
  
 عدد محدود طبع،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعلي مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة ف

 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .من هذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية
 براء القانونيين والتقنيين المخصصمن الخ

 في سياق لمسؤولية والجبر التعويضيل
 لسالمة األحيائيةلبروتوكول قرطاجنة 

 لخامساالجتماع ا
  2008ذار آ/ مارس19-12 ،كولومبيا، نةجقرطا

 
 المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين العامل تقرير الفريق

 لسالمة األحيائيةل قرطاجنة المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول
 عن عمل اجتماعه الخامس

 ةـــمقدم
 خلفية الموضوع   –ألف 

ح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في ان الفريق العامل المفتو -1
 الصادر عن االجتماع األول لمؤتمر 1/8سياق بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية قد أنشئ بموجب المقرر 

كولومبيا باستضافة ذلك  وعلى اثر العرض السخي من حكومة .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
نة دي ج بقرطا Julio César Turbay Ayala Conventionاالجتماع عقد االجتماع الخامس للفريق العامل في مركز 

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن االجتماع السابق للفريق   .2008 مارس 19 الى 12 من ، بكولومبيا،اندياس
 من جدول األعمال المؤقت المشروح لالجتماع الخامس للفريق العامل 6 الى 1العامل في الفقرات من 

(UNEP/CBD/WG-L&R/5/1/Add.1) .  
 أعضاء المكتب والحضور   –باء 

مهام الرئيسين المتشاركين وقامت السيدة ماريا ) كولومبيا(يمينا نييتو والسيدة ج) هولندا (تولى السيد رينيه لوفيبير -2
 . بمهمة المقرر ) جنوب أفريقيا(مبينغاشي 

األرجنتين، النمسا، :  التاليةوالحكومات األخرىفي البروتوكول تالية حضر االجتماع ممثلون من األطراف ال -3
كوبا، كولومبيا، بوركينا فاصو، كمبوديا، كندا، الصين، بلغاريا، البرازيل، بوتان، بوليفيا، بلجيكا، بنن، بنغالديش، 

إثيوبيا، الجماعة األوروبية، فنلندا، فرنسا، مصر، السلفادور، إكوادور،  الكونغو الديمقراطية، جمهوريةالجمهورية التشيكية، 
ماليزيا،  ، مدغشقر،اندونيسيا، اليابان، قيرغيزستنان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا، لبيرياالهند، غواتيماال، 
البرتغال، جمهورية الفلبين، باالو، بنما، باراغواي، بيرو، دا، النرويج، ، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلنيشيوسمالي، مور

سلوفينيا، جنوب  السنغال،سانت فنسنت وغرينادين، المملكة العربية السعودية، سانت لوسيا، جمهورية مولدوفا،  كوريا،
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وباغو،  ترينيداد وتتوغو، تايلند،طاجيكستان، سويسرا، السودان، السويد، أفريقيا، أسبانيا، 
 .زامبياو، الواليات المتحدة األمريكيةوايرلندا الشمالية، 

 ).يونيب(حضر االجتماع أيضا ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة  -4
 من حكومية دولية وغير حكومية وعن أصحاب المصلحة ، مراقبون عن المنظمات اآلتية االجتماع كذلكحضر -5
 :خريناآل

African Centre for Biosafety, African Union, Biotechnology Coalition of the Philippines, Centre of 
Excellence for Biodiversity Law, Corporacion para Investigaciones Biologicas, CropLife International, 
Desarrollo Medio Ambiental Sustentable, ECOROPA, Friends of the Earth International, :Global Industry 
Coalition, Greenpeace International, Grupo Semillas, Instituto Interamericano of Cooperacion para la 
agricultura, International Federation of Organic Agriculture Movements, International Grain Trade 
Coalition, Kobe University Research Institute on MEAs, Malaysian Biotechnology Corporation, 
Permanent Court of Arbitration, Pontificia Universidad Javeriana, Public Research and Regulation 
Initiative, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, Red por une América 
Latina Libre de Transgénicos, Third World Network, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Washington Biotechnology Action Council / 49th Parallel 
Biotechnology Consortium, WWF International. 

 افتتاح االجتماع   1البند 
 الرئيسة المشاركة ، السيدة نييتو2008 مارس 12من صباح يوم االربعاء  10:30تتحت االجتماع في الساعة اف -6

 وقالت أن . فرحبت بالحاضرين وذكرت أنه طلب منهم أن يأتوا الى االجتماع بتكليف مرن جدا للتفاوض.للفريق العامل
األخيرة للمشاركين أن يقدموا قواعد واجراءات مقترحة في مجال المسؤولية والجبر االجتماع سيكون هو الفرصة 

قبل االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف التعويضي عن الضرر الناشئ عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود 
 ،المصادر الخارجة عن الميزانيةوذكرت المشاركين أيضا بأن االجتماع مولته تمويال كامال . العامل كاجتماع لألطراف

 األوروبية على والجماعةواسبانيا والسويد وسويسرا وشكرت حكومات النمسا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا واالنرويج 
 وذكرت المشاركين أيضا أنه بناء على طلب االجتماع الرابع للفريق العامل بذلت حكومة كولومبيا جهودا .اسهاماتها الكريمة

 وأعربت عن أسفها ألن بعض المندوبين من .تأشيرات لتمكين المشاركين من حضور االجتماعة لتسهيل اصدار خاص
 .األطراف المؤهلة للتمويل لم يستطيعوا أن يحصلوا في األوان الالزم على المساندة المالية ولذا تعذر عليهم الحضور

 والسيد ،ير البيئة واالسكان وتنمية األراضي في كولومبيا وز،ألقى بيانات افتتاحية السيد خوان لوزانو راميريز -7
 . بالنيابة عن السيد احمد جغالف األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، رئيس وحدة السالمة األحيائية،شارلس غبيديمات

رة ما بين انعقاد الدورات قال السيد غبيديما أنه نتيجة لعمل االجتماع الرابع وجهود الرئيسين المتشاركين خالل فت -8
ينة ستوفر البيئة الصحيحة  وهو واثق أن مدينة قرطاخ.اوالتهيوجد أمام الفريق العامل وثيقة شاملة كى تكون أساسا لمد

 وذكر .للسير قدما بعملية المسؤولية والجبر التعويضي حتى يستطيع الفريق العامل اتمام عمله في اجتماعه الخامس
ماع مولته بالكامل االسهامات الطوعية وشكر حكومة هولندا على اسهامها الكريم نحو تنظيم االجتماع المشاركين أن االجت

 وشكر كذلك حكومات النمسا .وكذلك حكومة كولومبيا على موافقتها استضافة االجتماع وتوفير الوسائل اللوجستية لنجاحه
 ولكن على الرغم .ة األوروبية على مساندتهم الماليةجماعا وال واسبانيا والسويد وسويسروفنلندا وفرنسا وألماينا والنرويج

 للتغلب على التأخير والنقص في –من هذا السخاء لم يتسن اسداء األموال الى جميع األطراف المؤهلة على الرغم من أنه 
 بناء على طلب ،افق فو، تكرم مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول–تدفق االسهامات الطوعية 

 وختاما أثنى على الرئيسين .رة أموال مقابل التعهدات بدفعها على اعا،الرئيسين المتشاركين وعلى أساس استثنائي
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 وناشد .ومعتمدة على موارد شتىلم يألوا جهدا في تنظيم االجتماع من خالل وسائل ماهرة ومبتكرة المتشاركين اللذين 
 .لفريق العامل لعمله في نفس الوقت الذي تنتهي فيه مدة التكليف الصادر اليهالمشاركين أن يكفلوا اتمام ا

وذكر أن .   العالمي التي هى مدينة اعلنت جزءا من التراث الثقافينةجبالمشاركين في قرطا السيد راميريزرحب  -9
وشواغل الجماهير وقال أن تحقيق  البيولوجيةتكنولوجيا د فيه حاجة الى التوفيق بين الاالجتماع الحالي يعقد في زمن توج

ها وكذلك لألجيال القادمة وهو نوع البيولوجي هو ملك للبشرية كل والت.التوازن يمثل تحديا يواجه عقد اتفاقات دولية فعلية
  وفي زمن التسخن العالمي الحالي والحفاظ على الماء ومكافحة الفقر.سيساعد على حماية التراث العالميأمل أن االجتماع ي

 فان قضايا التنمية المستدامة هى – وهى كلها قضايا رئيسية في جدول األعمال الدولي –وتحقيق األهداف االنمائية لأللفية 
 –أن كولومبيا هى مستودع نفيس للتنوع البيولوجي وأن كولومبيا ب وذكر المشاركين أيضا .أمور أساسية لمستقبل البشرية

 قد استمرت في تعزيز مؤسساتها لحماية البيئة كما يدل على –ألفارو أوريبي فيليز على الصعيد الوطني وبرئاسة الرئيس 
 وشكر الوزير البلدان التي قدمت اسهامات مالية والسيما .لفة للبيئة واالسكان وتنمية األراضيالمتأذلك انشاء الوزارة 

 كما شكر األمين التنفيذي وأمانة ، االجتماعلمساعدة كولومبيا على استضافة السخية حكومة هولندا على مساندتها المالية
 في االجتماع  واسهامهم وشكر المشاركين على مشاركتهم.اتفاقية التنوع البيولوجي على مساعدتهما في تنظيم االجتماع

 .بالقدوم الى كولومبيا

 شؤون تنظيمية    2البند 
 اقرار جدول األعمال   - 2-1

 الذي )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/1( على أساس جدول األعمال المؤقت تيأقر االجتماع جدول األعمال اآل-910
 :تشاور مع الرئيسين المتشاركينأعده األمين التنفيذي في 

 .افتتاح االجتماع -1 
 :شؤون تنظيمية -2 
 اقرار جدول األعمال؛ 2-1  
 .تنظيم العمل 2-2  

 عن األضرار الناشئة عن تحركات الكائنات       استعراض المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي      -3
 .الحية المحورة عبر الحدود

 مـن بروتوكـول السـالمة       27وضع الخيارات لعناصر القواعد واالجراءات المشار اليها في المـادة            -4 
 .األحيائية

 .شؤون أخرى -5 
 .اعتماد التقرير -6 
 .اختتام االجتماع -7 

    تنظيم العمل– 2-2
الفتتاحية لالجتماع أقر المشاركون برنامج العمل الذي اقترحه األمين التنفيذي في المرفق األول بجدول األعمال         في الجلسة ا   -11

وتم االتفاق على تصريف أعمال الفريق العامل فـي جلسـات            . )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/1/Add.1(المؤقت المشروح   
 .عامة وفي فريقين عاملين فرعيين
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 ومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي عن األضراراستعراض المعل  3البند 
 كائنات الحية المحورة عبر الحدودالناشئة عن تحركات ال

 ، من السيدة نييتـو 2008 مارس 12 يوم االربعاء لالجتماع من جدول األعمال في الجلسة األولى    3تم تناول البند     -12
 .نة الى تقديم الوثائق التي طلبها االجتماع الرابع للفريق العامل التي دعت األما،الرئيسة المشاركة للفريق العامل

 األمانة بتذكير الفريق العامل أن الفريق كان قد طلب في اجتماعه الرابع من األمين التنفيذي أن يجمـع   ة ممثل تقام -13
لمتعلقـة بالمسـؤولية والجبـر     معلومات عن التطورات الحديثة في القانون الدولي ا       ) 1 (:ويتيح لالجتماع الخامس ما يلي      

قائمة بالصكوك المتاحة فـي مركـز مـوارد        ) 2(؛   البيئية التعويضي بما في ذلك حالة الصكوك الدولية المتعلقة بالمسؤولية        
 وهى الوثائق التـي تعـالج المسـؤولية والجبـر           ،معلومات السالمة األحيائية التابع آللية تبادل معلومات السالمة األحيائية        

المسؤولية  وكذلك قائمة بالقوانين واللوائح الوطنية المتضمنة        ،الحية المحورة كائنات  عن الضرر الناشئ عن الـ      التعويضي  
 كوثائق  ، العامل   وتبعا لذلك كان أمام الفريق     .ءات بشأن الضرر الناشئ عن الكائنات الحية المحورة       القواعد واالجرا والجبر  
تطورات الحديثة في القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي شـاملة      مذكرة من األمين التنفيذي عن ال      ،اعالمية

 وقائمـة )  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/1/INF/1 المتعلقة بمسؤوليتها عن البيئة حالة صكوك األطراف الثالثة الدولية
 والمتاحة لدى غرفـة  الحية المحورةت كائنابالوثائق والقوانين واللوائح الوطنية بشأن التعويضي عن الضرر الناجم عن الـ          

 .)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/1/INF/2(ادل معلومات السالمة األحيائية تب
وذكرت ممثلة األمانة أيضا أن الفريق العامل في اجتماعه الرابع قد طلب من األمانة أن تدبر تقديمات من الخبراء                    -14

 وعن الترتيبات االضافية للتعويض الجماعي يقدمه ممثـل         ،ة للتحكيم  يقدمها ممثل عن المحكمة الدائم     ،عن تسوية المطالبات  
 وقد اتصلت األمانة بالصندوق الدولي للتلويث بالنفط وكـذلك بالمنظمـة   .عن الصندوق الدولي للتعويض عن التلويث بالنفط 

لعرض قد تعـذر بسـبب    أن هذا ا   غير ،البحرية الدولية لتنظيم عرض من الخبير عن ترتيبات التعويض الجماعي االضافية          
 ،السيد ديـن راتليـف  وافق  و،محكمة التحكيم الدائمة استجابت بإيجاب لطلب األمانة بيد أن   . في مواعيد االجتماعات   تراكب

 .على التحدث أمام الفريق العامل ،المستشار القانوني لمحكمة التحكيم الدائمة
 .ليف الى التحدث الى الفريق العاملراتسيد  ودعا القدم الرئيس المتشارك الشكر لممثلة األمانة على بيانها -15
شرح السيد راتليف في عرضه الدور الذي يمكن أن يقوم به التحكيم والتوفيق وتقصي الحقائق في سياق مخطـط                    -16

ت  والحظ أيضا أن مسودة العمل المنقحة للنصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارا            .المسؤولية والجبر التعويضي  
 مـن بروتوكـول السـالمة األحيائيـة       27التي تم تبينها في مجال المسؤولية والجبـر التعويضـي فـي سـياق المـادة                 

)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/2(،              تحوي اشارات الى امكان استعمال القواعد االختيارية لمحكمـة التحكـيم الدائمـة 
 وقال ان االشارة األولى في القسم السادس ألف مـن مسـودة             .البيئةأو  /لمتعلقة بالموارد الطبيعية و   للتحكيم في المنازعات ا   

 واقترح أن األطراف     . اتفاقية التنوع البيولوجي    من 27 تتضمن كذلك اشارة الى تسوية النزاعات تحت المادة           المنقحة العمل
 تحت القواعـد البيئيـة      ينبغي أن تنظر في عرض منازعاتهم       من االتفاقية  27تهم وفقا للمادة    التي وافقت على تحكيم منازعا    

وأضاف أن االجراءات تحت اتفاقية التنوع البيولوجي ليست جارية أو متطورة بقدر القواعد البيئيـة  ، لمحكمة التحكيم الدائمة 
 .المعمول بها في محكمة التحكيم الدائمة

دائمة على الرغم مـن أن       توجد أيضا اشارة الى محكمة التحكيم ال        المنقحة في القسم السادس واو من مسودة العمل       -17
السيد راتليف يعتبر أن تلك االشارة خارجة عن موضعها حيث أن القسم المذكور يخلـط بـين االجـراءات بـين الـدول                       

 وبدل ذلك يعتقد المتحدث أنه قد يكون من المفيد ادراج اشارة الى التحكيم االختياري باالضـافة الـى                   .واالجراءات المدنية 
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والتعويض عـن األضـرار    المتعلق بالمسؤولية المدنية   2003لسنة   بما يوجد في بروتوكول كييف     االجراءات المدنية أسوة  
المتعلقـة بحمايـة    1992 بالنسبة التفاقية سـنة  عابرة الحدود الناجمة عن آثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية على المياه    

عابرة الحدود للحـوادث    الثار  باآل المتعلقة   1992اتفاقية سنة   د والبحيرات الدولية، و   واستخدام المجاري المائية العابرة للحدو    
 ألحكام التحكيم األجنبية    تحليال لما اذا كانت اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف والتطبيق         وأبلغ المشاركين أيضا أن      .الصناعية

 .تكون واجبة التطبيق
 الصادرة عن محكمة التحكـيم الدائمـة        كيم الدائمة ثم قام السيد راتليف بابالغ المشاركين أن اجراءات محكمة التح          -18

مفتوحة ألية دولة وكذلك لألطراف الخاصة التي توافق تعاقديا على استعمال أية قواعد اختيارية لتلـك المحكمـة الجـراء                    
ي تقوم بحـل   ومحكمة التحكيم الدائمة تقبل أيضا توفير مرافقها بدون رسوم للدول الت     . تقصي الحقائق   التحكيم أو التوفيق أو   
 ومحكمـة التحكـيم   . كما أن هناك مساعدة مالية متاحة ألقل البلدان نموا في بعض الحاالت ،المحكمة نزاعاتها تحت رعاية    

 . بوصفها منظمة حكومية دولية كثيرا ما تكون في موقف طيب لتوفر محفال محايدا لحل منازعات السالمة األحيائية               ،الدائمة
 عبر الحدود تجري على األرجح على أسـاس عالقـات           الحية المحورة ا ألن تحركات الكائنات      راتليف أنه نظر   وقال السيد 

تعاقدية فيبدو أن توليفة من تقصي الحقائق على يد المحكمة وتحكيمها في الموضوع يكون أمرا مفيدا في أى نظام للمسؤولية            
صي للحقائق والتحري عنهـا كثيـرا مـا يكـون            وهذا التق  .والجبر التعويضي تحت بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية      

 أمـر  ، والحظ أيضا أن تقصي الحقائق االجباري الذي يؤدي الى اقتراح بتسوية منصـفة           .استكماال مجديا الجراءات أخرى   
  ثم أن اجراءات تقصي الحقائق كثيرا مـا تكـون أشـد   .موجود في عدد من الصكوك وأن محاكم دولية مختلفة قد استعملته 

 هى   حيث أن اجراءات تقصي الحقائق     ،التحكيميةكم الداخلية أو االجراءات     ف الخاصة بالقياس الى فائدة المحا     طرالألسهولة  
 .اجراءات غير خصومية وتكون في المعتاد أقل تكلفة وأشد سرعة بالقياس الى المنازعات

الوالريـات المتحـدة    ب أفريقيـا و    جنـو  ، السـنغال  ،باالو ،في المناقشة التي أعقبت ذلك أدلى ببيانات ممثلو كندا         -19
 .األمريكية

 قال السيد راتليف أن تكاليف ممارسة تقصي الحقائق والتحكيم كثيـرا            ،ردا على القضايا التي أثيرت أثناء المناقشة       -20
 يـتم  ى طرف انمـا  أل الحقائق تقصي تكاليف ممارسة من مجموعنسبة مئوية صغيرة وأن  بالتساوي ما تتقاسمها األطراف  

 في بعـض الحـاالت وافقـت علـى أن تـدفع تكـاليف المتنـازعين         ،بيد أن األطراف    .سمها بالتساوي بين األطراف   تقا
 الدائمة يمكـن أن يقتـرح       د أن األمين العام للمحكمة     بي ، والحظ أيضا أن على األطراف أن تختار المحكمين        .الخصوصيين

 بصفة عامة بأسرع ممـا       ام محكمة التحكيم الدائمة تصرف     وشرح أن القضايا المرفوعة أم     .محكمين من قائمة من الخبراء    
، وأن األطراف الخصوصيين يحتاجون بصفة عامة الى اعطاء موافقتهم قبـل            محاكم أخرى تصرف القضايا المرفوعة أمام     
 .ادخالهم الى نطاق عملية التحكيم

ـ   ،زمردا على أسئلة بشأن ادراج شرط يتعلق بالتحكيم في صك غير مل            -21  نطـاق   يد راتليـف أنـه لـو ان        قال الس
 االلتزامات ولذا فان هيئـة تحكـيم  االلتزامات التي أنشأها ذلك الصك كان يقتضي التطبيق فال توجد جهة أخرى لتفسير تلك       

 وما اذا كانـت تلـك   ،بيد أن قضية ما اذا كانت تلك االلتزامات ستكون ملزمة أو غير ملزمة            . للقيام بذلك  تكون أمرا مفيدا  
ت تكون قائمة بين الدول أو بين الكيانات الخاصة أو بين الدول والكيانات الخاصة فذلك أمر يظل مـن اختصـاص          االلتزاما

وفي شأن صعوبة تقييم الضرر قال السيد راتليف أن محكمة التحكيم الدائمـة لهـا خبـرة فـي             . الفريق العامل أن يبت فيه    
وشرح أنه قد يكـون مـن       . وغيرها 1968صليبي األحمر في     وحادثة ال  1904الحاالت الصعبة مثل حادثة بنك دوجر في        

اسـتئجار خبيـر للسـالمة       أن تقوم بـدورها ب     ن ذات خبرة في حل المنازعات يمك      المستصوب تعيين لجنة لتقصي الحقائق    
 .األحيائية كى يساعد في تقدير الضرر
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 وشكرت السيد راتليـف  .تي جمعتها األمانةقالت الرئيسة المشاركة أن الفريق العامل يبدو مرتاحا الى المعلومات ال  -22
على عرضه وأبلغت المشاركين أن السيد راتليف سيبقى في قرطاخية حتى ختام االجتماع وسيكون متاحـا للـرد علـى أى         

 .مزيد من األسئلة قد تتراءى للمشاركين بشأن عمل محكمة التحكيم الدائمة

 اعد واالجراءات الخيارات لعناصر القوتحليل القضايا ووضع   4البند 
 البروتوكول من 27المادة  المشار اليها في

 وقام السيد 2008 مارس 12 من جدول األعمال في الجلسة األولى للفريق العامل يوم االربعاء 4تم تناول البند  -23
 الفريق العامل اجتماع ة شكر حكومة كولومبيا على استضافة الرئيس المشارك للفريق العامل في كلمته التقديمي،لوفيبير

 اذ فعلت ذلك قد وافقت على التنظيم ، وأبلغ المشاركين أن كولومبيا،اركتها في المساعدة عن تنظيم االجتماعوالسيما عن مش
 وذكر المشاركين أنه لن يكون ثمة كثير من الوقت ،اللوجيستي لالجتماع وكذلك على دفع جزء هام من تكاليف استضافته

 في ، في البروتوكول لألطراف العامل كاجتماع لألطراف والجبر التعويضي في المؤتمر الرابعلمناقشة موضوع المسؤولية
 .، ولذا البد من احراز تقدم محسوس خالل االجتماع الحالي.2008 مايو 16 الى 12بون بألمانيا من 

المتشاركين تنسيق ذكر الرئيس المشارك أيضا أن الفريق العامل في اجتماعه الرابع قد طلب من الرئيسين  -24
المرفق الثاني من الوثيقة (السادس والسابع من وثيقة العمل و) أ (4 يلية المقترحة في األقسام الرابعالنصوص التشغ

UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3 (خالل فترة ما بين االنعقاد وتقديم مسودة عمل منقحة كى ينظر فيها الفريق العامل. 
التي فيها نقل لوثيقة العمل  UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/2/Rev.1مل اآلن الوثيقة وتبعا لذلك فان أمام الفريق العا

 .السابقة كما فيها النص الذي قام الرئيسان المتشاركان بتنسيقه
الى النظر الى السيناريوهات التي وضعت خالل جلسة التفكير أثناء يس المتشارك بدعوة المشاركين ثم قام الرئ -25

 من تقرير االجتماع الرابع للفريق العامل 33في الفقرة الوارد ملخص لها  السيناريوهاتوهي  االجتماع السابق
)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3( المشروح لالجتماع قت جدول األعمال المؤ من 4 وكذلك الفقرة 
)UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/1/Add.1(. 

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها (اعة األوروبية  الجم، كندا، البرازيل، بوليفيا،أدلى ببيانات ممثلو بنغالديش -26
 .)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(زمبيا  السنغال و، جمهورية كوريا،رويج الن، المكسيك، ماليزيا، اليابان، الهند،)األعضاء

 .المبادرة العامة للبحث والتنظيم وECOROPAأدلى أيضا ببيانين عن  -27
تسوية  ( في القسم السادس2008 مارس 13الجتماع يوم الخميس  في الجلسة الثانية ليق العاملنظر الفر -28

 .من مسودة العمل المنقحة) المطالبات
) الضرر ( الثالثين نظر الفريق العامل في القسم2008 مارس 13الجتماع يوم الخميس في الجلسة الثالثة ل -29

 .منقحةمن مسودة العمل ال)  األوليمخطط التعويض(والرابع 
في   وكذلك مناقشته في القسم الرابع2008 مارس 13الجتماع يوم الخميس يق العامل في الجلسة الرابعة لأتم الفر -30

 .المنقحة من مسودة العمل )المخطط التعويضي االضافي (القسم الخامس
 الرئيس المشارك لالجتماع  اقترح السيد رينيه لوفيبير2008 مارس 13الجتماع يوم الخميس في الجلسة الرابعة ل -31

 يتضمن تنسيق النصوص التشغيلية مزيد من التنسيق ب وقام الرئيس الفرعي.انشاء فريقين عاملين فرعيين غير رسميين
للقسم السادس ومزيد من التنسيق للفريقين الفرعيين يتضمنان تنسيقا للنصوص التشغيلية للقسم السادس ومزيد من التنسيق 
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 القسمين الثالث والرابع بتجميعهما وتوحيد نصوصهما وكذلك بالتفاوض في نص متفق عليه حيثما يكون للنص التشغيلي في 
السيد جورج بالي   والفريق الفرعي األول الذي يرأسه.األمر ممكنا والعودة بتقرير الى الفريق العامل في الموعد المضروب

نظرا في األقسام الفرعية السادس ألف والسادس باء شاركين يسين متئكر) الفيليبين(ايبورا  والسيد رينالدو) سويسرا(
 ونظر الفريق العامل الفرعي الثاني برئاسة .والسادس دال والسادس هاء وكذلك في القسم الثالث من مسودة العمل المنقحة

القسم وي القسم الرابع  نظرا ف، متشاركينكرئيسين) جنوب أفريقيا(والسيد داير تالدي ) كة المتحدةالممل(السيدة جين بالمر 
 .السادس جيم من مسودة العمل المنقحةالفرعي 

يرين من السيد جورج  الى تقر2008 مارس 14الجتماع يوم الجمعة يق العامل في الجلسة الخامسة لاستمع الفر -32
ر الفريق العامل ايضا ونظ .عن التقدم الذي أحرزه الفريقان الفرعيان) ياجنوب أفريق( والسيد داير تالدي ) سويسرا(بالي 

وافق الفريق العامل  .من مسودة العمل المنقحة) المدى( والقسم الثاني )القدراتالتدابير االضافية لبناء (في القسم السابع  
 الى جانب اقتراح من ، من مسودة العمل المنقحةلثاني في االقسام الخامس والسابعفريق العامل اأيضا على أن ينظر ال

ترتيبات تعويض جماعية اضافية وعلى أن ينظر الفريق العامل األول في القسم الثاني من مسودة العمل سويسرا بشأن 
 .المنقحة

 بالمر من السيدة جين استمع الفريق العامل الى تقارير 2008 مارس 15  السبتيوملالجتماع،  السادس في الجلسة -33
 وقدم الرئيسان المتشاركان .تقدم المحرز في الفريقين الفرعيينعن ال) سويسرا(والسيد جورج بالي ) المملكة  المتحدة(

كى ينظر فيها الفريق العامل  السابع من مسودة العمل المنقحة الى  الثالث لألقسام من جديدةللفريقين الفرعيين صيغة منقحة
لثامن اللذين يشكالن مسودة العمل  وكذلك القسمين األول وا،الى جانب االقسام الثانية كما تمت مراجعتها في الجلسة الخامسة

 ,التي استحدث مراجعتها
  منهما يتضمن ورقة نصبعرض  أيضان للفريق العاملقام الرئيسان المتشاركا ،الجتماعل الجلسة السادسة في -34

 أحد ،قال السيد توماس كاراتو ، وعلى اثر مناقشة بدئية.كى ينظر فيها الفريق العامل )core elements( أساسيةعناصر 
 أن ممثلي الصناعة يرحبون بالمبادرة المعروضة في تلك الورقة في سبيل مخطط تعويضي تعاقدي اضافي ،ممثلي الصناعة

  .من جانب القطاع الخاص وقال أن الصناعة تنظر الى مشاركة انتاجية في تلك المناقشة
فريق العامل مناقشته في نص الرئيسين  واصل ال2008 فيراير 17الجتماع يوم االثنين وفي الجلسة السابعة ل -35

تتضمن أربعة مرفقات معدة حول األقسام دة  وبعد المناقشة عرضت مسو.ساسيةالمتشاركين لنص ورقة من العناصر األ
 . كى ينظر فيها الفريق العاملساسيةاألربعة لورقة العناصر األ

 عرض من السيد توماس كاراتو من التحالف الىالعامل أيضا استمع الفريق ، جتماعفي الجلسة السابعة لال -37
 BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont/Pioneer, Monsantoبالنيابة عن الصناعي العالمي 

and Syngenta. التي تقدم سمات زراعية بيوتكنولوجية ومنتجات تثق ثقة كاملة  وقال السيد كاراتو أنه يقترح أن الشركات
لمستقلة البيئية   وهذه الثقة تؤيدها مئات من التقييمات والموافقات الوطنية ا.ها وفي عمليات تقييمها للمخاطربأمان منتجات

 وأضاف أن منتجات .أعالف أو للتجهيزأو كأغذية كالمقصود منها االستعمال المباشر  كائنات الحية المحورةوألهمية ال
 سنة ماليين الفدادين في بلدان يزيد سكانها عن نصف العالمين 15 مدى البيوتكنولوجيا الزراعية قد تنامت واستهلكت على

 .وأن على عكس التأكيدات التي قدمت لم تحدث مخاطر على الصحة البشرية وال أضرار بالبيئة أو التنوع البيولوجي
ا تسبب أى ضرر في ومضى يقول أن الشركات الست التي يمثلها تساند منتجاتها وتلتزم بعالج الضرر اذا كانت منتجاته

 .الثبات ذلك االلتزام وأضاف قائال أن الشركات قد نظرت في نهوج تعويضية عن اآلالت .التنوع البيولوجي



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/3 
Page 8 
 

وقال السيد كاراتو أن الشركات التي نظرت بجدية في الخيارات وناقشت الترتيبات الخاصة بالتعويض وأن  -37
 تعاقدي بين الشركات الست وأية شركات أخرى تنضم اليها لعالج أى ضرر المفهوم األشد جدية المنظور فيه انما هو التزام

ترتيب يتعلق بضرر بالتنوع البيولوجي بسبب منتجات الشركات  وأشار الى .يلحق بالتنوع البيولوجي من جراء منتجاتها
 وينطوي الشرط .وقال أنه سيضع الشروط التي يمكن لطرف ما أن يقدم مطالبة ويحصل على تعويض عن تلك المطالبة

 وعلى هذا .المطالبة عن الضرر الفعلي بالتنوع البيولوجي اذا ثبتت صحتهعلى قيام الشركة المسؤولة بأن تعالج أو تدفع 
تتواله األساس لن يكون التعويض صندوقا كما نوقش األمر في مناقشات الفريق العامل بل يكون نوعا من التأمين الذاتي 

ه كذلك بأن التأمين هو عبارة عن ضمان تتواله الشركات وأن هذا التأمين يكون تعاقدا ملزما  ونو.نالشركات القائمة بالتأمي
 .بين شركاته وأن الطرف الذي تقبل مطالبته يكون منتفعا ثالثا

 في وقال السيد كاراتو ختاما أن مديري أية شركة لتبرير مثل هذا االلتزام المالي يحتاجون الى تفهم قيمة االتفاق -38
 ومفهوم التأمين انما يرمي الى االسهام في .سياق المفاوضات بشأن الفريق العامل المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي

مفاوضات تسدي تعويضا معقوال عن آلية نهج المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي ويكون ضررا مقبوال 
 .لجميع األطراف المعنية

قد استجابت الشركات  الرئيس المشارك للفريق العامل شكر السيد كاراتو على بيانه والحظ أن ،وفيبيرتولى السيد ل -39
وأن ذلك يمثل حدثا تاريخيا لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة   شركات السيد كاراتو منلمشكلة ايجاد تعويض خاص

 والحظ أن ذلك يعني أن .مع السالمة األحيائية وأضاف أن الشركات تمد يدها وتعرض أن تصبح جزءا من مجت.األحيائية
 ، استجابة الحكومات المعنية في االجتماع الى ذلك العنصر في الورقةالشركات المتعددة الجنسيات قد استجابت حتى قبل

لشركات المتعددة صفق المشاركون على مبادرات ا و.وطلب من المشاركين أن يشاركوا بحرارة في بيان دوائر الصناعة
 .جنسياتال

 قالت السيدة نييتو الرئيسة المتشاركة للفريق العامل 2008 مارس 17 يوم االثنين لالجتماعوفي الجلسة الثامنة  -40
 وسألت هل يستمر المشاركون في .للسير قدما في مناقشة الفريق العاملأنها ترجو من المشاركين ابالغ ما يفضلونه 

 أو هل  كما عرضها الرئيسان المتشاركان  ومسودة المقررات)core elements( ةساسيمواصلة مناقشتهم لورقة العناصر األ
 من ورقة نيالثااالمرفق ورقة العناصر ومسودة العمل التي استجد تنقيحها والمخطط الوارد في يفضلون العودة الى مناقشة 

ة الى مناقشة مسودة العمل  أو هل يفضلون العود)(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3 االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف
 أيضا المشاركين بأن مسودة المشروع المنقح انما هى  وذكر.شاركان للفريقين العاملينالمنقحة كما قدمها الرئيسان المت

 .مسودة اجرائية ولذا فان النظر فيها انما هو من اختصاص أطراف البروتوكول فقط
بالنيابة عن الجماعة (  الجماعة األوروبية ، اثيوبيا، مصر،ن الصي، البرازيل،أدلى ببيانات ممثلو بنغالديش -41

موعة بالنيابة عن مج( المكسيك ،) والصين77النيابة عن مجموعة الـ ب( ماليزيا ، اليابان، الهند،)األوروبية ودولها األعضاء
 . سويسرا السنغال و، بنما، النرويج،ندا نيوزيال،)أمريكا الالتينية والكاريبي

ادل لآلراء واقتراح من ممثل سويسرا بانشاء فريق من اصدقاء الرئيسين المتشاركين مؤلف من ممثلي بعد تب -42
  األوروبية وأربعة ممثلين عنللجنة ا الصين والهند واليابان وماليزيا ونيوزيالندا والنرويج والفيلبين وسويسرا وممثلين عن

 أصدقاء مع مجموعةجت تقرر أن ت،لين عن المجموعة األفريقية بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وأربعة ممثمجموعة
الرئيسين المتشاركين لمناقشة طريقة السير قدما للتحدث في الموضوع والعودة بتقرير عنه الى الفريق العامل في اجتماعه 

 .القادم
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تقريرا عـن التقـدم الـذي        قدم السيد رينيه لوفيبير      ،2008 مارس   19الجتماع يوم االربعاء    في الجلسة التاسعة ل    -43
 وكانت  .2008 مارس   18 جولتين من المفاوضات يوم االثنين       ت عقد  فقال ان المجموعة   . أصدقاء الرئيس  مجموعةه  تأحرز

 وكانت الجولة الثانية مقصورة علـى       .الجولة األولى مفتوحة وجرت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء           
 بـأن  أفـاد  و. اليوم التـالي ى الساعة الرابعة والنصف من صباح    الساعة السادسة مساء حت    أطراف البروتوكول وجرت من   

 التي عرضها الرئيسان المتشاركان كـى  ساسيةعلى أساس ورقة العناصر األعلى العمل  تصدقاء الرئيس قد وافق  أ مجموعة
  وذكـر أيضـا أن العناصـر   . األساسـية ، وأن تم التوصل إلى اتفاق حول عدد كبير من العناصر        ينظر فيها الفريق العامل   

 أصـدقاء الـرئيس وان كانـت    مجموعة حرز تقدم طيب من جانب وأ. المنقح  العمل  قد جرى دمجها في مزيد من      ساسيةاأل
  أن ، بما فيها العناصر اللبيـة     ، واقترح ان مسودة العمل المنقحة التي استجد  تحديثها         .بعض النصوص قد ظلت بين أقواص     

 المرفق الثـاني     الذي هو  COP-MOP واقترح أيضا أن مخطط مقرر       .تماع الحالي بوصفها المرفق الثاني    جترفق بتقرير اال  
 في تقرير االجتماع    يدرج أيضا كمرفق أول    أن   )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/3( للفريق العامل    بتقرير االجتماع الرابع  

 .الحالي
كنصوص تشغيلية مقترحـة    "ي استجد تنقيحها    العمل الت رفق مسودة   اقشة وافق الفريق العامل على أن ت      على اثر من   -44

 من بروتوكـول السـالمة      27بشأن النهوج والخيارات التي تبينها والمتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة             
  بشأن القواعـد واالجـراءات فـي مجـال         COP-MOP والمخطط المنقح لمقرر     ، بالتقرير الحالي   كمرفق ثاني  ،"األحيائية

 كمرفـق ثـان بـالتقرير    ، عبر الحـدود  عن الضرر الناجم عن تحركات الكائناتالحية المحورةالمسؤولية والجبر التعويضي 
 .الحالي

نصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات التي تم تبينها والمتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في تجميع لل
 ة األحيائية  من بروتوكول السالم27سياق المادة 

 القسم السادس     تسوية المنازعات
  مارس13  الخميسالجتماع يومودة العمل في الجلسة الثانية لتناول الفريق العامل بالنظر القسم السادس من مس -45

جتماع  وقام السيد لوفيبير الرئيس المشارك للفريق العامل بتذكير المشاركين أن القسم السادس لم ينظر فيه في اال.2008
 .الرابع للفريق العامل وسأل عن آرائهم بشأن كل قسم فرعي من القسم السادس

 اما في استعمال ل السادس ألف قدم الى المشاركين خيار يتمث القسم الرئيس المشارك أنه في نطاق أيضاقال -46
 وشرح أيضا أنه .اجراءات خاصةقية التنوع البيولوجي واما وضع اف من ات27دة باالشارة الى المادة االجراءات الموجو

 . من االتفاقية تنطبق على تشغيل البروتوكول27 فان المادة ،لسالمة األحيائية من بروتوكول قرطاجنة ل32دة بموجب الما
 ،أحكام ملزمة بشأن القانون الدولي الخاص:  قدمت الى المشاركين ثالثة خيارات للنظر فيها ،وفي نطاق القسم السادس باء

 والحظ الرئيس المشارك أن خيار التحكيم الملزم قد يستتبع .غير ملزمة بشأن القانون الدولي الخاص وتحكيم ملزموأحكام 
 .مشكالت دستورية لبعض الدول وكذلك مصاعب بشأن بعض حقوق االنسان وسأل المشاركين عن آرائهم

 ، مصر، اكوادور، كوبا، كولومبيا، الصين، كندا، البرازيل، بوليفيا، بتغالديش،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -47
 ، الهند،)ها األعضاءدولاألوروبية و الجماعةبالنيابة عن ( الجماعة األوروبية ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية (اثيوبيا

 ،بين الفل، باالو، النرويج،)موعة أمريكا الالتينية والكاريبيبالنيابة عن مج( المكسيك ، ماليزيا، ليبيريا، اليابان،اندونسيا
 .الواليات المتحدة األمريكية و، أفريقيا جنوب،السنغال

 .أدلى أيضا ببيان المراقب عن محكمة التحكيم الدائمة -48
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 . البيولوجيتكنولوجيللعمل الأدلى أيضا ببيان المراقب عن مجلس واشنطن  -49
القسم  فيما عدا األولالفرعي  الفريق العامل إلى السادس  إحالة القسمعلى تم الموافقة ،على أساس المناقشات -50

 .الفرعي الثانيالعامل  الى الفريق أحيل الذي )داريةاجراءات ا(الفرعي جيم 
 الى تقرير عن التقدم الذي أحرزه الفريق 2008 مارس 14الجمعة استمع الفريق العامل في جلسته الخامسة يوم  -51

في تقريره أن الفريق العامل الفرعيى قد تناول جميع العناصر الواردة في ) سراسوي(قال السيد جورج بالي ف .الفرعي األول
 بيد أن القسمين الفرعيين .القسمين الفرعيين السادس ألف والسادس باء وأنه قد أدمج في هذين القسمين قدرا كبيرا من النص

 .الفرعيالعامل ق يزاالن يحتاجان الى مزيد من المناقشة في الفري السادس دال والسادس هاء ال
 القسم الثالث     الضرر

 أن يبدأوا  نظرهم في القسم الثالث من مسودة  من المشاركين طلبت السيدة نييتو الرئيسة المشاركة للفريق العامل -52
 .2008 مارس 13 يوم الخميس لالجتماعالعمل في الجلسة الثالثة 

  اثيوبيا، اكوادور، كوبا، كولومبيا، الصين، كندا، البرازيل،يا بوليف، بنغالديش،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -53
 ، اليابان، الهند،)ها األعضاءدولبالنيابة عن الجماعة األوروبية و(األوروبية  الجماعة ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(

 جمهورية ،راغواىا ب، بنما، باالو،نرويج ال، نيوزيالندا،)الكاريبيوبالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ( المكسيك ،ماليزيا
 .غرينادينسانت فنسنت وو ، سانت لوسيا،كوريا

 Red por une America Latina Libre deأدلى ببيانات أيضا المراقبان عن المبادرة العامة للبحث والتنظيم و -54
Transgénicos. 

 . الفريق العامل األول على احالة القسم الثالث الى تم االتفاق،بعد تبادل لآلراء -55
 استمع الفريق العامل الى تقرير عن التقدم المحرز من 2008 مارس 15 يوم السبت لالجتماعفي الجلسة السادسة  -56

الفرعي قد عالج جميع عناصر القسم العامل أن الفريق ) سويسرا( وقالت السيد جورج بالي .جانب الفريق العامل األول
 .ي تخفيض كبير للنص الموكول اليهالثالث واستطاع أن ينظر ف

 يم الرابع     مخطط التعويض األولالقس
طلبت السيدة نييتو الرئيسة المشاركة للفريق العامل من المشاركين أن يبدأوا نظرهم في القسمين الرابع ألف  -57

 .2008 مارس 13 يوم الخميس لالجتماع في الجلسة الثالثة  المنقحةوالرابع باء من مسودة العمل
  اثيوبيا، مصر، اكوادور، كولومبيا، الصين، كندا، البرازيل، بوليفيا، بنغالديش،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -58

 ، اليابان، الهند،)ها األعضاءدوللجماعة األوروبية وبالنيابة عن ا( الجماعة األوروبية ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(
 ، السنغال،ادين سان فنسنت وغرين، جمهورية كوريا،بين الفل، بيرو، باراغواى، باالو،لنرويج ا، ناميبيا، المكسيك،ماليزيا

 .الواليات المتحدة األمريكية و،جنوب أفريقيا
 .مناقشته للقسم الرابعالعامل  واصل الفريق 2008 مارس 13في جلسته الرابعة يوم  -59
 الجماعة األوروبية ، اكوادور، كوبا، كولومبيا، الصين، كندا،زيل البرا، بنغالديش،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -60

زمبيا  و، باراغواى، النرويج،يوزيالندا ن، المكسيك، ماليزيا، اليابان، الهند،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(
 .)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(
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 Pontificia Universidad Javerianaأدلى أيضا ببيان المراقب عن  -61
 . احالة القسم الرابع الى الفريق العامل الثانيبعد تبادل لآلراء تم االتفاق على -62
 الى تقرير عن التقدم الذي أحرزه الفريق 2008 مارس 14 لجمعةاستمع الفريق العامل في جلسته الخامسة يوم ا -63

ي القسم أن الفريق الفرعي قام بدمج القسم السادس جيم ف)  أفريقياجنوب(ير تالدي ا وقال السيد د. الثانيالفرعيالعامل 
 . ألفالرابعالفرعي  من القسم ى األول وعالج أيضا العناصرالرابع

 مرحلي  آخر عن التقدم الذي  الى تقرير 2008 مارس 15السبت يوم السادسة استمع الفريق العامل في جلسته  -64
الفرعي واصل تنقيحه العامل أن الفريق ) المملكة المتحدة( بالمر  فقالت السيدة جين. يالثانالفرعي ق العامل أحرزه الفري

 . لكنه لم يتوصل بعد الى اتفاق حول النص كله،لقسم الرابعلعناصر الموجودة في ال
 القسم الخامس    مخطط تعويض اضافي 

ن يبدأوا نظرهم في القسم الخامس من مسودة طلب السيد لوفيبير الرئيس المشارك للفريق العامل من المشاركين أ -65
 على عكس األقسام ، وقال أن القسم الخامس.2008 مارس 13 يوم الخميس لالجتماعفي الجلسة الرابعة  المنقحة العمل

 . وسأل المشاركين عن آرائهم، سوف يستفيد من توفير نص تشغيلي اضافي،األخرى من مسودة العمل
بالنيابة عن الجماعة ( الجماعة األوروبية ، اكوادور، كوبا، كولومبيا، الصين،الديشأدلى ببيانات ممثلو بنغ -66

زامبيا  و، سويسرا، جمهورية كوريا،باالو ، النرويج، المكسيك، ماليزيا، اليابان، اندونسيا، الهند،)ها األعضاءدولاألوروبية و
 .)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(

 .ب عن المبادرة العامة للبحث والتنظيمأدلى ببيان أيضا المراق -67
 تم االتفاق على حذف النص التشغيلي الثالث من القسم الخامس ألف وحذف النصين التشغيلين ،بعد تبادل لآلراء -68

 . المنقحةالثاني والسادس من القسم الخامس باء من مسودة العمل
دم ممثل سويسرا اقتراحا الى الفريق العامل باضافة  ق2008 مارس 14 يوم الجمعة جتماعفي الجلسة الخامسة لال -69

 فتم االتفاق على أن يقوم الفريق الفرعي الثاني بالنظر في االقتراح السويسري وأن يواصل تنسيق النص .نص تشغيلي
 . المنقحةالتشغيلي الوارد في القسم الخامس من مسودة العمل

 تقرير الفريق العامل  الى2008 مارس 15يوم السبت لالجتماع ة  السادسالجلسةاستمع الفريق العامل الفرعي في  -70
أن الفريق العامل الفرعي تناول االقتراح ) المملكة المتحدة( وقالت السيدة جين بالمر . حول التقدم الذي أحرزهالثانيالفرعي 

ن العمل مطلوبا في ذلك السويسري وواصل تنقيح العناصر الواردة في القسم الخامس على الرغم من أن هناك مزيدا م
 .القسم
 ع    تدابير تكميلية لبناء القدراتسم السابالق
ن يبدأوا نظرهم في أ من المشاركين السيد لوفيبير طلب ،2008 مارس 15 يوم لالجتماعة في الجلسة الخامس -71

يه في االجتماع الرابع للفريق  بتذكير المشاركين بأن القسم لم يسبق النظر فوقام . العمل المنقحالقسم السابع من مسودة
 مشفوعة أو غير مشفوعة بترتيبات فيما إذا كانت التدابير التكميلية لبناء القدرات وشرح أن االجتماع عليه أن ينظر ،العامل

 .مؤسسية اضافية
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الجماعة األوروبية  ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(  وزامبيا اثيوبيا،  الصين، كندا،أدلى ببيانات ممثلو البرازيل -72
 .السنغال و، النرويج، الهند، اليابان،) األعضاءهادولبالنيابة عن الجماعة األوروبية و(

 .الى الفريق العامل الثانيعلى احالة القسم السابع بعد تبادل لآلراء تم االتفاق  -73
الى تقرير عن التقدم الذي أحرزه  2008 مارس 15يوم السبت لالجتماع  السادسة استمع الفريق العامل في الجلسة -74

 .أن الفريق الفرعي بدأ مناقشته في القسم السابع) المملكة المتحدة( وقالت السيدة جين بالمر .الفريق الفرعي الثاني
 النطاقالقسم الثاني    

 15 يوم الجمعة اعلالجتم في الجلسة الخامسة  المنقحةتناول الفريق العامل النظر في القسم الثاني من مسودة العمل -75
 وقام السيد لوفيبير الرئيس المشارك للفريق العامل بتذكير المشاركين بأن هذا القسم سبق النظر فيه في .2008مارس 

االجتماع الرابع للفريق العامل  واقترح أن يقوم المشاركون بتبيين النصوص التشغيلية التي يودون استبقاءها في مسودة 
 . المنقحةالعمل 

النص  وأ ،ى اثر مناقشة قال الرئيس المشارك أنه لم تظهر مساندة للنص التشغيلي السادس في القسم الثاني ألفعل -76
النص التشغيلي الثالث في القسم  وأ ،النص التشغيلي الثالث في القسم الثاني جيم وأ ،التشغيلي السادس في القسم الثاني باء

 احالة القسم الثاني  وتم االتفاق أيضا على. المنقحةم حذفها من مسودة العمل وأن هذه النصوص التشغيلية سيت،الثاني دال
 .األولالفرعي الى الفريق العامل 

 عناصر لبية مقدمة من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل ورقة 
في ورقة  من المشاركين أن يبدأوا نظرهم 2008 مارس 15السيد لوفيبير في الجلسة السادسة يوم السبت طلب  -77

وقام بتقديم نص الرئيسين المتشاركين للعناصر اللبية الواردة في ورقة معروضة كى ينظر فيها الفريق . العناصر اللبية
ؤية  وقال الرئيس المتشارك في معرض تقديمه أن ورقة الرئيسين المتشاركين تقول أن العناصر اللبية تمثل ر.العامل

 ولهذا الغرض فان العناصر اللبية قد صيغت لمساعدة .شترك األدنى لمواقف المشاركينسم المالرئيسين المتشاركين الى القا
 . التي التزال هى المهمة الرئيسية للفريق العامل المنقحالمشاركين في مفاوضاتهم بشأن مسودة العمل

 ينطوي على  االداري ووالقسم األول من ورقة العناصر اللبية يعالج المخطط التعويضي األول وهو قائم على النهج -78
 على احكام في القسم الثاني من الورقةينطوي  و.التفاوض في بروتوكول اضافي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

  كما يتضمن مخططا تعويضيا اضافيا في قسمه الثالث. مجال الحفظ واستعمال المسؤولية المدنية تتعلق بالقانون الدولي
والتعويض االضافي يقوم أساسا على تعويض تعاقدي  .عمال المستدام للتنوع اللبيولوجيظ واالستللضرر الذي يلحق بالحف

 كما يستند الى تعويض اضافي من آلية تعويض جماعية يصدر بها تكليف من مؤتمر األطراف ،يوفر آليته القطاع الخاص
 عن طريق  فشل الجبر التعويضي امافي حالةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

مساندة لترتيب  ثمةالحظ الرئيس المتشارك أنه قد تم و. المؤسسية اخفاق آلية التعويض التعاقدي مخطط التعويض األولي أو
 .ولذا فان القسم الختامي من ورقة العناصر اللبية تضمنت مثل تلك اآللية سسي لتدابير تكميلية لبناء القدراتمؤ
 ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية( اثيوبيا ، كولومبيا، الصين، كمبوديا، البرازيل،أدلى ببيانات ممثلو كل من بوليفيا -79

  .اليابان الهند و، المكسيك، ماليزيا،)ها األعضاءدولبالنيابة عن الجماعة األوروبية و(الجماعة 
 .Terra de Direitosعالمي والمبادرة العامة للبحث واللوائح وأدلى أيضا ببيانات المراقب عن التحالف الصناعي ال -80
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 واصل الفريق العامل مناقشته حول نص الرئيسين 2008 مارس 17 يوم االثنين لالجتماعفي الجلسة السابعة  -81
 .المتشاركين المتعلق بورقة العناصر اللبية

بالنيابة عن ( الجماعة األوروبية ،) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة( وزامبيا  اثيوبيا،أدلى ببيانات ممثلو بنغالديش -82
بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ( المكسيك ، ماليزيا، ليبيريا، اليابان، الهند،)ها األعضاءدولالجماعة األوروبية و

 .سويسرا السنغال و، باالو، النرويج،دا نيوزيالن،)والكاريبي
 :لمراقبون عنأدلى ببيانات ا -83

ECOROPA, Global Industry Coalition, Greenpeace International and the Red de Acción en Plaguicidas y 
sus Alternativas para América Latina, and the Universidad Nacional Agraria La Molina. 

  شؤون أخرى    5البند 
ت صدقاء الرئيس كان  أ  أن مجموعة  )ها األعضاء دولجماعة األوروبية و  لنيابة عن ال  با( قال ممثل الجماعة األوروبية    -84

 وقال ان الفريق العامل علـى       . جدا وشكر المشاركين والرئيسين المتشاركين على عملهم لالسهام في نتيجة االجتماع           منتجة
 الرابع لمؤتمر األطراف العامـل  الرغم من اتخاذه خطوة جبارة الى األمام اال أن كثيرا من العمل اليزال متبقيا قبل االجتماع    

 وطلب من الرئيسين المتشاركين أن يدعوا الى انعقاد اجتمـاع  .كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية    
 أصدقاء الرئيسين المتشاركين لتكملة العمل بشأن مسودة العمل التي استجد تنقيحها وتقديم تقرير عـن التقـدم   لمجموعةآخر  
 .ز الى االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالمحر

بالنيابة عن ( اثيوبيا ، مصر، كولومبيا، الصين، بوركينا فاصو، البرازيل، بوليفيا،أدلى ببيانات ممثلو بنغالديش -85
 المكسيك ، ماليزيا، الهند،)بة عن اللجنة األوروبية والدول األعضاء بهالنيابا(  الجماعة األوروبية ،)ريقية المجموعة األف

 .سيوسرا و، السنغال، باراغواى، باالو، النرويج، نيوزيالندا،)بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي(
 أصـدقاء الـرئيس   مجموعـة ل قام الرئيسان المتشاركان بتوزيع اقتراح لعقد اجتماع اضافي ،على اثر تبادل اآلراء  -86

 .يسبق مباشرة االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
  :يسان المتشاركان على النحو اآلتيوافق االجتماع على االقتراح الوارد في النتائج التي استخلصها الرئ -87

 النتائج المستخلصة
 :يق العاملان الفر -88

أصداقاء الرئيسين المتشاركين قبل االجتماع الرابع      مجموعة  من الرئيسين المتشاركين عقد اجتماع ل     يطلب   -1
 ؛توكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو

 :نركيقاء الرئيسين المتشاأصدمجموعة جتماع لتالية التكليف االشروط على وافق  -2
 القواعد واالجراءات بشأن المسـؤولية      حولالتفاوض  أصدقاء الرئيسين المتشاركين    مجموعة  واصل  تأن   )أ(

والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس المرفقين األول والثاني من تقرير االجتمـاع                 
 ؛الحالي

 وأن  ، بشرط تـوافر األمـوال     ،2008 أيار/ مايو 9 الى   7 من   ،يامأن يعقد االجتماع في بون لمدة ثالثة أ        )ب(
 ؛ المجموعات االقليميةتجتمع فيهيسبق االجتماع يوم واحد 
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المحـيط   - آسيا إقليمستة ممثلين عن    :  على النحو اآلتي   ين المتشاركين أصدقاء الرئيس مجموعة   كونتأن   )ج(
؛ وممـثالن عـن أوروبـا       ن؛ وممثالن عن االتحاد األوروبي    بي والفل ، باالو ، ماليزيا ، الهند ، الصين ، بنغالديش هيو ،الهادئ

؛ موعـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي       ؛ وستة ممثلين عـن مج     تة ممثلين عن المجموعة األفريقية    ؛ وس طى والشرقية الوس
 ؛باناونيوزيالندا والنرويج وسويسرا والي

  يختارهم األصدقاء؛حسبماراف من األطن و مستشارء الرئيسين المتشاركينأصدقامجموعة  يصاحبأن  )د(
أن يقوم الرئيسان المتشاركان بتقديم النتيجة الى االجتماع الرابع لمـؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع        )ه(

 .لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية كى ينظر فيه
 .يسين المتشاركينأصدقاء الرئمجموعة من األمانة توفير المساندة الالزمة الجتماع يطلب  -3

  اعتماد التقرير   6البند 
 على أساس 2008 مارس 19االريعاء   التقرير الحالي بعد تعديله شفويا في الجلسة التاسعة لالجتماع يوم            تم اعتماد  .89

 والنصوص التشغيلية المقترحة بشـأن النهـوج        )UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/L.1(مسودة التقرير الذي أعده المقرر      
مرفق ال ( من بروتوكول السالمة األحيائية    27ت التي تبين أنها تتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة            والخيارا

 ومخطط منقح لمقرر بشأن القواعد واالجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عـن الضـرر            ،)أدناه ثانيال
 .) أدناهولاألمرفق ال ( الحدود عبرائنات الحية المحورةالناجم عن تحركات الك

 . النرويج وباالو، نيوزيالندا، اثيوبيا،أدلى ببيانات ممثلو بوليفيا -90
ة  والحـظ بصـف    .توازن لعمل االجتماع   ممثل بوليفيا أن يعكس أنه يعتبر أن التقرير انما هو عرض غير م             رغب -91

 مـن التقريـر الحـالي    38 الى  36 بينما الفقرات من     ، أيام  صفحة عن اجتماع ظل ثمانية     11 خاصة أن التقرير ال يتجاوز    
 . في فقرة وحيدةذلك المراقبواقترح تلخيص تدخل   .أحد المراقبينتعطي وصفا غير متوازن لتدخل وجيز جدا من جانب 

  اختتام االجتماع   7البند 
لى عملهم فـي االجتمـاع ووزارة        بالنيابة عن الرئيسين المتشاركين شكر المشاركين ع       ،تولت السيدة خيمينا نييتو    -92

) سويسـرا (وشكرت أيضا السيد جورج بالي        .البيئة في كولومبيا والمقيمين من قرطاجنة الذين ساعدوا على أداء االجتماع          
علـى مسـاعدتهم    ) جنوب أفريقيا (والسيد داير تالدي    ) بينالفل(ورا  ينالدو ايب والسيد ر ) المملكة المتحدة  (والسيدو جين بالمر  

 . وشكرت أيضا المترجمين الفوريين والعاملين من األمانة،ء متشاركين لألفرقة الفرعية العاملةرؤساك
 ، أنه من ضمن األشخاص الكثيرين الذين يـود شـكرهم     ، الرئيس المشارك للفريق العامل    ،قال السيد رينيه لوفيبير    -93

وأفرقة الخبراء التقنيين السابقين الذين عملوا معـه       ،و السيدة جيمينا نييت   للفريق العامل يشكر بصفة خاصة الرئيسة المشاركة      
 .2002منذ سنة 

 عدة ممثلون عن تقديرهم لحكومة كولومبيا وشعبها على حسن ضيافتهم لالجتماع وإلى من اشـتركوا فـي                 بأعر .94
 .عمله وعلى مساهمتهم في نجاح االجتماع

 اختتام االجتماع الخـامس  ، الرئيسة المتشاركة للفريق العامل، أعلنت السيدة نييتو  ،وبعد التبادل المألوف للمجامالت    .95
 .2008 مارس 19اء عب من يوم األر19:15امل في الساعة للفريق الع
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 المرفق األول
 

 اجتماع األطراف بشأن القواعد واالجراءات /مخطط منقح  لمقرر من مؤتمر األطراف
 ر الناشئ عنالدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضر
 تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

  للمقرر العناصر االختيارية
 فقرات الديباجة •
المنطوق بشأن اقرار القواعد واالجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناجم ) فقرات(فقرة  •

 ) [...]المرفقات(ء ذلك في المرفقعن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ، كما جا
 المنطوق عن الترتيبات المؤسسية) فقرات(فقرة  •
 المنطوق عن تدابير اضافية لبناء القدرات ) فقرات(فقرة  •
 المنطوق بشأن الترتيبات المؤقتة ) فقرات(فقرة  •
 المنطوق بشأن استعراض المقرر ) فقرات(فقرة  •
 

 ربالمقر) مرفقات( لمرفق الختياريةعناصر اال
 

نهوج ممكنة في مجال 
 المساءلة والجبر التعويضي

 النطاق
 

 الضرر
 

خطة التعويض 
 ياألول

 

خطة التعويض 
 االضافي

 

 تسوية المطالبات
 

 الرجوع الى ما يوجد من قواعد واجراءات   الدولةتبعات
 ة األولية للدولةسؤوليقواعد وال اجراءات للمال توجد  ة الدولة مسؤولي

 يةة المدنمسؤوليال
 

 )أو غير ملزمة قانونا/ملزمة قانونا و( وضع قواعد واجراءات دولية -1
   ايجاد ارشاد دولي للقواعد واالجراءات الوطنية -2
   توليفة -3
  قواعد وال اجراءات  توجد  ال-4

 النهج االداري
 

 )أو غير ملزمة قانونا/ملزمة قانونا و(  وضع قواعد واجراءات دولية -1
 اد دولي للقواعد واالجراءات الوطنية   ايجاد ارش-2
   توليفة -3
  قواعد وال اجراءات توجد  ال-4

 مالحظات
 وسيقتضي األمر أيضا اقرار صـك   .نتيجة المناقشة بشأن اختيار الصك  ال ينطوي هذا  المخطط على أى حكم سابق على            -1

 .ألطراف في البروتوكولصدور مقرر من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لملزم قانونا عن طريق 
 بما في ذلك ما يتعلق بالقـانون الـدولي     ، الثامن إلى األول منان هذا المخطط يغطي جميع النهوج والخيارات في األقسام           -2

 .الخاص
أن ة  يل للنهج الواحد في مجال المسؤو     ويجوز . ةيلر في مجال المسؤو   أو أكث ان المرفق الواحد يجوز أن يغطي نهجا واحدا          -3

 .يه مرفق واحد أو أكثر من مرفق واحديغط
 .هذا المخطط  ال يتضمن حكما مسبقا على نتيجة المناقشات التي ستجري بشأن المسؤولية المتبقية على عاتق الدولة -4
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 المرفق الثاني

 نصوص تشغيلية مقترحة عن النهوج والخيارات التي تم تبينها
 27ق المادة والمتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سيا
 من بروتوكول السالمة األحيائية

 )واحد هو مسؤولية  بلفظ  liability  و responsibilityفي النصوص التالية ترجمت : ملحوظة(

 انتهاك دوليا، شاملة غير المشروعةعن األفعال (مسؤولية الدولة    -أوال 
 ) البروتوكولبموجب لتزامات الا

 النص التشغيلي 
الجراءات ال تؤثر في حقوق والتزامات الدول بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسـؤولية الـدول عـن    هذه القواعد وا  

 . دولياغير المشروعةاألفعال 
 نص الديباجة
بمسؤولية  بأن هذه القواعد واالجراءات ال تؤثر في حقوق والتزامات الدول بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق           واذ يعترف 

 .الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا

 نطاق ال  -ثانيا 

 
   النطاق الوظيفي  -الف 

 من البروتوكول، بشرط أن يكون منشأ هذه 4نطاق وظيفي عريض حسبما حددتها المادة : النهج اإلداري والمسؤولية المدنية
 األنشطة تحركات عبر الحدود

 1النص التشغيلي 
ومنتجاتها، وهو مال الكائنات الحية المحورة أو استع/عد واالجراءات على الضرر الناشئ عن النقل والعبور والمناولة وتنطبق هذه القوا

 ومنتجاتها عبر الحدود، بما في ذلك التحركات غير المقصودة والغير المشـروعة             محورةالحية  الكائنات  الضرر الناشئ عن تحرك ال    
 .، أو في حالة التدابير الوقائية، عندما يكون ثمة تهديد بتسبيب ذلك ومنتجاتهامحورةالحية الكائنات لل

 2النص التشغيلي 
تنطبق هذه القواعد واالجراءات على أى ضرر ينشأ عن تحرك عبر الحدود يكون مقصودا أو غير مقصود أو غير مشروع من النقطة 

ائن ألحد األطراف في البروتوكول، الى النقطة التي يدخل فيه الك          منطقة خاضعة للوالية الوطنية      ائن الحي المحور  التي يغادر فيها الك   
 . منطقة خاضعة للوالية الوطنية لطرف في البروتوكول الستعمالها تحت والية هذا الطرفالحي المحور

  3النص التشغيلي 
بشرط أن يكون منشأ هـذه   الحية المحورةكائنات تنطبق هذه القواعد واالجراءات على شحنات وعبور ومناولة واستعمال ال        -1

 .األنشطة هو تحرك عبر الحدود
 مرخص فيما يتعلق بالتحركات المقصودة عبر الحدود، تنطبق هذه القواعد واالجراءات على الضرر الناشئ عن أى استعمال -2

 ).ماالت غير المشروعةأى االستع(، وكذلك على أى استعمال ينتهك هذا الترخيص 3 المبينة في الفقرة به للكائنات الحية المحورة
 :  التيهذه القواعد واالجراءات على الكائنات الحية المحورةتنطبق  -3
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 عالف أو للتجهيز؛كأيكون المقصود منها استعمالها مباشرة كأغذية أو  )أ(
 يكون المقصود منها االستعمال المعزول؛ )ب(
 .يكون المقصود منها ادخالها عمدا في البيئة )ج(

والنقطة التي تبدأ ). مشروعة أو غير مشروعة(لقواعد واالجراءات على التحركات عبر الحدود غير المقصودة    تنطبق هذه ا   -4
 .منها هذه التحركات ينبغي أن تكون هى نفسها التي يبدأ منها تحرك  مقصود عبر الحدود

أى (اخلية لتنفيذ بروتوكـول قرطاجنـة    تنطبق هذه القواعد واالجراءات على التحركات عبر الحدود التي تنتهك التدابير الد            -5
 ).االستعماالت غير المشروعة

 4النص التشغيلي 
 يكون منشأها في تحرك عبر      ة محور ة حي اتالعبور والمناولة واالستعمال لكائن   تنطبق هذه القواعد واالجراءات على النقل و       -1

 . ل قرطاجنة التي يغطيها بروتوكوالحية المحورةكائنات وتنطبق على جميع ال. الحدود
كائنات فيما يتعلق بالتحركات المقصودة عبر الحدود، تنطبق هذه القواعد واالجراءات على الضرر الناشئ عن أى استعمال لل -2

 . مرخص به، وكذلك عن أى استعمال ينتهك ذلك الترخيصالحية المحورة
لحدود وعلى التحركات عبر الحدود التي تنتهك       تنطبق هذه القواعد واالجراءات أيضا على التحركات غير المقصودة عبر ا           -3

 .التدابير الداخلية لتنفيذ البروتوكول

  التطاق الجغرافي    –باء 
 الضرر الذي يلحق باألطراف:  نطاق جغرافي ضيق: النهج اإلداري والمسؤولية المدنية

  1النص التشغيلي 
 .ية أو رقابة األطراف في بروتوكول قرطاجنةتنطبق هذه القواعد واالجراءات على المناطق الواقعة تحت وال

  2النص التشغيلي 
 عبر الحدود، الذي حدث داخل حدود الوالية أو ة محورة حياتائن كاتينبغي أن تنطبق هذه االجراءات على الضرر الناشئ عن تحرك  

 .ع هذا الضررالرقابة الوطنية لألطراف وردا على تدابير استجابية متخذة لتفادي أو تضئيل أو احتواء وق
  3النص التشغيلي 

 .الضرر الناشئ داخل حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لألطراف
 

    المحدودية الزمنية –جيم 

 1النص التشغيلي 
 أو يثبت على نحو آخر، فان أحكام هذه القواعد واالجراءات ال تلزم طرفـا  ،ما لم يظهر غرض مختلف من هذه القواعد واالجراءات    

 فيما يتعلق بأى فعل أو واقع حدثا أو أى حالة كفت عن الوجود قبل تاريخ نفاذ هذه القواعد واالجراءات فيما يتعلق بذلك الطرف متعاقدا
 .المتعاقد

 2النص التشغيلي 
 بعد  عبر الحدود عندما يكون هذا التحرك قد بدأة محورة حيات كائناتءات على الضرر الناشئ عن تحركتنطبق هذه القواعد واالجرا  

 .تنفيذ األطراف لها في قانونها الداخلي
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 3النص التشغيلي 
 . عبر الحدود  بدأ بعد نفاذ هذه القواعد واالجراءات حي محوراتائنتنطبق هذه القواعد واالجراءات على الضرر الناشئ  عن تحرك ك

 4النص التشغيلي 
حدود بدأ قبل التاريخ الفعلي لنفاذ القواعد واالجراءات بالنسبة  عبر الاعد على الضرر الناشئ عن تحرك كائن حي محورال تنطبق  القو

 .للطرف المتعاقد الذي حدث الضرر تحت واليته الوطنية
 5النص التشغيلي 

تنطبق هذه القواعد واالجراءات فقط على الضرر بالتنوع البيولوجي الناشئ عن تحركات عبر الحدود حدثت بعد نفاذ هـذه القواعـد            
 .واالجراءات

 
  كائنات الحية المحورة   محدودية الترخيص في وقت استيراد ال–ال د

 1النص التشغيلي 
 والذي منح ائن الحي المحورتنطبق هذه القواعد واالجراءات على التحرك المقصود عبر الحدود فيما يتعلق باالستعمال المنشود من الك

 ترخيص – قد أصبحت فعال داخل بلد االستيراد     ائن الحي المحور  ك بعد أن تكون ال    –واذا صدر   . ترخيص له قبل تحركه عبر الحدود     
 . ، فان ذلك االستعمال ال تغطيه هذه القواعد واالجراءاتائن الحي المحورجديد الستعمال مختلف لنفس الك

 2النص التشغيلي 
 .ال يتعلق الضرر اال باألنشطة التي رخص بها وفقا لشروط بروتوكول السالمة األحيائية

 3التشغيلي النص 
 عبر الحدود وعن أى استعمال مختلف أو الحق         حية محورة كائنات  تنطبق هذه القواعد واالجراءات على كل ضرر ناشئ عن تحرك           

 . أو مشتقة منهالحية المحورةكائنات أو سمات في  ال/  أو عن أى خصائص والحية المحورةكائنات لل
 

 الحية المحورةائنات  تحديد نقطة استيراد وتصدير الك  -هاء 

 1النص التشغيلي 
 : عند اجراء تحرك عبر الحدود بطريق النقل -1

عندما تكون دولة التصدير دولة متعاقدة في هذه القواعد واالجراءات، تنطبق تلك القواعد واالجراءات فيما يتعلق           )أ(
 على وسيلة النقل في منطقـة تحـت الواليـة    رائن الحي المحو  بالضرر الناشئ عن حدوث يحدث من النقطة التي يتم فيها تحميل الك           

 .الوطنية لدولة التصدير
عندما تكون دولة االستيراد ولكن ليس دولة التصدير هى طرف متعاقد في هذه القواعد واالجراءات، تنطبق هذه                  )ب(

ائن الحي ستيراد قد تسلم حيازة الكالقواعد واالجراءات فيما يتعلق بالضرر الناشئ عن حدوث حدث بعد الوقت الذي يكون فيه القائم باال
 .المحور

 من داخل منطقة تحت الواليـة   كائنات حية محورة  في أية حالة أخرى تنطبق هذه القواعد واالجراءات عندما يوجد تحرك ل            -2
 .الوطنية لطرف متعاقد الى منطقة خارج تلك الوالية

  2النص التشغيلي 
 المنطقـة   هى النقطة التي يغادر فيها الكائن الحي المحورداية التحرك عبر الحدود تكون ب  ،فيما يتعلق بالنقل المحمول بحرا     -1

 .االقتصادية الخالصة للدولة، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنطقة، البحر االقليمي للدولة
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 .قليم الدولةإ  حي محورود هى النقطة التي يغادر فيها كائن تكون بداية التحرك عبر الحد،فيما يتعلق بالنقل المحمول برا -2
 ويمكن أن تكون النقطة التي يغادر فيها  عبر الحدود مرتهنة بخط السير،    فيما يتعلق بالنقل المحمول جوا تكون بداية التحرك         -3

 . المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر االقليمي أو اقليم الدولةائن الحي المحورالك
 3النص التشغيلي 

 الواليـة الوطنيـة     الحي المحور  كائن ما يبدأ من النقطة التي يغادر فيها ال        د عبر الحدود لكائن حي محور     ان النقل المقصو   -1
 الى دولـة  الحي المحور كائنويتوقف عند النقطة التي تنتقل فيها مسؤولية نقل ال ) البر/البحر/لوب للجو   تصنيف مط (لطرف التصدير   

 .االستيراد
تصـدير  طـرف ال  الوالية الوطنية لائن الحي المحورالحدود من النقطة التي يغادر فيها الك     يبدأ التحرك غير المقصود عبر       -2

 .ويتوقف عند النقطة التي يدخل فيها تحت والية دولة أخرى
 4النص التشغيلي 

 :  يبدأ التحرك عبر الحدود من النقاط التالية،ألغراض هذه القواعد واالجراءات
 المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة، أو ائن الحي المحور، من حيث يغادر فيها الكفي حاالت النقل المحمول بحرا   )أ(

 في حالة عدم وجود تلك المنطقة، البحر االقليمي لدولة؛
  اقليم دولة؛ائن الحي المحورفي حاالت النقل المحمول برا، من حيث  يغادر الك )ب(
 المنطقة االقتصـادية الخالصـة أو البحـر         ائن الحي المحور   يغادر الك  ، من حيث  في حاالت النقل المحمول جوا     )ج(
 .اقليم الدولة، تبعا لخط السيراالقليمي أو 

 5النص التشغيلي 
وينتهي عنـدما  ) يوضح لألشكال المختلفة من النقل( الوالية االقليمية لدولة     حرك عبر الحدود عندما يغادر الكائن الحي المحور       يبدأ الت 
 .والية الدولة األخرىر الكائن الحي المحويدخل 

 6النص التشغيلي 
الكـائن الحـي   تحرك " من البروتوكول بأنه ) ك (3ف في المادة   المعر" التحرك عبر الحدود    " ينبغي أن تغطي القواعد واالجراءات      

 ". من طرف الى طرف آخرالمحور

 غير األطراف   -واو 

  1النص التشغيلي 
 ال تنطبق عندما ال تكون دولة كائنات الحية المحورةالمسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق بال    ان هذه القواعد واالجراءات في مجال       

 .التصدير وال دولة االستيراد طرفا متعاقدا
  2النص التشغيلي 

ن تحركات ع تغطي الضرر الناشئ ان قواعد المسؤولية والجبر التعويضي الوطنية التي تنفذ هذه القواعد واالجراءات ينبغي أيضا أن
   III/6و BS-I/11  مـن بروتوكـول قرطاجنـة والمقـررين    24 األطراف، وفقا للمادة  عبر الحدود من غيرنات الحية المحورةالكائ

 . في البروتوكولألطرافلاجتماع الصادرين عن مؤتمر األطراف العامل ك
 3النص التشغيلي 

من بروتوكول ) ك (3فة في المادة  كما هى معرلكانات الحية المحورة ل"لحدوداعبر تحركات ال" ت على   تنطبق هذه القواعد واالجراءا   
 .السالمة األحيائية
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 الضرر    -ثالثا 
 

 عريف الضرر ت    –ألف 
 .الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان:  النهج اإلداري

ونبا حسبما ينص عليه الضرر الناشئ عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة إلى مصالح محمية قان  :  المسؤولية المدنية 
 ).بدون استعادة مزدوجة(ا في ذلك الضرر الذي ال يتناوله النهج اإلداري م، بالقانون الداخلي

  1الخيار 
  1النص التشغيلي 

 الفقدان أو الضرر القابل للقياس الناشئ عن تحركات الكائنـات         /مقيد بـ   ت هو   ان الضرر الذي تغطيه القواعد واالجراءا      -1
مه المستدام، مع مراعـاة تعريفـى      على حفظ التنوع البيولوجي واستخدا    ] ومحسوسة[الحية المحورة عبر الحدود التي لها آثار ضارة         

 ].ويشمل ذلك تكاليف تدابير االستجابة[ اتفاقية التنوع البيولوجي  من2الواردين في المادة " التنوع البيولوجي " و " االستعمال المستدام "
وقابـل  ] ومحسوس،[ يجب أن يكون ثمة تغيير ضار    ،]مه المستدام واستخدا[التنوع البيولوجي   ]  بحفظ [كى يكون ثمة ضرر      -2

في السياق الخاص للموضوع، وبالقياس  ، وذلك في اطار فترة زمنية محسوسة        [للقياس بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي       
الدراسات السابقة للتنوع البيولوجي المتاحة عن المنطقة المتأثرة /مع مراعاة التشخيصات]  [الى خط أساس تضعه سلطة وطنية مختصة

إذ أن مجرد . [نسانويأخذ في الحسبان التحول الطبيعي والتحول الناشئ بفعل اإل] التي تعترف بها أو تجريها السلطة الوطنية المختصة   
 .]ضررا] بالضرورة[وجود كائن حي محور في البيئة ال يشكل 

 2النص التشغيلي 
] الضرر[، مع مراعاة [تنطبق هذه القواعد واالجراءات على الضرر الذي يلحق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  -1
 ]. ائنات الحية المحورة عبر الحدودالناشئة عن تحركات الك[صحة اإلنسان [] و[] على] المخاطر[
حسب تعريفه فـي     ، واستخدامه المستدام  الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي     ن الضرر فإ،  ألغراض هذه القواعد واالجراءات    -2

 :يصيب التنوع البيولوجي ويكونأو ضار  أثر مناوئ يعني من اتفاقية التنوع البيولوجي، 2المادة 

 ؛]الحية المحورةائنات كلل ]تحركات عبر الحدود[ألنشطة بشرية تنطوي على ] باشرةمباشرة أو غير م[نتيجة [ ) أ(
 ]القانون الدولي؛القانون اإلقليمي أو ئل يحميهما القانون الوطني أو اوموبصفة خاصة بأنواع يتعلق [ )ب(
 ٍ؛تعمد على التحوير الجيني للكائن الحي المحورليس له أثر م[ )ب مكررا(
الشـروط  / شـروط خـط األسـاس      ، حسب الحالـة،    مع مراعاة  ،س أو ممكن بطريقة أخرى مالحظته     قابال للقيا  )ج(

 ؛التحول الطبيعي والتحول بفعل اإلنسان من سلطة وطنية مختصة تأخذ في حسبانها  المحددة/العلمية
 . أدناه3كما هو مقرر في الفقرة ] أو شديدا[ا حسوسم )د(

حسب تعريفه في المادة (، لتنوع البيولوجيباالستخدام المستدام لالذي يلحق   الضررنفإ،  ألغراض هذه القواعد واالجراءات    -3
 :يصيب التنوع البيولوجي ويكونأو ضار  أثر مناوئ يعني ،) من اتفاقية التنوع البيولوجي2

 ؛]ائنات حية محورةكل ]تحركات عبر الحدود[ألنشطة بشرية تنطوي على ] مباشرة أو غير مباشرة[نتيجة [ )أ(
 تخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛االسبيتعلق  )ب(
 ]ٍ؛تعمد على التحوير الجيني للكائن الحي المحورليس له أثر م[ )ب مكررا(
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 ؛ الدخل في فقدانقد أسفر عنه )ج(
 . أدناه3كما هو مقرر في الفقرة ] أو شديدا[ا حسوسم )د(

شى مع  اقتصادية تتم–يشمل أيضا أية اعتبارات اجتماعية لمستدام واستخدامه التنوع البيولوجي ان الضرر بحفظ ا - مكررا 3[
 .] من البروتوكول26المادة 

ف فـي  كما هو معرواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي احفظ ، على "المحسوس أو الخطير " ي  ان األثر الضار أو السلب    [ -4
 : وامل مثلي يجب تحديده على أساس ع من اتفاقية التنوع البيولوج2المادة 

 ويفهم منه أنه التغيير الذي لن يصلح من خالل اعادة االنتعاش الطبيعية خالل مدة     ،التغير الطويل اآلجل أو الدائم     )أ(
 أو/اق السياق الخاص للموضوع ؛ وخالل فترة زمنيه محسوسة  في نط/ مدة معقولة / قصيرة بشكل معقول 

 ؛ و [ السلع والخدماتتقديميولوجي وقدرتها على تخفيض كمي أو نوعي في مكونات التنوع الب )ب(
 .]] اإلنسانةتأثير مثبت على صح )ج(

  2الخيار 
 3النص التشغيلي 

، حفظ التنوع البيولوجي واسـتخدامه   ]، بما في ذلك ولكن ليس قصريا على       [ على] يمكن قياسه [ار  الضرر يعني أي أثر ض     -1
 وإطالق الكائن   وعبور االقتصادية أثناء وبعد التطوير، والمناولة ونقل واستخدام و        –والظروف االجتماعية   [المستدام، وصحة اإلنسان    

 :على النحو اآلتي] ومنتجاته اإلضافية] [الحي المحور
قابل للقياس في كمية أو نوعية الكائنات الحية داخـل          ] محسوس[الضرر بحفظ التنوع البيولوجي معناه أى تغيير         )أ(

 :ع في حد ذاتها أو في النظم االيكولوجيةأحد األنواع أو في األنوا
 ]؛ ونشطة بشرية تتعلق بالكائن الحي المحورنتيجة أل[ )1(
 ]ٍ؛تعمد على التحوير الجيني للكائن الحي المحورليس له أثر م[ )2(
الشروط الثابتة / مع مراعاة شروط خط األساس [،  أو ممكن مالحظته على نحو آخر]قابال للقياس[ )3(

 على أن تكون مثبتة من سلطة وطنية مختصة تأخذ في الحسبان التحول –يثما يكون األمر متاحا  ح–علميا 
 ]؛يعي والتحول الناشئ عن فعل اإلنسانالطب

 . أدناه3كما هو مقرر في الفقرة ] أو شديدا[ا حسوسم )ب(
ونات التنوع البيولوجي، يؤثر تـأثيرا  للتنوع البيولوجي معناه أى تخفيض كمي أو نوعي في مك المستدام باالستخدامالضرر  -2

مما يؤدي الى فقدان اقتصادي وفقدان أو ضـرر أو أذى فـي اسـتعمال    [سلبيا في استمرار استعمال تلك المكونات على نحو مستدام     
 ].الرتفاقالممتلكات، وفقدان الدخل وزعزعة طريقة العيش التقليدية في أحد المجتمعات أو يعرقل أو يمنع أو يحد من ممارسة حق ا

 ؛]ائنات حية محورةكتتعلق بألنشطة بشرية  نتيجة[ )أ(
 ]ٍ؛تعمد على التحوير الجيني للكائن الحي المحورليس له أثر م[ )ب(
 ]باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛يتعلق [ )ج(
 ]؛قد أسفر عنه فقدان في الدخل[ )د(
 .اه أدن3كما هو مقرر في الفقرة ] أو شديدا[ا حسوسم )ه(
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 ]. شامال فقدان الحياة واالصابة الشخصية واألذى بالصحة وفقدان الدخل وتدابير الصحة العامة، [الضرر بصحة اإلنسان[ -3
 : االقتصادية ما يلي-يشمل الضرر بالظروف االجتماعية[ -4

 اقتها أو بفقدانها؛الضرر باستعمال الممتلكات أو باع )أ(
التنوع البيولوجي، ناشئ نتيجـة     / تمد من مصلحة اقتصادية في أى استعمال للبيئة         المس/ المباشر  / فقدان الدخل    )ب(

 رات والتكاليف؛مع مراعاة الوفو/ التنوع البيولوجي / لعرقلة البيئة 
فقدان الدخل، الفقدان أو الضرر بالقيم الثقافية واالجتماعية والروحية، فقدان أو خفض األمـن الغـذائي، ضـرر      )ج(
 لوجي الزراعي، فقدان التنافسية أو أى فقدان اقتصادي آخر أو أى فقدان أو ضرر آخر  بالمجتمعات األصلية والمحلية؛بالتنوع البيو

 ]الضرر بالبيئة -5[

  تدابير خاصة في حالة ضرر يلحق بمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني مطلوب تحديدها   -باء 
 1النص التشغيلي 

، وبدون  فعندئذ]بما في ذلك األنواع المتوطنة واألنواع المهددة باالنقراض[، شأ أو مراكز تنوع جينيلمناذا لحق أى ضرر بمراكز ا
 :االخالل بأية حقوق أو التزامات سبق ذكرها هنا

 يجب دفع تعويض نقدي اضافي عن الضرر، يمثل تكلفة االستثمار في المراكز؛ )أ( 
 ل القيمة الفريدة للمراكز؛يجب دفع أى تعويض نقدي آخر عن الضرر، يمث )ب( 
 .قد يلزم األمر اتخاذ أية تدابير أخرى، مع مراعاة القيمة الفريدة للمراكز )ج( 

 2النص التشغيلي 
 . محكمة مختصة بصفة خاصة أى مركز منشأ أو أى مركز للتنوع الجيني متصلين بالموضوعأن تراعي أي] يجوز[يجب 

 

 1النص التشغيل 
أو  / ه المسـتدام سـتخدام التنوع البيولوجي واحفظ / للبيئة [ ] على أساس كل حالة على حده    []األذى،/ [في تثمين الضرر     -1

 :للتعويض/ في الحسبان ]  ضمن أمور أخرى،–حفظ التنوع البيولوجي، سوف يؤخذ ما يلي / للتنوع البيولوجي 
للبيئـة  [أو التنظيـف   اعـادة التأهيـل     / ع الوضع السابق، المعالجة     استرجا/ تكاليف التدابير المعقولة الستعادة      )أ( 
ان أمكن، مقيسا بتكاليف التدابير المتخـذة فعـال أو          ] أو للتنوع البيولوجي،  / التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام   حفظ  / المتضررة  

 الواجب اتخاذها، شاملة ادخال مكونات أصلية؛
حفظ / للبيئة [األذى ] قيمة[الج للعودة الى الحالة األصلية غير ممكنين، فإن تكاليف    حيثما يكون االسترجاع أو الع     )ب( 

التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه    حفظ / أو للتنوع البيولوجي، مع مراعاة أى وقع على البيئة   / التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام   
 أو في موقع آخر والنمـاط أخـرى مـن    ، ولنفس االستعمال،س الموقع، وادخال مكونات مكافئة في نف]أو للتنوع البيولوجي /المستدام

 االستعمال؛
تكاليف تدابير االستجابة التي اتخذت أو الواجب اتخاذها في نهاية األمر، شاملة أى فقدان أو ضرر تسـببه تلـك           )ج( 

ل أو احتواء أو عالج الضرر، حسب  الى تضئين تدابير االستجابة هى األفعال الراميةفإ ،وألغراض هذه القواعد واالجراءات. التدابير
 ؛الحالة

  تثمين الضرر   –جيم 
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 حيثما يكون األمر واجب التطبيق، شاملة أى فقدان أو ضرر تسببه تلك التدابير؛/ تكاليف التدابير الوقائية  )د[( 
ستخدامه التنوع البيولوجي واحفظ  /األذى وتستعاد البيئة/ الضررقيمة نقدية للفقدان خالل الفترة التي يحدث فيها )ه( 

 ؛)ب(و ) أ ( الفقرتين كما هو مقرر فيأو التنوع البيولوجي،/ المستدام
أو التنوع البيولوجي كما تـم      /تعمال المستدام للتنوع البيولوجي   الحفظ واالس /دية تمثل الفرق في قيمة البيئة     قيمة نق  )و( 

أو التنوع البيولوجي في حالته غير / وجي واستخدامه المستدامالتنوع البيولحفظ / وقيمة البيئة ) ب(الفقرة أو ) أ(الفقرة استرجاعه تحت 
 المتضررة أو المتأذية؛

 ،)و (إلى) أ(الفقرات من أية شؤون أخرى غير مشار اليها في  )ز( 
 ؛)السعر النسبي في السوق(قيمة التبادل  )1(  
 ؛)قيمة االستعمال، التي يمكن أن تختلف كثيرا عن سعر السوق(المنفعة  )2(  
 ؛)التقدير أو القيمة الشعورية المرتبطان بالموضوع(األهمية  )3(  
 .]تعقيد النظام البيولوجي )4(  

 ]تكاليف فقدان الدخل المتصلة بالضرر الملحق أثناء فترة االستعادة أو حتى تقديم التعويض )ط[(
العالج الطبي ] بما في ذلك] [التي تشمل[ والمصروفات الناشئة عن الضرر بصحة اإلنسان، تكاليفجميع ال )ي[(

 .]المناسب والتعويض عن اإلعاقة أو اإلصابة وفقدان الحياة
 بصورة مباشرة أو غير حدثه الكائن الحي المحور أو أحد منتجاتهي تمتد المسؤولية أيضا إلى األذى أو الضرر الذي يجب أن -2[

 :مباشرة لما يلي
 األصلية لديها؛ رفاسبل عيش المجتمعات المحلية أو نظم المع )أ(
 مجتمع أو مجتمعات؛كنواوجيات ت )ب(
 ؛ه الكائن الحي المحور أو أحد منتجاتهالناتج عن حدوث اضطراب عام سببالدمار الضرر أو  )ج(
 خلل أو ضرر لإلنتاج أو للنظم الزراعية؛ )د(
 انخفاض الغالت؛ )ه(
 تلوث التربة؛ )و(
 ضرر للتنوع البيولوجي؛ )ز(
 ؛طقة أو مجتمعضرر القتصاد من )ح(

  ].وأي أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أخرى ناتجة عن ذلك
 تكـاليف ، بمـا فـي ذلـك    مراكزأو التنوع الجيني، يجب مراعاة القيمة الفريدة لهذه ال     /في حالة مراكز المنشأ و     - مكررا 2[

 ]االستثمارات
 تطبيقها لهذا الغرض وتسـتهدف       - اذا أمكن    –دة البيئة يجب    أية أضرار نقدية قابلة لالسترداد فيما يتعلق باستعا        )أ( -3[

 .اعادة البيئة الى ظروف خط األساس الخاص بها
 تشمل تثمين   ،حيثما ال يمكن استعادة ظروف خط األساس، يمكن النظر في آليات بديلة لتقييم شروط نقدية أخرى                )ب( 

 .]السوق أو قيمة خدمات االستبدال
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بالتنوع البيولوجي نتيجة لتحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، يجب أن يشـمل التعـويض         في حالة إلحاق ضرر      -4[
، فـي   ]الضـرورة وحسب  [م تكبدها بالفعل، وحسب الحالة،      ، أو إعادة تأهيل أو التنظيف التي يت       االسترجاع] االستعادة[ تدابير   تكاليف

 .]لتنوع البيولوجي من أجل تحديد طبيعة وأهمية التغيروسيتم تقدير الضرر على ا.  تكاليف التدابير الوقائية
 2النص التشغيلي 

 .فقط] تدابير االستجابة[/يتم تثمين الضرر بحفظ التنوع البيولوجي على أساس تكلفة االستعادة 
 

   التسبيب    –دال 
 .نهج القانون المحلي:  النهج اإلداري
 .ي، ويقع عبء اإلثبات على المدعى عليه أو نهج القانون المحلييقع عبء اإلثبات على المدع:  المدنية المسؤولية

  عبء االثبات يقع على المدعي – 1الخيار 
 1النص التشغيلي 

 : اثبات كل ما يليللتنوع البيولوجي، يتحمل عبء/ ن ادعاء بالضررالمدعي الساعي الى جبر تعويضي ع/ ان الكيان 
  عبر الحدود والضرر المزعوم؛ة محورةكائنات حيالتسبيب القريب بين تحرك  )أ( 
ـ     )ب( ر الحـدود والضـرر   صلة سببية مباشرة بين فعل أو اغفال فعل من جانب األشخاص الضالعين في التحرك عب

 .المزعوم
أن األطراف المزعوم بأنها سببت الضرر قد تصرفت عن خطأ أو عمد أو رعونة أو ارتكبت على نحـو آخـر                      )ج(

  ).أى أنها انتهكت معيار الحرص المقبول(عال فيها اهمال أو اهمال جسيم أفعاال أو اغفاالت عن أف
  عبء االثبات يقع على المدعى عليه – 2الخيار 

 2النص التشغيلي 
 .]التسبيب يمكن النظر فيه على المستوي الدولي أو المستوى الوطني -1[
 .]] وفقا للقواعد االجرائية الداخلية[ر  مكررا    البد من اثبات صلة السببية بين الضرر والنشاط المذكو1[
 ويكون منشأها تحرك عبر الحـدود، تكـون كافيـة    كائنات حية محورةأية آثار ضارة يمكن أن تكون قد نشأت عن ادخال       -2

 .الثبات صلة سببية
يكون منشأه تحـرك   وكائنات حية محورةتوجد ثمة قرينة على أن القائم بالتشغيل مسؤول عن األذى أو الضرر الذي تسببه          -3

كائنـات حيـة   وعندئذ ينقل الى عاتق القائم بالتشغيل عبء االثبات بالنسبة ألى ضرر نشأ على نحو معقول عن تحرك      [. عبر الحدود 
 ]. عبر الحدودمحورة
  حيثما تترك القضية للقانون الداخلي – 3الخيار 

 3النص التشغيلي 
 . المذكور وفقا للقواعد االجرائية الداخليةالبد من اثبات صلة السببية بين الضرر والنشاط 
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 خطة التعويض األولية    –رابعا 
 

 االستعادةتدابير  عناصر النهج االداري القائم على تخصيص تكاليف تدابير االستجابة و   -الف 
 . تهديد وشيك بحدوث الضررأوحدوث ضرر في حالة السلطات المختصة التزام يفرضه القانون الوطني على القائم بالتشغيل بابالغ 

 .التزام يفرضه القانون الوطني على القائم بالتشغيل باتخاذ تدابير استجابة واستعادة لمعالجة هذا الضرر
 .، بما في ذلك عندما يفشل القائم بالتشغيل في القيام بذلكلتسترد تكاليف هذه التدابير ،ذ تدابيراتختقدير ا للسلطة الوطنية المختصة

حسبما يكون األمر ضروريا للمسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق عالجية ن تقدم األطراف، حسب الحالة، إجراءات إدارية   يجوز أ [
 .]بجميع المسائل الناشئة في إطار هذا القواعد واإلجراءات

 :]اإلجراءات على العناصر التاليةأن تحتوي هذه ] يجب] [يجوز[و .  اإلجراءات اإلدارية المحددةعلى ينص القانون الداخلي لألطراف [
التنـوع البيولـوجي    حفـظ   غ السلطات المختصة بحدوث ضرر ب     التزام يفرضه القانون الوطني على القائم بالتشغيل بابال        -1
  المستدامستخدامهوا

 1النص التشغيلي 
 أو   السلطة المختصة فورا بالضرر     على القائم بالتشغيل ابالغ    ]ينبغي] [يجب[ ،ضررالحدوث  ب وشيكضرر أو تهديد    حدوث  في حالة   

 .بتهديد وشيك بحدوث الضرر
 2النص التشغيلي 

 بأن تسبب ضررا مناوئا ينبغي أن تسعى األطراف الى أن تقتضي من القائم بالتشغيل ابالغ السلطة المختصة أية واقعة تسبب أو تهدد               
 . المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ومحسوسا ب

  القانون الوطني على القائم بالتشغيل باتخاذ تدابير استجابة واستعادة لمعالجة هذا الضررالتزام يفرضه -2
 3النص التشغيلي 
بما في ذلـك  [على القائم بالتشغيل أن يقوم، في تشاور مع السلطة المختصة،     يجب   ،]أو تهديد وشيك بحدوث الضرر    [في حالة ضرر    

للتنـوع البيولـوجي   [الذي سببه النشـاط  ] وث الضرردأو التهديد الوشيك بح[م الضرر  بالتحري وتقدير وتقيي  ،  ]بشأن تقديرها للضرر  
 :تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي] معقولة[  تدابيرذنف وأن ي،]وصحة اإلنسان

 ؛]وشيك بحدوث الضررالتهديد الأو  [ب أى فعل أو نشاط أو عملية تسبب الضررقأن يوقف أو يعدل أو يرا )أ( 
أو تهديد وشـيك     [ يسبب الضرر  كائنات حية محورة   أو احتواء أو منع تحرك أى        ]تخفيف حدة /[أن يقوم بتضئيل   )ب(

 اذا كان ال يمكن تفادي النشاط أو وقفه على نحو معقول؛ ]حسب الحالة، ،بحدوث الضرر
 ؛]، حسب الحالةبحدوث الضرريد أو تهد [أن يزيل أى مصدر للضرر )ج(
 .]بطريقة معقولة، ومرضية للسلطة المختصة [أن يعالج آثار الضرر الذي سببه النشاط] أمكن،إن  ،أن يعالج [ )د(

ـ  ] يكون منشأه [القائمون بالتشغيل   / يسببه القائم  ضرروشيك بحدوث   ضرر أو تهديد    حدوث  في حالة     :البديل[ حركات تال] أو مرتبطا ب
قائمين بالتشغيل، بالتشاور مع السلطة المختصة، ووفقا لمتطلبـات القـانون           ال/على القائم ينبغي  عبر الحدود للكائنات الحية المحورة،      

تضئيل منع أو  من أجل أن يتخذ تدابير االستجابةالداخلي، أن يقوم بالتحري وتقييم وتقدير الضرر أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر و     
 .]أو احتواء أو عالج الضرر، حسب الحالة
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 4النص التشغيلي 
بفعل أو اغفال منه، عن عمد أو اهمال،        ضررا كبيرا،    األطراف أن تقتضي من أى شخص اعتباري أو طبيعي سبب            ينبغي أن تسعى  

 .بشأن التحرك عبر الحدود، أن يتخذ تدابير استجابية معقولة لتفادي أو تضئيل أو احتواء وقع الضرر
عندما لم يقم القائم بالتشغيل بفعل ذلك، وأن تسترد السلطة التقديرية للدول أن تتخذ تدابير استجابة واستعادة، بما في ذلك  -3

 التكاليف 
 5النص التشغيلي 

يجوز لألطراف، حسب الحالة، أن تنظر في  [اذا تخلف القائم بالتشغيل عن اتخاذ التدابير الالزمة أو نفذها تنفيذا غير واف،               -1[
تلك التـدابير أو  ] ، في أي وقت،[لتي حدث فيها الضرر أن تتخذ     سلطة المختصة في الدولة ا    لل يجوز] اعتماد التدابير التي من خاللها    

 .تكلف من يتخذها أو توجه القائم بالتشغيل الى وجوب اتخاذها
 :لسلطة المختصةال - مكررا 1[

 ]:أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر[أن تحدد، وفقا لقوانينها الداخلية، أي قائم بالتشغيل سبب الضرر ينبغي  )أ
 :]ن تقيم درجة الضرر وتحدد التدابير العالجية الواجب اتخاذهاأينبغي  )ب
 .]]يجوز لها شخصيا أن تتخذ التدابير الوقائية أو التدابير العالجية الالزمة[ )ج

بطريقة تقبلها السلطة يجوز للسلطة المختصة أن تسترد التكاليف والنفقات الناشئة أو المتفرعة عن اتخاذ تلك التدابير،  -2
 ].من القائم بالتشغيلة، المختص

 أو
تنفيذ مثـل هـذه      تقديرسلطة المختصة   لل ، فإن ××المقررة وفقا للمادة    التدابير  أو تنفيذ   اذا تخلف القائم بالتشغيل عن اتخاذ        -1

 .التدابير بنفسها
 ].ن القائم بالتشغيليجوز للسلطة المختصة أن تسترد التكاليف والنفقات الناشئة أو المتفرعة عن اتخاذ تلك التدابير، م -2
 يحتاج الى تعريف " يلغشالقائم بالت" ان مصطلح   -4

 6النص التشغيلي 
 . أو االنتاج أو االخطار أو التصدير أو االستيراد أو النقل أو التوريدالتطويرمعناه القائم ب" القائم بالتشغيل " 
 أو
 :معناه الشخص" القائم بالتشغيل " 

 كان مسؤوال عن التطوير؛ )أ
 كان مسؤوال عن اإلنتاج؛ )ب
 ر السلطة المختصة؛أخط )ج
 ؛×بلد ألغراض االستيراد في البلد قام بالتصدير من  )د
 ؛× في البلد قام بالنقل بأي طريقة )ه
 ؛×قام باالستيراد في البلد  )و
 ؛×قام بالتوريد في البلد  )ز
  وتحت رقابته؛×وجودا أو موجودا اآلن في البلد كان م )ح
 مسؤوال بأي طريقة عن الترويج أو التجديد أو االنتشار،كان  )ط
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 .×ذي سببت الضرر في البلد  الللكائن الحي الحور
 7النص التشغيلي 

 في وقت حدوث الواقعة ]كائن حي محور] [نشاط[على التشغيلية الرقابة يملك  ] أويملك[ ]أو كيان[ ]شخص[معناه أى " القائم بالتشغيل " 
 ]. خالل تحركه عبر الحدودكائن حي محور ويملك أو بيده مهمة ادارة شؤون ، [[.]التي سببت الضرر

 أو 
من خالل تحرك كائنات حية في وقت حدوث الواقعة التي سببت الضرر النشاط يملك الرقابة على معناه أى شخص    " بالتشغيل  القائم  " 

 . عبر الحدودمحورة
 اإلجراءات اإلدارية .5

 8النص التشغيلي 
المسؤولية المدنية، يجب أن تكون قرارات السلطات العامة بفرض تدابير وقائية أو إصالحية مشـفوعة               الستكمال   نهج إداري    إذا اتبع 
 لهـم وحـدودها     متاحة  الالعالج القانونية   مع إخطارهم بإجراءات    المقصود ارسالها اليها    دوافعها، ويجب إبالغها إلى الجهات      ببيان  

 .الزمنية
 9تشغيلي النص ال

األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون المتأثرين أو المحتمل أن يتأثروا بضرر بالتنوع البيولوجي يكون لهـم حـق مطالبـة       -1
 .السلطة المختصة باتخاذ خطوات وفقا لهذه القواعد واالجراءات

للمطالبة باتخاذ خطوات،  يجب أن تعطي السلطة المختصة القائم بالتشغيل المعني باألمر فرصة لالستجابة ،في هذه الظروف -2
 .قبل اصدار قرار بشأن تلك المطالبة

 يكون لهم حق الوصول الى محكمة ،2 و 1الفقرتين  من هذه القواعد وا  6األشخاص الذين طالبوا بالخطوات بموجب المادة        -3
ارات واألفعال أو التخلف عن أو الى هيئة أخرى عامة مستقلة ومحايدة، مختصة كى تستعرض المشروعية االجرائية والموضوعية للقر

 .اتخاذ أفعال من جانب السلطة المختصة
ان القائمين بالتشغيل الذين تقتضيهم السلطة المختصة أن يتخذوا خطوات عالجية أو يتحملوا تكاليف أية خطوات من هـذا                    -4

ستقلة ومحايدة، مختصة بأن تستعرض  القبيل تتخذها السلطة المختصة، يكون لهم حق الوصول الى محكمة أو الى هيئة عامة أخرى م               
 .أو أوامر السلطة المختصة التي صدرت بموجب هذه القواعد واالجراءات/المشروعية االجرائية والموضوعية للقرارات و

 )تحقيق االنسجام بين القواعد واالجراءات (  المسؤولية المدنية     –باء 

 )1-ألف- في القسم الرابع12النص التشغيلي القديم (
] ويمكن  [.للقوانين واللوائح الداخليةوفقا ] خطة التعويض[ية لمعالجة الضرر التعويض المدن خطة األطراف] تصوغ[يجوز أن تضع [
 ]:أن تحتوي هذه الخطة على العناصر واإلجراءات التالية] ويجب[
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   معيار المسؤولية وتوجيه مسار المسؤولية   - 1

 ئم بالتشغيلتوجيه مسار المسؤولية إلى القا

  المسؤولية المطلقة   :1الخيار 
 1النص التشغيلي 

أو استعمال /الناشئة عن النقل والعبور والمناولة و[يكون القائم بالتشغيل مسؤوال عن االضرار ] بموجب هذه القواعد واإلجراءات[
 .، بصرف النظر عن أى خطأ منه] التي منشأها في هذه التحركاتالحية المحورةكائنات ال

 2النص التشغيلي 
 ."  أو االنتاج أو االخطار أو التصدير أو االستيراد أو النقل أو التوريدبالتطويرمعناه القائم " القائم بالتشغيل 

 أو
 :معناه الشخص" القائم بالتشغيل " 

 كان مسؤوال عن التطوير؛ )أ
 كان مسؤوال عن اإلنتاج؛ )ب
 إخطار السلطة المختصة؛ )ج
 ؛×بلد ألغراض االستيراد في البلد من قام بالتصدير  )د
 ؛×قام بالنقل بأي طريقة في البلد  )ه
 ؛×قام باالستيراد في البلد  )و
 ؛×قام بالتوريد في البلد  )ز
  وتحت رقابته؛×وجودا أو موجودا اآلن في البلد كان م )ح
 كان مسؤوال بأي طريقة عن الترويج أو التجديد أو االنتشار، )ط

 .×ي سببت الضرر في البلد محور الذللكائن الحي ال
 3النص التشغيلي 

 في وقت ]كائن حي محور] [نشاط[على  ]التشغيلية[الرقابة يملك  ] أويملك[ ]أو كيان[معناه أى شخص " القائم بالتشغيل "  -1
 ].الحدود خالل تحركه عبر كائن حي محور ويملك أو بيده مهمة ادارة شؤون ،[.] [حدوث الواقعة التي سببت الضرر

 أو
من خالل تحرك كائنات حية في وقت حدوث الواقعة التي سببت الضرر النشاط  يملك الرقابة على معناه أى شخص"  بالتشغيل القائم" 

 . عبر الحدودمحورة
إذا لم يتم تسوية طلب التعويض، يقوم أي شخص آخر ساهم نشاطه في إحداث الضرر الناتج عن تحركات عبر الحدود،  -2[

 .] الجزء المعلقبدفع
 المسؤولية المطلقة المخففة   : 2الخيار 

 4النص التشغيلي 
ال أن معيارا للمسؤولية المطلقة يجب أن يستعمل في إاستعمال معيار للمسؤولية قائم على أساس الخطأ ] ينبغي] [يجب [ -1

  [:]الحاالت التي
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 ]أو/؛ و كان مفرط الخطورةكائن حي محور تقييم للمخاطر أن بين فيهاي[
 ]أو/حدوث أفعال أو اغفاالت تنتهك القانون الوطني؛ و[
 .]حدوث انتهاك للشروط المكتوبة في أي موافقة[
توجيه مسار المسؤولية الى الكيان الذي ] ينبغي ] [ يجب [ في الحاالت التي يطبق فيها معيار للمسؤولية على أساس الخطأ  -2

 والذي يمكن أن يعزى اليه أفعال أو اغفاالت عن عمد أو رعونة أو ، يثبت أنه سبب الضرربيده الرقابة التشغيلية على النشاط الذي
 .اهمال

، يوجه مسار المسؤولية الى  أعاله1للفقرة في الحاالت التي يحدد فيها وجوب تطبيق معيار للمسؤولية المطلقة، اعماال  -3
 .أنه سبب الضررالكيان الذي بيده الرقابة التشغيلية على النشاط الذي يثبت 

 المسؤولية القائمة على أساس الخطأ  : 3الخيار 
  5النص التشغيلي 

 :  تثبت المسؤولية حيثما يكون شخص،في نظام للمسؤولية المدنية
 في يده الرقابة التشغيلية على النشاط ذي الصلة؛ )أ( 
 األفعال أو االغفاالت؛قد انتهك واجب عناية قانوني بمسلك عن عمد أو رهونة أو اهمال، يشمل  )ب( 
 أسفر هذا االنتهاك عن ضرر فعلي بالتنوع البيولوجي؛ و )ج( 
 .من هذه القواعد[  ] ثبت التسبيب وفقا للقسم  )د( 

  غوث مؤقتتقديم    -2

 1النص التشغيلي 
بة أخرى مؤقتة أو تدابير أخرى مختصة أمرا أو اعالنا أو أن تتخذ أية تدابير مناس] سلطة[أو هيئة تحكيم يجوز أن تصدر أية محكمة 

في حالة وجود ضرر داهم ومحسوس ويرجح عدم امكان تداركه أو /و  [الزمة أو مرغوبا فيها فيما يتعلق بأى ضرر أو تهديد بضرر
لمسؤولية  افيها غوث مؤقت ولكن ال تثبت فيهاوتكاليف وخسائر المدعى عليه يدفعها المدعي في أية حالة يمنح [  ] .بالتنوع البيولوجي

 ].بعد ذلك في القضية

 أو المسؤولية المدنية/عناصر اضافية في نهج اداري و    –) مكرر(و باء  ) مكرر(ألف 

 
 اعفاءات من المسؤولية المطلقة أو تخفيف تلك المسؤولية    – 1

  متفق عليها دوليااالعفاءات والتخفيف، حسبما ينص عليه التشريع الوطني، على أساس قائمة شاملة:  النهج اإلداري
االعفاءات والتخفيف من المسؤولية المطلقة، حسبما ينص عليه التشريع الوطني، على أساس قائمة شاملة متفق عليها : المسؤولية المدنية

 دوليا

  1النص التشغيلي 
 :ال تنطبق المسؤولية في الظروف اآلتية: 1البديل 
، اذا أثبت أو أثبتت أنه على الرغم من وجود 2 و 1على الشخص المسؤول وفقا للفقرتين ال تنطبق مسؤولية وفقا لهذه المادة : 2البديل 

 :تدابير أمان مناسبة، أن الضرر كان
 قوة قاهرة؛/قضاء وقدرا  )أ(
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 فعل حرب أو اضطراب مدني؛ )ب(
 ان تدخل طرف ثالث هو المسؤول عن تسبيب الضرر؛ )ج(
 ]ر اجبارية صادرة عن سلطة وطنية مختصة هى التي سببت الضرر؛ان األنشطة المبذولة امتثاال لتدابي [ )د(
ان األنشطة التي سببت الضرر قد بذلت وفقا لترخيص بنشاط عن طريق قانون واجب التطبيق أو ترخيص  [ )ه(

 ].محدد صادر الى القائم بالتشغيل
 2النص التشغيلي 

باثبات أن )] ب(2 – من القسم الرابع 5 النص التشغيلي[لمشار اليه في يجوز الحد من المسؤولية في الحاالت التي يقوم فيها الشخص ا
 :الضرر كان
 نتيجة لفعل نزاع مسلح أو قتال أو حرب أهلية أو تمرد مسلح؛ أو )أ(
أال تكون ) أ (:ال يمكن مقاومته، بشرطال يمكن تفاديه وال يمكن توقعه ونتيجة لظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي،  )ب(

طور أو يكولوجي سواء كان مرده الى التإذلك أى تغيير لكائن حى أو لنظام  طفرة أو أى تأثير بيولوجي من أى نوع، بما في  أيةثمة
ال يعتبر أى اضطراب بفعا الطقس أو األرصاد ) ب( قضاء وقدرا أو قوة قهرية، و سيعتبركان تدريجيا أو غير ذلك،الى غيره وسواء 

 .قضاء وقدرا أو قوة قهرية المناخ، حدث بفعل الجوية أو
 3النص التشغيلي 

قوة قهرية، فعل حرب أو /  القضاء والقدررر ناشئا عن الض باالستيراد مسؤوال بقدر ما يكونالقائم/ ال يكون القائم بالتشغيل -1
 .تدخل طرف ثالث أو امتثال لتدابير اجبارية فرضتها سلطة عامة وطنيةأو اضطراف مدني، 

القائم باالستيراد أن يتحمل تكاليف الخطوات العالجية عندما /مر مناسبا،  قد ال يكون على القائم بالتشغيل حسبما يكون األ -2
نشاط رخص به صراحة ومطابق تماما لترخيص صادر بموجب القانون ) أ: (يثبت أنه لم يكن خاطئا أو مهمال وأن الضرر كان سببه

 .لتقنية في وقت بذل ذلك النشاطاويا وفقا لحالة المعرفة العلمية  أن يسبب ضررا بيئنشاط ال يعتبر أنه من المحتمل) ب(الوطني؛ أو 

 حق الرجوع ضد طرف ثالث لشخص مسؤول على أساس المسؤولية المطلقة    –2

 )2-)مكرر(و باء) مكرر(ألف- في القسم الرابع2من النص التشغيلي القديم  (1النص التشغيلي 
 .ال تحد أو تقيد أى حق رجوع أو حق في تعويض قد يكون لشخص ما ضد أى شخص آخران هذه القواعد واالجراءات 

 المسؤولية الجماعية والفردية أو تقسيم المسؤولية    -3

 المسؤولية الجماعية والفردية: 1الخيار 
 1النص التشغيلي 

أن يكون للمدعي ] يجب] [ينبغي[واعد واالجراءات، مسؤولين وفقا لهذه الق] القائمين بالتشغيل] [األشخاص[اذا كان اثنان أو أكثر من 
خرين ينبغي أن ، أي أن هؤالء األ]القائمين بالتشغيل] [األشخاص[حق السعي الى تعويض كامل عن الضرر من أى أو من جميع 

 .م أو الرجوع ضد آخرينالقوانين الداخلية الخاصة بحقوق االسها] اوفق] [باإلضافة إلى] [دون اخالل[يكونوا مسؤولين جماعيا وفرديا 
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 تقسيم المسؤولية : 2الخيار 
 2النص التشغيلي 

اذا نشأ الضرر عن واقعة تتكون من حدوث مستمر، فان جميع األشخاص الضالعين تتابعيا في ممارسة الرقابة على النشاط  -1
رقابة أثناء الفترة التي مارس فيها الغير أن الشخص الذي يثبت أن الحدوث .  خالل ذلك الحدوث يكونون مسؤولين جماعيا وفرديا

 . يكون مسؤوال عن ذلك الجزء فقط من الضرر،ا من الضررعلى النشاط قد سبب فقط جزء
 فان األشخاص الموجودين في وقت هذا الحدوث تتكون من سلسلة من الحدوثات لها نفس المنشأ،اذا كان سبب الضرر واقعة  -2

أن أى شخص يثبت أن الحدوث الذي حدث عندما كان يمارس الرقابة على النشاط قد سبب فقط بيد . يكونون مسؤولين جماعيا وفرديا
 .جزءا من الضرر، يكون مسؤوال عن ذلك الجزء فقط من الضرر

 3ي النص التشغيل
 عبر الحدود، ينبغي الحية المحورةكائنات  الاته تحركتالقائم باالستيراد الذي يثبت أن جزءا فقط من الضرر قد سبب/ان القائم بالتشغيل

 .أن يكون مسؤوال فقط عن ذلك الجزء من الضرر
 4النص التشغيلي 

 . تقسم المسؤولية على أساس الدرجات النسبية من الخطأ حيثما يكون األمر ممكنا،في حالة مسؤولية ذات أسباب متعددة
 حدود المسؤولية     -4

 
 )لزمني المطلقالحد الزمني النسبي والحد ا( الزمنية دالحدو)   أ(

 :الحدود الزمنية، حسبما ينص عليها التشريع الداخلي، على النحو التالي:  النهج اإلداري
 سنة] ×[حد زمني نسبي ال يقل عن )    أ

 سنة] y[حد زمني مطلق ال يقل عن )  ب
 :لى النحو التاليالحدود الزمنية للمسؤولية المطلقة، حسبما ينص عليها التشريع الداخلي، ع: المسؤولية المدنية

 سنة] ×[حد زمني نسبي ال يقل عن )   أ
 سنة] y[حد زمني مطلق ال يقل عن )  ب

 الحد الزمني النسبي -1
 1النص التشغيلي 

القواعد هذه تعويض بموجب اللم فيه المدعي بالضرر وبمنشأه، مطالبات يجب أن تقدم في غضون عشر سنوات من التاريخ الذي ع
 .واالجراءات

 2لتشغيلي النص ا
سنوات من التاريخ الذي علم فيه المدعي بالضرر، ] ×[يجب أن تقدم مطالبات التعويض بموجب هذه القواعد واإلجراءات في غضون 

 .أو كان يجب أن يعلم بشكل معقول، بالضرر وبالشخص المسؤول
 3التشغيلي  النص

 عبر الحدود يجب الحية المحورةكائنات ال اتنشأ عن تحركدام واستخدامه المستلتنوع البيولوجي اكل مطالبة بتعويض عن ضرر بحفظ 
 .عقول أن يصبح ثمة علم بهذا الضررأو من التاريخ الذي كان من المبالضرر أن تقدم في غضون ثالث سنوات من تاريخ العلم 
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 الحد الزمني المطلق -2
 4 التشغيلي النص

 كائنات حية محـورة  اتسنة من تاريخ تحرك] y[راءات اال اذا رفعت خالل تعويض بموجب هذه القواعد واإلج  ال مطالباتال تقبل أية    
 .عبر الحدود

 أحكام إضافية -3
 5النص التشغيلي 

د الزمنية  عبارة عن سلسلة من الوقائع لها نفس المنشأ، فان الحدو         ] التحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة     ] [الحدث[عندما يكون   
 [وحيثما يكون الحدث عبارة عن حدوث مستمر، فان هذه الحدود الزمنية . تكون تاريخ آخر حدثأن ] يجب[ ] ينبغي[ تحت هذه المادة 

 .أن تجري من آخر الحدوث المستمر] يجب ] [ينبغي
 6النص التشغيلي 

المتأثرين ألشخاص  أو منتجاته يبدأ من التاريخ الذي علم فيه الشخص أو اكائن حي مجوران حق رفع الدعوى المدنية عن أذى  سببه 
 :  مع المراعاة الالزمة لما يلي،رة بهذا الضررتأثلمجتمعات المأو المجتمع أو ا

 الوقت الذي قد يستغرقه الضرر ليصبح باديا؛ و )أ( 
  أو منتجاته، مع مراعاة حالة أو ظرفي المحورحائن الالزمن الذي يكون من المعقول لزومه لربط األذى بالك )ب(

 .ةضرراص أو المجتمع أو المجتمعات المتالشخص أو األشخ
 7النص التشغيلي 

 . سنوات من تاريخ الدعوىخمسمدة ال تزيد عن  في غضون يلتزم الشخص المسؤول عن الضرر بتعويض الضرر الذي سببه

 المحدودية في المبلغ )    ب (
من ] z[أال تقل عن [وإذا نص على المحدودية، يجب .  [ليداخ التشريع الاالمحدودية في المبلغ، حسبما ينص عليه:  النهج اإلداري

 ]]حقوق السحب الخاصة
 ]حقوق السحب الخاصةمن ] z[قل عن تال : حدود المسؤولية المطلقة بمبلغ:  [المسؤولية المدنية

 مسؤولية غير محدودة : 1الخيار 
  1النص التشغيلي 

 عبر الحدود يحدده مدى الضرر المسبب، كمـا تقـدره محكمـة           رةالكائنات الحية المحو   اتان مبلغ التعويض عن ضرر سببه تحرك      
 .مختصة، على أساس وقائع الحالة الخاصة، ويتم التعويض عنه كامال

 2النص التشغيلي 
 .ال يوجد حد مالي على المسؤولية عن أى ضرر يمكن استرداد التعويض عنه بموجب هذه القواعد واالجراءات

 مسؤولية محدودة : 2الخيار 
  3 التشغيلي النص

 :يكون على النحو اآلتي ] ×المادة [ ان أقصى مبلغ عن األضرار اآلتية بموجب  -1
 ] والمبلغ،يحدد بالرجوع الى طبيعة الضرر، فمثال الى التنوع البيولوجي والبيئة[
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به أى فعل أو اغفال ال يوجد حد للمبلغ بالنسبة ألية مسؤولية تحت هذه القواعد واالجراءات اذا ثبت أن الضرر كان سب -2
 . أو عن رعونة أو بمعرفة أن هذا الضرر سوف ينجم على األرجح،شخصي، ارتكب بقصد احداث ذلك الضرر

 .في جميع الحاالت األخرى ال يكون ثمة حد مالي على المسؤولية -3
  4النص التشغيلي 

  ".×".... غ أقصاه أية مطالبة بتعويض عن ضرر تغطيه هذه القواعد واالجراءات تكون خاضعة لمبل

 تغطية  ال    -5
التقدير الداخلي بخصوص النص على دليل عن األمن المالي عند استيراد الكائنات الحية المحورة، :  النهج اإلداري والمسؤولية المدنية

 . الدوليبما في ذلك من خالل التأمين الذاتي، مع مراعاة الحاجة إلى النص بشكل مالئم على أن ذلك سيتمشى والقانون

  طوعياألمن المالي ال:  1الخيار 
 1النص التشغيلي 

تحث األطراف على اتخاذ تدابير لتشجيع ايجاد صكوك وأسواق لألمن المالي من جانب قائمين بالتشغيل اقتصاديين وماليين مناسبين، 
ستعمال ضمانات مالية لتغطية مسؤولياتهم تحت بما في ذلك آليات مالية في حالة االعسار المالي، بقصد تمكين القائمين بالتشغيل من ا

 .التدابير الداخلية التي تنفذ هذه القواعد واالجراءات
 2 النص التشغيلي

 خاضعة لتحركات عبر كائنات حية محورةينبغي أن تشجع األطراف أى شخص اعتباري أو طبيعي يتولى الرقابة التشغيلية على 
 . آخر وافيينالحدود، على استبقاء تأمين أو أمن مالي

 نهج القانون الداخلي : 2الخيار 
 3النص التشغيلي 

على األشخاص المسؤولين تحت المادة س أن ينشئوا ويستبقوا خالل فترة الحد الزمني للمسؤولية، تأمينا أو سندات أو ضمانات مالية 
 الصادر كائنات حية محورةر بشأن استيراد اقرلل للطرف القائم باالستيراد أو أخرى تغطي مسؤوليتهم وفقا لمقتضيات االطار التنظيمي

ويجب أن تأخذ المقتضيات في الحسبان أمورا .  من بروتوكول قرطاجنة12 إلى 10  منقائم باالستيراد اعماال للموادالطرف العن 
 .منها احتمال وخطورة وامكان وجود تكاليف للضرر وامكانيات توفير أمن مالي
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 ضافيخطة التعويض اال     –خامسا 
 

     المسؤولية المتبقية على الدولة–ألف 
 ]توجد مسؤولية متبقية على الدولة] ال[[

  1النص التشغيلي 
إذا لم يتم تسوية دعوى عن أضرار من جانب شخص أو كيان اعتباري مسؤول، فان الجزء الذي لم تتم تسويته يجب أن تقوم بالوفاء 

 . االعتباري له موطنه أو اقامتهبه الدولة التي يكون فيها الشخص أو الكيان
  2النص التشغيلي 

 تكون المسؤولية األولى هي المسؤولية الواقعة على عاتق القائم ، الكائنات الحية عبر الحدوداتبالنسبة للضرر الناشئ عن تحرك
 .]القائم بالتشغيلدولةعلى [  وتكون ثمة مسؤولية متبقية بالتشغيل

 3ي النص التشغيل
ص مسؤوال بموجب هذه المادة عاجزا ماليا عن أن يفي بكل التعويض عن األضرار، مع التكاليف والفوائد، كما إذا كان شخ -1

يقضي بذلك هذا  البروتوكول، أو إذا لم يف من ناحية أخرى بالتعويض، فان المسؤولية يجب أن تفي بها الدولة التي هذا الشخص من 
 . رعاياها

 عن الضرر، شامال التعويض وتكاليف الوقاية أو العالج أو االستعادة أو 21 بموجب المادة إذا كانت الدفعات من الصندوق -2
استرداد الوضع السابق في البيئة، ال تكفي، فان الطرف المتعاقد القائم بالتصدير يكون مسؤوال عن دفع المبلغ المتبقي الالزم سداده 

 .بموجب هذا البروتوكول
 

 عية للتعويض    ترتيبات اضافية جما–باء 
سترداد تكاليف تدابير االستجابة واإلستعادة من أجل الجبر التعويضي عن الضرر الذي يلحق بحفط التنوع خطط تعويض إضافية ال

 :المخاطر على صحة اإلنسانأيضا البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة 
 من أجل إشراك القطاع الخاص في خطط )لية عن التلويثالمسؤو" (الملوث يدفع"النظر في السبل والوسائل وفقا لمبدأ  ) أ

 .أو إضافية/التعويض الطوعية بما في ذلك إنشاء القطاع الخاص آلية تعويض تعاقدية بديلة و
تستند إلى [النظر في آلية تعويض جماعية إضافية في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  )ب

تنص على ] ، وفقا لقدرتها الوطنية على اإلسهام،] [األطراف في البروتوكول والحكومات األخرى من ةالمساهمات الطوعي
تخصيص الموارد المالية من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، بناء على طلب من الدولة التي 

لي لتنفيذ هذه القواعد واإلجراءات أو آلية اخد بموجب قانون  عن الضرريحدث الضرر فيها، إذا لم يتم التعويض الجبري
 .تعويض تعاقدية إضافية في القطاع الخاص

جماعية إضافية في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مشروط بتنفيذ ] طوعية[آلية تعويض [الوصول إلى [
 ]هذه القواعد واإلجراءات في القانون الداخلي

  1النص التشغيلي 
 يجوز اتخاذ تدابير اضافية وتكميلية ترمي الى كفالة ،حيثما يكون التعويض بموجب هذا البروتوكول ال يغطي تكاليف الضرر -1

 .بعدتعويض واف وعاجل وذلك باستعمال الصندوق الذي ينشأ فيما 
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 2النص التشغيلي 
 ال توجد أحكام

 أو
حد المالي المقرر في ضرر الاللتعويض في الحاالت التي يتجاوز فيها يجوز لألطراف أن تناقش منهجيات ترتيب طوعي الستكمال ا

 .هذه الوثيقة
 أو

يجوز لألطراف أن تنظر في ضرورة ايجاد أى ترتيب مالي اضافي في ضوء الخبرة المكتسبة من خالل تنفيذ القواعد الواردة في هذه 
 .الوثيقة
 3لتشغيلي النص ا

 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتول تخصيص موارد مالية من رمتز للطرف المتضرر أن يطلب إلى مؤيجو -1
 . لم يتم الجبر التعويضي عن هذا الضرر في خطة التعويض األوليةاأجل الجبر التعويضي عن الضرر طالم

تسهيل تنفيـذ    عناللجنة المسؤولة [وز لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يحيل الطلب إلى       جي -2
 .مشورةللحصول على ] هذا المقرر

آلية مالية ويقرر /ينشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول صندوقا استئمانيا طوعيا     لهذا الغرض، قد     -3
 .شروط تكليفها

منظمات والمؤسسات الخاصة   وتدعى ال .   والمنظمات والمؤسسات الخاصة إلى المساهمة     ،، تدعى الدول  3ألغراض الفقرة    -4
 .إلى إبرام عقود مع األمم المتحدة، من خالل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، إلظهار رغبتها في القيام بذلك
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 )الدعاوى(تسوية المطالبات      –سادسا 
 

 )ي من اتفاقية التنوع البيولوج27تشمل تسوية النزاعات بموجب المادة (   اجراءات بين الدول -الف 

  1النص التشغيلي 
 من اتفاقية التنوع البيولوجي 27في حالة قيام نزاع بين األطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه القواعد واالجراءات، تنطبق أحكام المادة   

 .مع ادخال التعديالت الشكلية الالزمة عليها
 )جديد (2النص التشغيلي 

 ال توجد أحكام

 ةجراءات المدنياإل   -باء 
 حكم بشأن القانون الدولي الخاصصياغة 

 1النص التشغيلي 
وفي .  بين المدعين والمدعى عليهمالضرر مطالبات متاحة على المستوى الداخلي لفض ينبغي أن تكون اجراءات القانون المدني 

لوالية المختصة بصفة عامة ويتم تبين ا.  حاالت النزاعات العابرة للحدود، تسري القواعد العامة للقانون الدولي الخاص حسب الحالة
، مثال فيما ، وفقا للتشريع الوطنيويمكن توفير أسس بديلة للوالية للحاالت المحددة تحديدا جيدا.  على أساس محل إقامة المدعي عليه

منها ويمكن أن توضع أيضا قواعد خاصة للوالية بالنسبة لشؤون خاصة، مثل ما يتعلق .  يتعلق بالمكان الذي حدث فيه حدث ضار
 .بعقود التأمين

 2النص التشغيلي 
جميع الشؤون المتعلقة بالموضوع أو اإلحراءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمـة المختصـة، وال تنظمهـا هـذه القواعـد                      

وفقا للمبادئ ن، بما في ذلك أي قواعد في هذا القانون تتعلق بتنازع القواني يحكمها قانون تلك المحكمة، ، وجه التحديد علىواالجراءات
 .نونية المقبولة عمومااالق

 حكيم في المنازعاتتارية لمحكمة التحكيم الدائمة، للمثل قواعد التحكيم االختي(الخاصة محاكم ال   - جيم
 )ةأو البيئ/المتعلقة بالموارد الطبيعية و

  1النص التشغيلي 
حكيم وقواعدها االختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقـة بـالموارد    النظر في اللجوء إلى محاكم خاصة، مثل المحكمة الدائمة للت   ان

 . مثل الحاالت التي يكون عدد الضحايا المتضررين فيها كبيرامحددة،في حاالت جائز أو البيئة /الطبيعية و
  2النص التشغيلي 

ل القواعد االختيارية لمحكمـة التحكـيم     ادارية ومحاكم خاصة مث   /يجوز لألطراف أن تفض أيضا النزاعات من خالل اجراءات مدنية         
 .أو البيئة/ في النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية وبخصوص التحكيمالدائمة 

  3النص التشغيلي 
في حالة حدوث نزاع بين األطراف الذين يدعون بحدوث ضرر اعماال لهذه القواعد واالجراءات واألشخاص المسؤولين بموجب هذه                 

ت، وفي حالة حدوث اتفاق بين كليهما أو جميع األطراف، يمكن عرض النزاع لتحكيم نهائي وملزم وفقـا لقواعـد           القواعد واالجراءا 
أو البيئة، بما في ذلـك فـي        /التحكيم االختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة بخصوص التحكيم في النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و            

 .كبير من الضحاياحاالت محددة مثل عند التأثير على عدد 
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 )جديد (4النص التشغيلي 
 .ال توجد أحكام

 األهلية في رفع الدعاوى/   الحق-دال 

 )األشخاص المتأثرين مباشرة أو الكيانات أو الدعاوى القضائية(أحكام خاصة  - 1الخيار 

 1النص التشغيلي 
التي لها  شاغل أو األشخاص والمجموعات فان غاية، ا لهذه الوتحقيق.  ى العدالة مبدأ الوصول الواسع إل   ] ضمان[ تنفيذ   يجب -1

 أو األشخاص والمجموعات التي تمثـل المجتمعـات أو المصـالح التجاريـة              ،بالمسائل البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية     مصلحة  
 .واعج واإلجراءاتهذه الق باألهلية الالزمة لرفع الدعوى بموجب  تتمتع، الحكومية المحلية واإلقليمية والوطنيةوالسلطات

2-   أو تحـد   لألشخاص الذين يلحقهم الضرر، د أو تحد أو تنتقص من أي حقوقال توجد أحكام في هذه القواعد واإلجراءات تقي
 .حماية إو إسترجاع البيئة التي قد ينص عليها القانون الداخلي

لدولة يكون لها الحق في رفع دعوى وفـي         أى منظمة تابعة للقطاع الخاص أو ل       وأ ، أو مجموعة أشخاص   ،أي شخص   مكررا2[
السعى الى الحصول على جبر تعويضي بشأن االخالل أو التهديد باخالل بأى حكم من هذه القواعد واإلجراءات، بما في ذلك أى حكم          

لمجتمعات المحليـة أو   االقتصادية أو الثقافية ل-يتعلق باالضرار بصحة اإلنسان أو التنوع البيولوجي أو البيئة أو الظروف االجتماعية    
 :القتصاد البلد

 في مصلحة ذلك الشخص أو مجموعة األشخاص أو فئة األشخاص؛ )أ( 
 في مصلحة أو بالنيابة عن شخص ال يستطيع، ألسباب عملية، القيام بتلك االجراءات؛ )ب( 
  أو فئة من األشخاص تأثرت مصالحهم؛مجموعةفي مصلحة، أو بالنيابة عن،  )ج( 
 ل المصلحة العامة؛ و في سبي )د( 
 ].في سبيل حماية البيئة أو التنوع البيولوجي )ه( 

المناسبة لخطوات طراف اتخاذ ااألعلى وتقف في سبيل العدالة بموجب هذه المادة      لن  أي عوائق أخرى    العوائق المالية و  ان   -3
 .إلزالة هذه العوائق أو خفضها

 )الحماية الدبلوماسية(أحكام خاصة  - 2الخيار 
 2شغيلي لنص التا

 .تعتمد التشريعات الوطنية المالئمة لهذا الغرضعن مواطنيها عن الضرر المسبب وبالنيابة الدعاوى ترفع الدول 

 نهج القانون الداخلي -3الخيار 
 3النص التشغيلي 

وجب األمر مناسبا بم  ينبغي أن توفر األطراف حق رفع الدعاوي من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين حسبما يكون               )  أ(  -1
ة وال لتصدير، ال تكون أقل سرعلقائمة بادولة االات في هؤالء األشخاص حق الحصول على تعويضوينبغي أن يكون ل. القانون الداخلي

 .ات المتاحة للضحايا الذين لحق بهم ضرر من نفس الواقعة داخل اقليم تلك الدولةكفاية وال فعالية عن التعويض
ات، بما فـي ذلـك    بالسعي الى الحصول على تعويض الدول الوصول المناسب الى المعلومات المتعلقة ينبغي أن تكفل  ) ب(

 .المطالبات بتعويض
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إذا اتبع نهج إداري باإلضافة إلى المسؤولية المدنية، يكون لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين، بما في ذلك المنظمات غير  -2[
ن تقتضي أ الحق في  ينبغي أن يكون لهم وتفي بالمتطلبات ذات الصلة بموجب القانون الداخلي،الحكومية التي تشجع على حماية البيئة

والطعن، من خالل إجراءات المراجعة، في قرارات السلطة المختصة أو ما ه القواعد واالجراءات لهذ  السلطة المختصة العمل وفقامن
 ].مالئم وفقا للقانون الداخليتقوم به من أفعال أو ترتكبه من إغفاالت، وذلك حسبما هو 

 4شغيلي النص الت
راءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة، وال تنظمها هذه القواعد ججميع الشؤون المتعلقة بالموضوع أو اإل

تتعلق بتنازع القوانين، بما في ذلك أي قواعد في هذا القانون  قانون تلك المحكمة، يجب أن يطبق عليها ، وجه التحديد علىواالجراءات
 .نونية المقبولة عمومااوفقا للمبادئ الق
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 التدابير التكميلية لبناء القدرات    –سابعا 
استعراض خطة العمل بشأن بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية من أجل معالجة المسؤولية 

 .والجبر التعويضي
أو للمرفق الرابع بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف العامل / في النص الرئيسي لمقرر وؤسسية بشروط تكليف محددية مإنشاء آل[

 ]].استنادا إلى جدول الخبراء[كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
 :تقديم المشورة] موالاستنادا إلى توافر األ[، حسب الطلب، تشمل مهام الترتيب المؤسسي

 أن تشريعها الداخلي في الصياغة أو الشكل الموجودإلى األطراف بش )أ
] الطوعية[اآللية اإلضافية الوصول إلى إلى اجتماع األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن  [ )ب

 ]للتعويض التابعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
 رات بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضيإلى حلقات العمل المعنية ببناء القد )ج
 تقارير عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتشريع الوطني بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ) د
 ]مساندة أنشطة التقييم الذاتي للقدرات الوطنية [ )ه
 ]عليهامشورة إلى مقدمي التكنولوجيا المناسبة وإجراءات الحصول  [ )و

 بدون ترتيب مؤسسي -1
  1النص التشغيلي 

 ة للسالمة االحيائية،ان مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجن

األطراف الى أن تأخذ في الحسبان، حسب الحالة، هذه القواعد واإلجراءات عند استعراضها القادم لخطة العمل المحدثة يدعو  
، BS-III/3 كما جاءت في المرفق بالمقرر ، التنفيـذ الفعال لبروتوكول قرطاجنـة للسالمة االحيائيـةن أجلمبشأن بناء القدرات 

صفقات من تدابير بناء " أو " التشريع النموذجي " ، أو "االسهامات العينية" النظر في اعتبارات مثل ) أ: (وذلك عن طريق ما يلي
من جراءات، شاملة المساعدة إلالقدرات، مثل تقديم المساعدة في تنفيذ وتطبيق هذه القواعد وابما في ذلك تدابير بناء ) ب(و " القدرات 

عم التنسيق فيما بين القطاعات والشراكات بين األجهزة التنظيمية على د) 2(إجراءات المسؤولية الوطنية، إعداد قواعد و) 1(: أجل
تعزيز مهارات الهيئات القضائية في معالجة المسائل المتعلقة ) 5(، و ]الفعالة ] [ةالمناسب [كفالة المشاركة العامة ) 3(المستوى الوطني، 

 .بالمسؤولية والجبر التعويضي

 2النص التشغيلي 
، تشجع األطراف على تعزيز جهودهـا فـي تنفيـذ    اء القدرات في مجال السالمة األحيائية باألهمية الجوهرية لبن  فإذ يعتر  -1

 مـن   22ات وفقـا للمـادة       بشأن بناء القـدر    تمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول      مؤ/ مقررات مؤتمر األطراف  
 . السالمة األحيائيةبروتوكول

 للبلدان  في صياغة المساعدة الثنائية واالقليمية والمتعددة األطرافة الحالياألطراف مدعوة الى مراعاة القواعد واإلجراءات -2
وضع تشريعها الداخلي المتعلق بالقواعد واالجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن ضرر ناتج  بالنامية األطراف اآلخذة

 . عبر الحدودالكائنات الحية المحورةعن تحركات 
 مع ترتيب مؤسسي -2

 3النص التشغيلي 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/3 
Page 40 
 

 المتعلقة بالقواعد واإلجراءات في مجال  من تشريعية وتنظيمية واداريةالداخليةتدابيرها اد بإعد القائمة األطراف يدعو -1
  ، على أساس طوعي أن تقدم الى عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة،سؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناتجالم

بعد " ةاللجن" ، المسماة اللجنة المسؤولة عن تسهيل تنفيذ هذا المقرر[غها إلى  إلبالخاصة بالمشورة الدابير مسودة الت،من خالل األمانة
 ؛]ذلك

 الوظائف التالية مسندة  من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، تكونشاد العام  وفقا لالر، أنهقرري -2
 :اللجنة الى

داخلـي متعلـق بالقواعـد    لتـدبير  مسودة أية لطرف بشأن   إلى هذا ا   ، بناء على طلب أي طرف     ،تقديم المشورة  )أ(
 عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، المقدمة لها رر الناتجضالمسؤولية والجبر التعويضي عن الواإلجراءات في مجال 

 ؛4ة وفقا للفقر
  بتنفيذ هذا المقرر؛ إلى هذا الطرف عن المسائل المتعلقة، بناء على طلب أي طرف،تقديم المشورة )ب(
 ؛ في البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافعادي لا إلى كل اجتماع تقديم تقرير عن أنشطته )ج(
عن تنفيذ وفعالية   في البروتوكول     لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف     ]السابع [تقديم تقرير إلى االجتماع      )د(

 33رير األطراف وفقا للمادة  المعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية ومن تقاهذا المقرر على أساس أمور منها  
وينبغي أن يتضمن تقرير اللجنة أية توصيات بشأن المزيد من األعمال في هذا المجال، بما في ذلك       .  السالمة األحيائية  بروتوكولمن  

 .أفضل الممارساتما يتعلق بايجاد صك ملزم قانونا، مع مراعاة 
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    اختيار الصكوك-ثامنا
 
 1خيار ال

 .وثيقة قانونية ملزمة واحدة أو أكثر 

 بروتوكول للمسؤولية ملحق ببروتوكول السالمة األحيائية؛ )أ(

 تعديل على بروتوكول السالمة األحيائية؛ )ب(

 بروتوكول السالمة األحيائية؛لمرفق  )ج(

 .اقية التنوع البيولوجيبروتوكول للمسؤولية ملحق باتف )د(

 2خيار ال
ودخولها ) الوثائق(التدابير المؤقتة ريثما يتم صياغة الوثيقة مشفوعة بوثيقة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية          
  .حيز النفاذ

 3خيار ال
 :وثيقة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة 
 الخطوط التوجيهية؛ )أ(

 . شروط تعاقدية نموذجيةقانون نموذجي أو )ب(

 4خيار ال
 ،)الوثائق( وتقييم تأثيرات الوثيقة    ، وثيقة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة       -ان يبدأ بصياغة    بغية  (نهج يتكون من مرحلتين      

 ) واحدة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية وثيقة ثم النظر في صياغة

 5 خيارال
 تسـوية الـدعاوى   مثل المتعلقة ب   ، مكونة من واحدة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية           مجموعة(مختلط  نهج   

 .تقرير المسؤولية، مثل المتعلقة بوواحدة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة

 6خيار ال
 .ال توجد وثيقة 

  1 التشغيليالنص 
 ل قرطاجنة للسالمة األحيائية، العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكواألطرافإن مؤتمر 
 ،البروتوكول من 27 بالمادة اذ يذكّر
  BS-III/12 و BS-II/11 و  BS-I/8 بمقرراته  أيضاواذ يذكّر

 مع التقدير العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية من الخبـراء القـانونيين والتقنيـين المخصـص     واذ يالحظ 
  سياق البروتوكول،للمسؤولية والجبر التعويضي في
 الحاجة إلى وضع وتعزيز وتشجيع الترتيبات الفعالة في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر واذ يأخذ في حسبانه

 الناشئ عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود،
الحيـة  كائنات  ن تحرك ال   والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ ع      المسؤولية القواعد واالجراءات في مجال      يقر -1

  أدناه؛2بهذا المقرر، وذلك للغرض المبين في الفقرة ] المرفق[عبر الحدود، كما جاءت في  المحورة
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تدابيرها الداخلية مـن تشـريعية       األطراف في البروتوكول في       جانب من بتنفيذ هذه القواعد واالجراءات      يوصي -2
  والظروف المتغيرة لكل منها؛االحتياجاتالزوم، مع االعتراف بدارية حسب الوتنظيمية وإ
ي داخل المستوى العلى، مراعيا في ذلك الخبرة ]السابع[  تنفيذ وفعالية المقرر الحالي في اجتماعه   استعراض يقرر -3

الحاجة إلـى  ، بقصد النظر في ] من القسم السابع     lit.(d) 3، فقرة   2للنص التشغيلي   [ في مجال تنفيذ هذا المقرر وتقرير اللجنة وفقا         
 اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا المجال؛

  2النص التشغيلي 
مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع     /لسالمة األحيائية طراف في بروتوكول قرطاجنة ل     العامل كاجتماع لأل   األطرافإن مؤتمر   

يقر بروتوكول المسـؤولية الملحـق      ،  BS-I/8و   BS-II/11  ويذكّر أيضا بمقرريه   ، من البروتوكول  27المادة  بر  البيولوجي، اذ يذكّ  
بروتوكول المسؤولية الملحق   /المرفق ببروتوكول السالمة األحيائية   /التعديل لبروتوكول السالمة األحيائية   /ببروتوكول السالمة األحيائية  

 .باتفاقية التنوع البيولوجي كما جاءت في المرفق
  3النص التشغيلي 

  البيولوجي يؤكدان الحقوق السيادية للدول على تنوعها البيولوجي، التنوع من اتفاقية 3بأن كال الديباجة والمادة  يذكّراذ 
لتي  االحية المحورةكائنات بغرض بروتوكول السالمة األحيائية باالسهام في كفالة مستوى واف من الحماية بشأن الواذ يذكّر 

 ،ستدامقد يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه الم
  من البروتوكول،27 بالمادةواذ يذكّر 

  عبر الحدود قد يؤدي الى االضرار بالتنوع البيولوجي في البلد المتلقي،الحية المحورةكائنات ال ات بأن تحركيعترفواذ 
الحيـة  كائنـات   الحصول في الوقت الالزم على جبر تعويضي واف عن الضرر الناتج عن تحرك ال             تسهيلفي  واذ يرغب   

  عبر الحدود،حورةالم
  عدة بلدان في التنفيذ الكامل اللتزاماتها بموجب البروتوكول،بالمصاعب التي تواجهواذ يعترف 
 الذي يلحـق  رنوني للسعي الى جبر تعويضي عـن الضـر        بأن معظم الدول لديها في الوقت الحاضر أساس قا        واذ يعترف   

 ، والسيما األطراف من البلدان الناميةجة الى أن يكون لدى جميع األطراف،باألشخاص والممتلكات في قانونها الداخلي، وبأنه توجد حا
 أساس قانوني للسعي الى الحصول على جبر تعويضي عن الضرر بالتنوع البيولوجي الناتج ل الجزرية الصغيرة ومراكز التنوع،والدو

  عبر الحدود،كائنات حية محورة اتعن تحرك
 : ما يلييقرر

 قامت بتحرك عبر الحدود، ينبغـي لكـل         كائنات حية محورة  فظ التنوع البيولوجي الناتج عن      بالنسبة للضرر بح   -1
طرف أن يتخذ تدابير لتعديل قوانينه الخاصة بتطبيق بروتوكول قرطاجنة كى تتضمن أحكاما تقضي بأن تتخذ الدولـة نهجـا اداريـا            

، مع مراعـاة    كائنات حية محورة  هذا الضرر الناتج عن      تعويض الحيلولة دون، أو في سبيل       – أو تتخذ خطوات في سبيل       –يقتضي  
 المرفق بهذا المقرر؛

 عبر الحدود، تشجع األطراف والحكومات على       ات قامت بتحرك  كائنات حية محورة  بالنسبة لضرر آخر ناتج عن       -2
 الـى  مدعين األجانب الوصولاستعراض قواعدها الوطنية الخاصة بالمسؤولية وما يرتبط بها من قواعد خاصة بالمحاكم، كى تكفل لل            

  على أساس غير تمييزي؛،صول الى مبادئ العدالة األساسيةمحاكمها، حيثما يستند هذا الو
ة حاالت الضرر ستقوم األطراف في البروتوكول، في اجتماعها السادس، باستعراض فعالية هذا المقرر في معالج        -3

 بما في ،اتخاذ مزيد من الخطواتالنظر في  ينبغي ، وما إذا كان 27 للمادة   عماال عبر الحدود، ا   الناشئ عن تحرك كائنات حية محورة     
 .ذلك العمل تحت مؤتمر الهاى المتعلق بالقانون الدولي الخاص
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  4النص التشغيلي 
 نسبة مئوية من االتجـار فـي        ×× التي تمثل    ،من التصديقات ×× واالجراءات  حيز النفاذ عند تحقيق         تدخل هذه القواعد     -1

 ائنات الحية المحورة وتمثل توازنا بين األطراف القائمة باالستيراد واألطراف القائمة بالتصدير؛الك
ال تفسر هذه القواعد واالجراءات  باعتبارها تنطوي على أي تغيير في الحقوق وااللتزامات ألحد األطراف بموجب القانون             -2

 .الدولي بما في ذلك أية اتفاقات دولية
 وأحكام اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف أو اقليمي منطبقة على المسؤولية حكام هذه القواعد واالجراءاتون أعندما تك -3

 عن الضرر الناشئ عن واقعة حدثت خالل نفس الجزء من التحرك عبر الحدود، فان هذه القواعد واالجراءات لن تنطبق والتعويض
 األطراف المعنية، وكان قد فتح باب التوقيع عليه عندما فتح باب التوقيع على بشرط أن يكون االتفاق اآلخر نافذا بالنسبة للطرف أو

 .هذه  القواعد واالجراءات ، حتى إذا جرى تعديل االتفاق بعدئذ

  5النص التشغيلي 
بول أو الموافقة للتصديق أو الق] الخمسين[حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الوثيقة تدخل هذه القواعد واالجراءات  -1

 .أو االنضمام من جانب الدول أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف في االتفاقية
ى هذه  حيز النفاذ بالنسبة لدولة أو أحد منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي تصدق عل            واالجراءات  تدخل هذه القواعد     -2

 أعاله، في اليوم التسعين بعد تاريخ قيام 1 حيز النفاذ وفقا للفقرة ا بعد دخولها، أو تنضم إليها أو تعتمدها أو تقبله القواعد واالجراءات   
 أو في اليوم الذي تدخل  منها،تلك الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

 .يكون الحقالك الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي، أيهما فيه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لت
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي لـن تحتسـب    احدى أعاله، فإن أي وثيقة تودع من جانب   2 و   1ألغراض الفقرتين    -3

 . التي تودعها الدول األعضاء في تلك المنظمةكوثيقة إضافية للوثائق
   6النص التشغيلي 

 .هذه القواعد واالجراءات  في حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة بموجب البروتوكول تؤثر ال
---- 


