر[ 
] [ الجبر [ ، لتقديم] ضمان مالي ] [ خطة تأمين ] [صندوق تعويض [ وعلي األطراف أن تنشئ 

حسب الضرورة في حالة حدوث ضرر ناشئ عن النقل عبر الحدود للكائنات الحية ] التعويض 
 .المحورة 

 ] :المصّذر] [المشغل ] [ دولة المنشأ[

 ] ضمان مالي ] [ خطة تأمين ] [ صندوق تعويض ] [ صندوق طوارئ [ 

 ]التعويض ] [ الجبر[

 بالتعويض الناشئ عن الضرر الناشئ نتيجة للنقل يقتصر رفع القضايا المدنية المطالبة -4
علي المحاكم المحلية لدى ] ونواتجها [ والمناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة عبر الحدود 



  UNEP/CBD/BSWG/6/8 
  Page  43 

لدى الطرف الذي ) ج(المكان الذي وقع فيه الضرر ؛ ) ب(حيث حدث الحادث الضار ؛ ) أ: (الطرف 
 .يقطن فيه المدعي عليه عادة 

 )1 (4أنظر المادة ] : تجها و نوا[ 

تقوم األطراف في اجتماعها األول ببدء عملية للصياغة والموافقة علي تفاصيل قواعد  -5
بما في ذلك إنشــــــاء [ القواعد اإلجرائية ] و ] [بما في ذلك ] [ التعويض] [ الجبر[المسؤولية و

 ] .للتعويض ] [ للطوارئ [ صندوق 

 ]التعويض] [ الجبر [ 

 ] :و] [ ما في ذلك ب[ 

 ] صندوق للتعويض 000بما في ذلك [ 

] الملموس والكبير[ يكون مسؤوًال عن الضرر ] طرف المنشأ] [ أو] [ طرف [ علي كل  -6
للتنوع البيولوجي لدى طرف آخر الناجم عن النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة بموجب هذا 

العابر للحدود الذي يثبت أنه مضر بالبيئة أو التنوع الضـرر ، بما في ذلك الضرر ] [ البروتوكول 
االقتصادي ، الناشئ عن نتيجة /البيولوجي أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو الرفاه االجتماعي 

يقع نتيجة لعمل أو إلهمال ] إذا كان هذا الضرر] [ التي ] [النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة 
بموجب األحكام التي يضعها هذا البروتوكول ، إذا ] [ الدولة ] [ الطرف [ يمكن نسبه إلي ذلك 

غير قادر علي الوفاء بمسؤوليته تكون دولة أو دول المنشأ مسؤولة ] المصّدر] [ المشّغل [ كان 
 ] .في حدود التزام االنتباه الواجب لدولة المنشأ

 ]:طرف المنشأ] [ أو ] [ طرف [
 ] :الملموس والكبير [ 
 ] البروتوكول0الضرر [ 
 ]لكائنات حية محورة 000الضرر بما في ذلك [ 
 ]التي[ 
 ]إذا كان هذا الضرر[ 
 ]الدولة ] [ الطرف [ 
 ]بموجب األحكام الذي يضعها هذا البروتوكول [ 
 ] لدولة المنشأ000نتيجة [
 ]المصّدر] [ المشّغل[ 

يض المادي  عـلي كـل طـرف ضـمان وجـود ملجأ إلي النظم القانونية لتقديم التعو                -7
العـاجل والكـافي أو لإلنصـاف فيمـا يتعلق باألضرار الناجمة عن النقل عبر الحدود لكائنات                 

 /38. ] حية محورة من جانب شخص طبيعي أو معنوي واقع داخل اختصاصه القضائي 

  اآللية المالية والموارد المالية – 29المادة [ 

فيذ هذا البروتوكول ، علي األطراف أن تأخذ  لـدى الـنظر فـي المـوارد الماليـة الالزمـة لتـن            - 1[ 
 ] من االتفاقية بعين اإلعتبار 20أحكام المادة  

 

  .2هذا بيان عام ينطبق بصرف النظر عن إدراجه أو عدم إدراجه إذا ما استبقيت الفقرة 

 مـن االتفاقيـة هـي اآلليـة الماليـة لهــذا      21تكـون اآلليـة الماليـة المنشـأة بموجـب المــادة       -2
 .توكول البرو

                                                           
 . مع بعضها 7 و6 و 1يمكن قراءة الفقرات  / 38
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 أعـاله فـي حسـبانها ، احتياجات البلدان          2تضـع اآلليـة الماليـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة                -3[
الـنامية لــلموارد الماليـة ، وبخاصــة أقــل البـلدان نمــوًا ومـن بيــنها الــدول الجـزرية الصــغيرة ، لبــناء      

، للقدرة علي القـدرات ولـتطوير التكـنولوجيا األحيائيـة وسـالمة اسـتخدامها ، وبـناء عـلي الطـلب                 
 .]تطوير وتنفيذ البرامج وال سيما في مجالي تقييم اإلخطار وإدارتها 

  .2 ، الفقرة 22 أنظر أيضا المادة  COP/MOPيتعلق بإخطار اآللية المالية بموجب قرار من 

 أعـاله ، علي األطراف أيضًا أن تضع في اعتبارها احتياجات البلدان             1وفـي سـياق الفقـرة        -4
وعلي وجه الخصوص أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة واألطراف التي          . طـراف   الـنامية األ  

تمـر اقتصـاداتها بمرحلة انتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات    
 ألغراض تنفيذ هذا البروتوكول

رات ذات الصلة لمؤتمر األطراف ، إن الـتوجيهات المقدمة لآللية المالية لالتفاقية في المقر       -5
بمـا فيهـا المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول ، تنطبق ، بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية                  

 . ، علي أحكام هذه المادة 

وللبــلدان المــتقدمة أيضــا أن تقــدم المــوارد الماليــة والتكــنولوجية ، وعــلي األطــراف مــن    -6
لـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أن تستفيد منها وذلك لتنفيذ أحكام             البـلدان الـنامية والبـلدان ا      

 .هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف 

  مؤتمر األطراف – 30المادة 

 )عتمدت مؤقتًاا(

 .يقوم مؤتمر األطراف في االتفاقية بعمل اجتماع األطراف في هذا البروتوكول  -1

يجـوز لألطـراف فـي االتفاقيـة الـتي ليسـت أطـرافًا في هذا البروتوكول المشاركة بصفة                    -2
. مراقـبين فـي أعمـال أي إجـتماع لمؤتمـر األطـراف يعقـد كإجـتماع لألطراف في هذا البروتوكول                      

وعـندما يعمـل مؤتمـر األطراف كإجتماع لألطراف في هذا البروتوكول ، تتخذ القرارات بموجب هذا                 
 .فقط بواسطة أولئك األطراف فيهالبروتوكول 

ــه      -3 ــبروتوكول ، فإن عــندما يعمــل مؤتمــر األطــراف كإجــتماع لألطــراف فــي هــذا ال
يسـتعاض عـن أي عضـو فـي مكـتب مؤتمر األطراف يمثل طرفًا في االتفاقية ليس عضوًا                  
ــبروتوكول        ــن أطــراف هــذا ال ــتخب مــن بي ــك الوقــت ، بعضــو ين ــبروتوكول فــي ذل فــي ال

 .وبواسطتهم 

تمـر األطراف وهو يقوم مقام اجتماع األطراف في هذا البروتوكول تنفيذ            يـبقي مؤ   -4
هـذا الـبروتوكول قيـد االسـتعراض بصـورة منـتظمة ويـتخذ ، فـي حـدود واليته ، القرارات                      

ــبروتوكول     ــنفيذ ال ــة ت ــرفع فعالي ــذا    . الضــرورية ل ــه ه ــلها إلي ــتي يوك ــائف ال ــؤدي الوظ وي
 :البروتوكول وعليه أن 

)I( أي شؤون ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛يقدم التوصيات بشأن  

)II( ينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ 

)V(          يلـتمس التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية
والهيـئات غيـر الحكوميـة المختصـة ويسـتفيد مـن خدماتهـا والمعـلومات المقدمة                 

 منها حسبما هو مناسب ؛

)VIII(      مـن هذا    35المعـلومات الـتي سـتقدم وفقـًا لـلمادة           يحـدد شـكل 
الـبروتوكول وكذلـك الـتقارير الـتي تقـدم من أي هيئة فرعية ويحدد فترات إرسال                 

 تلك المعلومات والتقارير ؛
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يـنظر فـي تعديـالت هـذا الـبروتوكول ومـرفقاته ويعـتمدها حسـب االقتضاء ، إلي                    )••••(
 .نها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أ

)XXVII(  يؤدي أي وظائف أخرى يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول. 

يطـبق الـنظام الداخـلي لمؤتمـر األطـراف واإلجراءات المالية لالتفاقية بعد إدخال                -5
الــتعديالت الالزمــة بموجــب هــذا الــبروتوكول ، مــا لــم يقــرر مؤتمــر األطــراف الــذي يعمــل   

 .ا البروتوكول غير ذلك بتوافق اآلراء كإجتماع لألطراف في هذ

تعقـد األمانـة االجـتماع األول لمؤتمـر األطـراف في االتفاقية الذي يعمل كإجتماع                 -6
لألطـراف فـي هـذا الـبروتوكول جنـبًا إلي جنب مع االجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر                  

لعادية الالحقة أما االجتماعات ا  . عقـده عقـب تـاريخ دخـول هـذا الـبروتوكول حيز السريان               
لمؤتمـر األطـراف الـتي تعمـل كاجـتماعات لألطـراف فـي هذا البروتوكول فتعقد جنبًا إلي                   
جـنب مـع االجـتماعات العاديـة لمؤتمـر األطـراف مـا لـم يقـرر مؤتمـر األطـراف الذي يعمل                    

 .كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول غير ذلك 

لـبروتوكول فـي أوقـات أخرى       تعقـد االجـتماعات االسـتثنائية لألطـراف فـي هـذا ا             -7
حسـبما يرى اجتماع األطراف في هذا البروتوكول ضرورة لذلك ، أو بناء علي طلب مكتوب           
مـن أي طـرف شـريطة أن يؤيـد ثلث األطراف علي األقل هذا الطلب خالل ستة أشهر من           

 .تاريخ إرساله إلي األطراف من جانب األمانة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك     يجـوز لألمـم المـتحدة ووكاالتها المتخصصة          -8
أي دولـة عضـو فيهـا أو مراقبين فيها ليست أطرافًا في االتفاقية ، أن تحضر بصفة مراقب                   

ويجوز ألي هيئة أو وكالة ، سواء وطنية أو         . فـي اجـتماعات األطراف في هذا الـبروتوكول         
ها هذا البروتوكول ، دوليـة أو حكوميـة أو غيـر حكوميـة ، مؤهـلة فـي المسائل التي يغطي              

وتكـون قد ابلغت األمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع مؤتمر األطراف في هذا      
الـبروتوكول ، أن يسـمح لهـا بالحضـور بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ما ال يقل عن                     

و مـا لم تنص هذه المادة علي غير ذلك ، يخضع قبول ومشاركة    . ثـلث األطـراف الحاضـرة       
 . عاليه 5مراقبين للنظام الداخلي علي النحو المشار إليه في الفقرة ال
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  الهيئات الفرعية واآلليات – 31المادة 

 )عتمدت مؤقتًاا(

يجـوز ألي هيـئة فرعية تنشأ بمقتضي االتفاقية أو في إطاره أن تخدم البروتوكول       -1
لحالة ، الوظائف التي    ، إذا قـرر اجـتماع األطراف ذلك ، ويحدد اجتماع األطراف ، في هذه ا               

 .يتعين أن تؤديها تلك الهيئة 

يجـوز لألطـراف فـي االتفاقيـة التي ليست أطرافًا في هذا البروتوكول أن تشارك                 -2
بصـفة مراقـبين فـي أعمـال اجـتماع ألي هيـئة فـرعية مـن هـذا القبيل وحين تعمل هيئة                 

ررات فـي إطار هذا  فـرعية لالتفاقيـة كهيـئة فـرعية لهـذا الـبروتوكول ، يقتصـر اتخـاذ المقـ             
 .البروتوكول علي األطراف في هذا البروتوكول فقـط 

عـندما تمـارس أي هيـئة فـرعية لالتفاقيـة وظائفهـا فـي المسـائل المتعلقة بهذا                    -3
الـبروتوكول ، فـإن أي عضـو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفًا في االتفاقية ، في                   

ــبروتوكول ، يســتعاض عــ     ــرفًا فــي ال ــت ، ط ــي   نفــس الوق ــبه األطــراف ف نه بعضــو تنتخ
 .البروتوكول من بين تلك األطراف 

  األمانة – 32المادة 

 )عتمدت مؤقتاا(

 من االتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول       24تعمـل األمانـة المنشـأة بمقتضى المادة          -1
. 

 مـن االتفاقيـة ، المتعـلقة بوظـائف األمانة ، علي             24 مـن المـادة      1تنطـبق الفقـرة      -2
 .كول ، مع إجراء التعديالت الالزمة هذا البروتو

تقـوم األطـراف فـي هـذا الـبروتوكول بـتغطية تكاليف خدمات األمانة لهذا البروتوكول          -3
ويقرر . مـتي مـا كـانت قائمـة بذاتهـا ومسـتقلة عـن تكـاليف الخدمـات المقدمـة لالتفاقية                      

ضرورية لهذا مؤتمـر األطـراف فـي هـذا الـبروتوكول في اجتماعه األول الترتيبات المالية ال            
 .الغرض 

 

 

 

 

  عالقة البروتوكول باالتفاقية – 33المادة 

 )اعتمدت مؤقتًا(

تنطـبق عـلي هـذا الـبروتوكول أحكـام االتفاقيـة المتصـلة بـبروتوكالتها ، مـا لـم ينص هذا               
 /39.البروتوكول علي خالف ذلك 

                                                           
وردت اإلشارة إلي أنه قد تلزم مراجعة هذا الحكم علي ضوء ما تتمخض عنه المناقشات حول المواد  / 39

 .الموضوعية التي تتصل بقضايا مثل تسوية المنازعات واعتماد المرفقات وتعديلها 
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  عالقة البروتوكول باالتفاقات الدولية األخرى– 34المادة 

ــر أحكــا  ــبروتوكول مــن حقــوق    ال تؤث ــبروتوكول عــلي مــا ألي طــرف فــي هــذا ال م هــذا ال
إال إذا كانت ممارسة تلك     [ وإلـتزامات مترتـبة عـلي أي اتفـاق دولـي قـائم يكـون أيضـا طـرفًا فيه                     

 ] .]الحقوق والواجبات تلحق ضررًا بالغًا بالتنوع البيولوجي 

 .ألولوية البروتوكول يضع هذا شرطًا ] :  التنوع البيولوجي 000أال إذا كانت [ 

  الرصد وإعداد التقارير– 35المادة 

 )عتمدت مؤقتًا ا(

يقـوم كـل طـرف برصـد تـنفيذ إلـتزاماته بموجـب هـذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، علي              
فـترات يحددهـا اجـتماع األطـراف فـي هذا البروتوكول بإبالغ اجتماع األطراف في هذا البروتوكول                 

 . يذ هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنف

  اإلمتثال – 36المادة 

عـلي األطـراف أن تـنظر فـي أول اجـتماع لهـا وتعـتمد إجراءات وآليات مؤسسية لتشجيع                 
وينـبغي أن تكـون هـذه اإلجراءات    . اإلمتـثال ألحكـام الـبروتوكول والتصـدي لحـاالت عـدم اإلمتـثال           
 من االتفاقية وأال    27مقتضى المادة   واآلليـات مسـتقلة عـن إجـراءات تسـوية المـنازعات المقـررة ب              

 .]وينبغي أن تتضمن أحكامًا لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب االقتضاء . تِخل بها 

  تقييم هذا البروتوكول واستعراضه– 37المادة 

وبعد كل [ أعـوام مـن بـدء نفاذ هذا البروتوكول    ] خمسـة   [ يجـرى اجـتماع األطـراف ، بعـد           
، تقييما لفعالية هذا البروتوكول وتقييمًا لإلجراءات والمرفقات ]  بعد ذلك    خمسـة أعوام علي األقل    

. 

 ]: خمسة [

 ] :وبعد كل خمسة أعوام علي األقل بعد ذلك [ 

  التوقيع – 38المادة 

 )اعتمدت مؤقتًا(

لجميع الدول وألي منظمة إقليمية للتكامل      [   ] يفـتح بـاب الـتوقيع عـلي هـذا المقـترح بـ               
 [  ] .إلي [  ] وبمقر األمم المتحدة بنيويورك خالل الفترة من [ ] إلي [ ] إعتبارًا من االقتصادي 

  بدء النفاذ – 39المادة 

 )عتمدت مؤقتًا ا(

[  ] يــبدأ نفــاذ هــذا الــبروتوكول فــي اليــوم التســعين مــن تــاريخ إيــداع الصــك الـــ   -1
 . للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام 

لــبروتوكول ألي طــرف يصــدق عــلي هــذا الــبروتوكول أو يقــبله أو يــبدأ نفــاذ هــذا ا -2
 أعاله ، في اليوم التسعين من   1يوافـق عـليه أو ينضـم إليـه بعـد بـدء نفـاذه وفقـًا لـلفقرة                    

الـتاريخ الـذي يـودع فيـه ذلـك الطرف صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه أو من                     
 .ذلك الطرف أيهما أبعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية ل
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 أعــاله ، ال يعــد أي صــك تودعــه مــنظمة إقــليمية للــتكامل 2 و1ألغــراض الفقــرتين  -3
 .االقتصادي إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول األعضاء في تلك المنظمة 

  التحفظات – 40المادة [ 

 . ]ال يجوز إبداء تحفظات علي هذا البروتوكول  
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  اإلنسحاب – 41المادة 

 )عتمدت مؤقتاا(

يجـوز ألي طـرف االنسـحاب مـن هـذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلي الوديع            -1
 .في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذه البروتوكول علي ذلك الطرف 

يصـبح االنسحاب نافذًا بعد إنقضاء سنة واحدة بعد تلقي الوديع إلخطار االنسحاب       -2
 . في إخطار االنسحاب ، أو في أي تاريخ الحق قد يحدد

  حجية النصوص – 42المادة 

 )عتمدت مؤقتًاا(

يــودع أصــل هــذا الــبروتوكول الــذي تتســاوى نصوصــه األســبانية واإلنكــليزية والروســية     
 .والعربية والصينية والفرنسية في الحجية ، لدى األمين العام لألمم المتحدة 

 لم تشرح المرفقات 
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لمطـلوبة فـي اإلخطار لالتفاق السابق عن         المعـلومات ا   –المـرفق األول     
 علم 

)I(      والتصـنيف المحـلي لمسـتوى السـالمة األحيائية ، إن وجد ، بالبلد             [ اسـم وهويـة
 ]أو نواتجها] [الكائنات الحية المحورة ] [ أو نواتجه [ للكائن الحي المحور ] المصّدر

)II(  وتفاصيل االتصال به ؛] مقدم الطلب] [ المصّدر[ اسم وعنوان 

)V(  ــنوان اســم ــلقية /الشــركة ] [ المســتورد[ وع ــلقي /المؤسســة المت ــرد المت ] الف
 ؛] بـها[ وتفاصيل االتصال بـــه 

)VIII(  المقرر للنقل عبر الحدود إذا كان معروفًا ؛] التواريخ [التاريخ 

الحالـة التصـنيفة واالسـم الشـائع ، ونقـاط الحصول أو االقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو                    )•(
 المتصلة بالسالمة األحيائية ؛) نات المتلقية أو االصلية الكائ(االصلي 

)XXVII( ــز ــز(مرك ــلقي و /منشــأ) مراك ــلكائن المت ــبيولوجي ل ــنوع ال ــنات (أو األصــل /الت الكائ
 ؛] وصف للموائل التي يمكن أن يعيش أو يتكاثر فيها. [ إن كانت معروفة ) أو األصل/المتلقية و

الكائنات (لحصول أو االقتناء  وخصائص الكائن المانح        الحالة التصنيفية واالسم الشائع ونقاط ا      )ز(
 ذات الصلة بالسالمة األحيائية ؛) المانحة

)VI(                  وصـف الحـامض الـنووي أو الـتحوير المسـتحدث والتقـنية المسـتعملة ، والخصائص
 ؛ ] أو نواتجه [ الناتجة للكائن الحي المحور 

 ]أو نواتجه[ االستخدام المزمع للكائن الحي المحور  )ط(

)XXVIII( المراد نقلها ؛] أو نواتجها[ مية أو حجم الكائنات الحية المحورة ك 

)XXII(  ] أجــري وفقــا ألحكــام المــرفق ] معــروف أو مــتاح [تقريــر عــن تقييــم اإلخطــار [ أي
 ؛] الثاني للبروتوكول 

)XXIII(        سـالمة المـناولة والتخزين والنقل واالستخدام ، بما في          [ األسـاليب المقـترحة لــ
 ؛]حيثما يتناسب] [ عبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ ذلك التعبئة ووضع بطاقات ال

)XXIV(         [ داخل الدولة المصدرة ] أو نواتجه  [ الحالـة التنظيمية للكائن الحي المحور المعين
مـثًال مـا إذا كـان محظـورًا فـي دولة التصدير ، وما إذا كانت هناك قيود أخرى ، وما إذا تمت الموافقة        

محظورًا في دولة التصدير ،     ] أو نواتجه   [ وإذا كان الكائن الحي المحور      ) عـلي إطالقـه إطالقـًا عامـًا         
 ذلك الحظر ؛) أسباب(ماهو سبب 

)XXV(  ]        مقدم الطلب ] [المصّدر[ نـتيجة أي إخطـار ّقـدم إلي الحكومات األخرى من قبل [
 ؛] والغرض من ذلك ] أو نواتجه [ فيما يتعلق بالكائن الحي المحور 

)XXVI(  ]ومات المذكورة إعاله دقيقة بأن المعل] اإلقرار. 
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 /40 تقييم المخاطر –المرفق الثاني 

 الهدف 

[ يهـدف تقييـم المخاطـر ، فـي إطـار هذا البروتوكول ، إلي تحديد وتقييم اآلثار العكسية المحتملة                
عــلي حفــظ ] أو نواتجهــا [ الكائــنات الحيــة المحــورة ] ومــناولة  واســتخدام] [للــنقل عــبر الحــدود
مع األخذ في الحسبان    ] [ المحتملة  [ م التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية       واسـتدامة اسـتخدا   

 ] .واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية ] [ المخاطر علي صحة األنسان 

 استخدام تقييم المخاطر

تسـتخدم السـلطات المختصـة ، إلـي جـانب جهـات أخـري ، نـتائج تقييـم المخاطر التخاذ القرارات                
[ الكائنات الحية المحورة    ] ، مناولة واستخدام    [ نير بشـأن الـنقل عـبر الحدود         عـلي أسـاس مسـت     

 ].أونواتجها

 مبادئ عامة 

ينبغي ] علي أساس المنهج التحوطي ] [ المـنهج الـتحوطي هـو المـبدأ الهادي لتقييم المخاطر     [ 
 .إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميًا تتسم بالشفافية 

وال [ معـارف العلمية أو توافق اآلراء قد يشكل عدم يقين إزاء مستوى المخاطر ،  إن االفـتقار إلى ال   
 ] .أو عدم وجود مخاطر أو مخاطر  مقبولة ] أحد المخاطر ، [ ينبغي تفسير ذلك علي أنه 

أو [ للكائــنات الحيــة المحــورة ] المــناولة واالســتخدام [ المخاطــر المرتــبطة بالــنقل عــبر الحــدود  
 الـنظر إليهـا فـي إطـار المخاطـر الـناجمة عـن اسـتخدام الكائـنات المتلقيات غير                     ينـبغي ] نواتجهـا 

 ] .المحتملة [المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية 

ينـبغي إجـراء تقييم المخاطر علي أساس كل حالة علي حدة وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة               
والبيئة ] المقصود[ لحية المحورة ، واستخدامها     قـد تـتفاوت مـن حالـة إلـي أخـرى تـبعًا للكائنات ا               

 ] .المحتملة [ المتلقية 

 المنهجية 

 :ولتحقيق هذا الهدف فإن إجراء تقييم المخاطر ، حسبما يتناسب يحتاج إلي الخطوات التالية 

تركيبات ] . [الجديدة  [تحديـد أي الخصـائص مرتبطة بالتسلسالت القاعدية للمادة الجينية            -1
التي قد تترتب عليها آثار ضارة علي ] أو نواتجهـا [ الكائـنات الحيـة المحـورة      ] ]توليفـات ] [

، مع األخذ في الحسبان المخاطر      ] [ المحتمـلة   [التـنوع الـبيولوجي فـي البيـئة المتـلقية           
 ؛] االقتصادية /واالعتبارات االجتماعية] [ علي صحة اإلنسان 

                                                           
اصيل العلمية المتعلقة بمحتويات المرفق الثاني بناء  حول التف1سيتواصل النقاش في فريق االتصال   /40

وسيتم تضمين نتائج  . UNEP/CBD/BSWG/5/2 والوثيقة UNEP/CBD/BSWG/5/Inf.1علي الوثيقة 
 أثناء االجتماع الخامس للفريق العامل المخصص 1المناقشات التقنية المتواصلة التي دارت في فريق االتصال 

مة األحيائية ، في تقرير الرئيسين المشاركين إلي الجلسة العامة إلبرازه في مفتوح العضوية المعني بالسال
 .التقرير النهائي للفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الخامس 

 
في جميع " ينبغي" للنظر في تعديل النص بتغيير كلمة 1وسيتواصل النقاش في فريق االتصال  

محلها وذلك بهدف جعل نص المرفق الثاني متسقًا مع " يجب" مة المواضع التي استخدمت فيها ووضع كل
ونظرًا إلى أن هذا الجانب ما يزال يتعين معالجته ، فسوف يحال إلي االجتماع . نصوص المواد ذات الصلة 

وسينطبق هذا أيضًا علي . السادس للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالسالمة األحيائية 
 ).استخدام تقييم اإلخطار ( 1 بصفحة 2في السطر األول من الفقرة " مستعملة لا هي "عبارة 
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خذ في الحسبان مستوى وأنواع تعرض      تقيـم احـتماالت تحقـق هـذه اآلثار السلبية مع األ            -2
 ؛] أو نواتجه[ البيئة المتلقية للكائن الحي المحور 

 إجراء تقييم للنتائج إذا تحققت هذه التأثيرات السلبية؛ -3

علي أساس تقييم ] أو نواتجه[ تقييـم المخاطـر الكـلية التي يشكلها الكائن الحي المحور       -4
 احتماالت ونتائج اآلثار السلبية المحددة ؛

بمــا فــي ذلــك ، وحســب [ توصــية بمــا إذا كــانت المخاطــر مقــبولة أو يمكــن إدارتهــا أم ال   -5
الضـرورة ، تحديـد االسـتراتيجيات إلدارة هـذه المخاطـر والتقليل من احتمال حدوث النتائج        

 ] .السلبية 

والمبادئ [ يمكـن أن يـراعي تقييـم المخاطـر المشـورة العـلمية والتقـنية الـتي يقدمهـا الخـبراء                      [ 
 ] .لتوجيهية التي تطورها المنظمات الدولية المختصةا

قـد يحـتاج تقييـم المخاطـر لـلمزيد من المعلومات المحددة بشأن موضوعات بعينها يمكن تحديدها                  
 .وطلبها أثناء عملية التقييم علي حين قد ال تكون موضوعات أخرى ذات أهمية في بعض الحاالت 

 :لتفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بـ وتبعًا لكل حالة يراعى تقييم المخاطر ا

 ]الكائنات المتلقية أو السلف /خصائص الكائن [ 

المتعلقة [ السلف  /الخصـائص الـبيولوجية والفسـيولوجية والجينية وااليكولوجية للكائن المتلقي         
 ].الالزمة إلجراء تقييم المخاطر] [ بالسالمة األحيائيـة 

 

 ]نحة الما) الكائنات (خصائص الكائن [

بمـا فـي ذلك ، بصفة خاصة ، قدرتها   [ الكائـنات الالزمـة إلجـراء تقييـم المخاطـر          /خصـائص الكـائن   
 ]اإلمراضية وسميتها

 ]خصائص الناقل[

 .خصائص الناقل بما في ذلك مصادره وعوائله 

 خصائص الوالئح[

 خصائص الحامض النووي أو التعديل المدخل

  ]أو نواتجه[ خصائص الكائن الحي المحور [

أو نواتجه [ السلف له  /والكائن المتلقي ] أو نواتجه [ الفـوارق المعروفة بين الكائن الحي المحور  
 .جينية أو إيكولوجية /فسيولوجية /في أي خاصية بيولوجية ] 

 ]المعلومات المتعلقة باالستخدام المزمع [ 

بمــا فــي ذلــك ]  نواتجــه أو[ لــلكائن الحــي المحــور ] المــزمع [ المعــلومات المتعــلقة باالســتخدام 
 االستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو السلف غير المحورين

 ]البيئة المتلقية [ 
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ــلقية     ــئة المت ــة للبي ــة والجغــرافية والمــناخية واإليكولوجي [ المعــلومات بشــأن الخصــائص المكاني
 ].المحتملة 

 الكائن الذي أعيد إلي الحياة [

 األحفورية DNAوتسلسالت الـ ) الجينات (الكائنات المعادة إلي الحياة والجين      ( لكائن  خصـائص ا  [ 
[. 

 ]اعتبارات السالمة بالنسبة للصحة البشرية والحيوانية [ 

 ]المعلومات المتعلقة بتأثير الكائن الحي المحور علي صحة اإلنسان والحيوان[ 

لومات بشــأن الــتأثيرات المحتمــلة عــلي الظواهــر  المعــ[ ]  االقتصــادية –االعتــبارات االجــتماعية [
االجـتماعية االقتصـادية لدى البلد المستورد وبخاصة علي الممارسات التقليدية والبرامج الوطنية      

 للزراعة المستدامة

 

 

 األوليالضميمية 

 1الفريق العامل الفرعي 
 8ورقة العمل 

 1998أغسطس / آب 19
 

 إخطار العبور– 8المادة 
 الخيار صفر

 
 ال يلزم إيراد نص عن إخطار العبور 

  1الخيار 

أو [ قـد تقتضـي األطـراف إخطارًا مكتوبًا ، من خالل نقطة اتصالها ، عن نية عبور كائن حي محور                   -1
وعـلي طـرف التصدير أن يتولي المسؤولية ألية حاالت إطالق عرضي في             . [ مـن خـالل أراضـيها       ] نواتجـه 

 : خطار ، تقوم األطراف بتزويد غرفة تبادل معلومات بمعلومات عن وحيثما يلزم هذا اإل] . هذه الدول 

)I(  التي يلزم إخطار بالنسبة لها ؛ و] ونواتجها [ تفاصيل طوائف الكائنات الحية المحورة 

)II(           علي أساس المعلومات المذكورة في المرفق      [ المعـلومات الـتي يجـب إرسالها مع اإلخطار
Y . [ 

ويجوز ] [ وعليها. [ بإبالغ المخِطر بتسلم اإلخطار     ] بسـرعة ] [ ن تقـوم    لدولـة العـبور أ    ]  يجـوز [عـلي    -2[
 .يومًا ] X ] [30[فيما بعد أن ترد علي المخِطر ، كتابتًا ، خالل ] لها

)I(  أو بدون شروط[بقبول النقل العابر بشروط. [ 

)II( رفض السماح بالنقل؛ أو 

)V( د أو مد الفترة الزمنية المقررة للر/ طلب مزيد من المعلومات و . 

إذا لـم تقـم السـلطة الوطـنية المختصـة لطـرف العـبور بإخطـار المخِطـر خـالل اإلطار الزمني المقرر ،                          -3[
 .]يفترض ضمنًا موافقة علي عبور الـ كحم 
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 ، 17أن المـناولة ومتطلـبات الـنقل ، بمـا فـي ذلك الوثائق الخاصة بالـ كحم ، المشار إليها في المادة          -4
 .ات النقل العابر يلتزم بها في جميع تحرك

 الضميمية الثانية 

 
UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.I/CRP.3 
21 August 1998 

 االتفاقية المتعلقة

ORIGINAL :  ENGLISH  بالتنوع البيولوجي 
  

 
 الفريق العامل المخصص المفتوح 

 العضوية المعني بالسالمة األحيائية 
 االجتماع الخامس

 19أغسطس /  آب 28– 17مونتريال ، 
 1الفريق العامل الفرعي 

 

  إجراءات اصدار القرار لالتفاق السابق عن علم –)  الجديدة 8المادة   (6المادة 
 

 اقتراح مقدم إلى الفريق الفرعي العامل األول من الرئيسين المتشاركين في الرياسة 
 
الضار لألثر ] [عـلي أسـاس القواعـد العلمية    [ تقـوم القـرارات عـلي أسـاس تقييـم اإلخطـار          -1

علي أن تؤخذ أيضا في الحسبان المخاطر ] [ عـلي الحفـظ واالسـتخدام المستدام للتنوع البيولوجي       
 ] .والمعايير االجتماعية واالقتصادية والثقافية ] [ المبدأ التحوطي ] [ علي الصحة البشرية

 
 :بالغ المخِطر بما يلي  ، بإ8علي طرف االستيراد أن يقوم ، خالل المدة الزمنية المحددة في المادة  -2[
 
)I(             بعد  [ حـركة الـنقل عـبر الحدود المقصودة يجوز أن تتمX   بدون قبول مكتوب ، بشرط أال يكون       ]  أيام

معلومات إضافية ، أو فرض شروطًا أو حظر        ] مع إبداء األسباب    ] [ بدون تبرير   [ طـرف االسـتيراد قـد طـلب         
 النقل عبر الحدود ؛ أو 

 
)II( عبر الحدود فقط بعد أن يصدر طرف االستيراد قبوًال مكتوبًا بذلك يمكن القيام بحركة النقل [. 

 
 
من تاريخ إبالغ وصول اإلخطار ، علي طرف االستيراد أن يبلغ  ]  يومًا   90] [ فـترة زمنية معقولة     [خـالل    -3

 ] :وإلى غرفة تبادل المعلومات[قراره كتابة إلي المخِطر 
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بالموافقة علي االستيراد بشروط أو بغير شروط ، مع بيان كيفية انطباق القرار علي الواردات الالحقة                 )أ
 /1من نفس الـ كحم ؛ 

 ]أو[بحظر االستيراد ؛  )ب

عـند حساب الزمن الذي يعطي لطرف  ] . [ وفقـا المـرفقين األول والـثاني        [ بطـلب معـلومات إضـافية        )ج
] ي الحسبان عدد األيام التي ينتظر فيه طرف االستيراد بيانات إضافية ذات صلــة            االسـتيراد لـلرد ، لن يؤخذ ف       

 ]أو[ ؛ 

بما ] [  يومًا   90لفترة محددة ال تزيد عن      [ بـإبالغ المخِطـر أن المدة المحددة في هذه الفقرة قد مدت              )د[(
 . ]]ل إلي قرار مستنير لتمكينه من التوص] المخِطر [ يلزم زمنيًا لتقييم المعلومات التي تلقاها من 

ــتي تصــدر بموجــب الفقــرة    -4[ ــر    2أن القــرارات ال ــة الموافقــة غي ــبريرًا ، أال فــي حال  يجــب أن تتضــمن ت
 .]المشروطة 

أو إلـي يقيـن عـلمي كـامل أو توافـق اآلراء العلمية لتحديد ما قد                 ] معـلومات كافيـة     [أن االفـتقار إلى      -5[
 .]لن يمنع طرف االستيراد من حظر استيراد الـ كحم المشار إليه يحتمل أن يكون من آثار ضارة لـ كحم ، 

سـتتعاون األطـراف بغـرض أن تقـرر في أقرب وقت ممكن ، ما هو المدى فيما يتعلق باإلجراءات ، وما                       -6[
هـي الحـاالت ، التي ينبغي أن تحدد في مرفق ، التي ال يمكن فيها لحركة نقل عبر الحدود أن تتم بدون قبول      

 /2 ] .صريح 

وما لم تكن هذه حالة ال  [  Xإذا لـم يقـم طـرف االسـتيراد بـرد خـالل المـدة المحددة بموجب الفقرة         -7[
القيام ] عدم [للمصّدر ] [ ال ينبغي ] [ يجوز لـ ] [ يكون علي [ ، ] يمكـن أن يـتم فيهـا نقـل بـدون قـبول صريح        

أن يبدأ التحويل ] المستورد[ للمصـّدر   ] يراداالسـت [ ولـن يسـمح طـرف التصـدير         ] [ بحـركة الـنقل عـبر الحـدود         
[ يعتبر طرف االستيراد أنه .] المـزمع أال أن يـتم وصـول االتفـاق السـابق عـن عـلم الصادر عن طرف االستيراد                 

 . ]استيراد الـ كحم المشار إليه ] حظر] [ وافق

 أو

 لي ذلك االستبقاء كان قائم ع10ينبغي استبقاء مفهوم الواردات الالحقة ألن حذف المادة  /1

 . إلبداء الرأي القانوني 2ستحال هذه الفقرة إلي فريق اتصال  /2 



UNEP/CBD/BSWG/6/8 
Page  56 

UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.1/CRP.3 

Page 3 
 
يومًا من تاريخ تلقي اإلخطار ، ال يكون        ] X[إذا لـم يقـم طـرف االسـتيراد بـإبالغ قـراره الـنهائي خـالل                   -7[

كول ، ولن يكون علي طرف التصدير أية التزامات أخرى بموجب         الـتحرك عـبر الحـدود خاضـعًا ألحكام هذا البروتو          
 /2. ] هذا البروتوكول فيما يتعلق بذلك التحرك عبر الحدود 

 
يقـوم مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه األول باتخاذ قرار بشأن اإلجراءات واآلليات المناسبة لتسهيل أن                 -8[

 /2.]  أعاله 3الل الفترة الزمنية المحددة في الفقرة يتوصل إلى قرار طرف االستيراد الذي لم يقم بالرد خ


