
 
لدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التفضل باصطحاب نسخهم إلى

 االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي العامل آاجتماع لألطراف
 ائيةفي بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحي

 االجتماع األول
 2004 فبراير 27-23آوااللمبور، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت6-6البند 

 الَمسؤولَية والجبر في سياقالعمل المعنية بتقریر ورشة 
 ∗∗لسالمة األحيائيةلبروتوآول قرطاجنة 

 مقدمـة
  خلفية الموضوع–ألف 

ة           -1 ا من               إن ورشة الَمسؤولَية والجبر في سياق بروتوآول قرطاجن دت بروم د عق ة ق  2بشأن السالمة األحيائي
ة، إستجابة                .  2002 ديسمبر   4إلى   ة إضافية من الجماعة األوربي اندة مالي ا بمس ة إيطالي وقامت بتنظيم الورشة حكوم

ة         اني والثالث     (ICCP)لدعوات اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائي ا الث  في إجتماعيه
ة          ألط ات الحي ر الحدود للكائن راف اإلتفاقية لتنظيم ورش بشأن الَمسؤولَية والجبر عن الضرر الناشيء عن التحرك عب

المحورة، بأسرع ما يمكن ولكن على أي حال قبل اإلجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل بوصفه إجتماعًا لألطراف                  
 ).3/1 و2/1التوصيتان (في البروتوآول 

 المتبع َطَلب األمين التنفيذي ترشيح خبراء ذوي مؤهالت مناسبة ينظر في إختيارهم آمشارآين وفقا للعرف  – 2
ختيار ا ب(ICCP)ب الـ ـذي بالتشاور مع مكتـن التنفيـام األميـات التي وردت قـوعلى أساس الترشيح.  في الورشة

 :المشارآين في الورشة، مراعيًا في ذلك المعايير اآلتية

دان               المشورة من محت   ) أ( ى البل ين إل راء المنتم ضني الورشة بشأن األموال الُمتاَحة لتغطية تكاليف الخب
 ). خبيرًا23على األآثر (النامية والبلدان ذات اإلقتصاد اإلنتقالي 

 .اإلقليمي العادل/ التمثيل الجغرافي  )ب(

 .أولوية للخبراء من الحكومات التي صدقت على البروتوآول )ج(

 . َقضَية أو أآثر من القضايا التي تنوي الورشة التصدي لهامعرفة وخبرة في )د(

 .تمثيل المنظمات ذات الِصَلة وأصحاب المصلحة اآلخرين )ه(

ة وآذلك عن أصحاب مختصدعى ممثلون عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ال  –3
 .المصلحة، إلى المشارآة

ة      تبعًا لذلك حضر الورشة خب      –4 دان اآلتي ل،          -:راء رشحتهم حكومات البل ا، البرازي تراليا، النمس ين ، أس  األرجنت
ة،       ة األوربي ا، الجماع تونيا، إثيوبي دانمارك، إس يكية، ال ة التش ا، الجمهوري تاريكا، آوب ا، آوس ين، آولومبي دا، الص آن

دا                ق، هولن ا، موريشيوس، المكسيك، موزمبي ا، التفي د، إيطالي اد         فرنسا، اليونان، الهن دا، اإلتح تان، بولن رويج باآس ، الن
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ا العظمى           يالروسي، سلوف  ات       و نيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، أوغندا، المملكة المتحدة لبريطاني دا الشمالية، الوالي أيرلن
 .المتحدة األمريكية، فانواتو، فنزويال، فيت نام

 .جمهورية آورياو  اإلسالميةرانإيجمهورية بلجيكا، ألمانيا، : وحضر ُمراقبون عن الحكومات اآلتية أيضًا  –5

 :وشارك خبراء من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية اآلتية في أعمال الورشة  –6

ة   ) أ( ة الدولي ة        : المنظمات الحكومي يم، امان ة للتحك ة الدائم وان، المحكم دولي ألمراض الحي او، المكتب ال الف
 لوثات العضوية المستديمة، اليونيب ؛إتفاقية إستوآهولم عن الم

ة  ) ب( ر الحكومي ات غي مو : المنظم ة إيراس ر     سجامع الم األخض ة الس المي، هيئ ناعي الع الف الص ، التح
 .الدولية، صوالغرال، شبكة العالم الثالث

 إفتتاح اإلجتماع  - 1البند 
 رئيسة –باتريسيا دي أنجيليس /  السيدة2002 ديسمبر 2جتماع الساعة العاشرة من صباح يوم إفتتحت اال  –7

إدارة بوزارة البيئة واألراضي، فرحبت بالمشارآين إلى إيطاليا وقالت أنها سعيدة جدًا لرؤيتها هذا العدد الكبير من 
 .المندوبين الذين أتوا بطائفة واسعة من الخبرات في مجال الَمسؤولَية والجبر

ا             من بروتوآو  27والعملية التي تدعو إليها الماَدة       ل قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية هي عملية هامة جدا وأضافت أنه
ة             ة واألراضي، ملتزم ا، من خالل وزارة البيئ ة، حيث أن إيطالي ك العملي رًا في تل هامًا آبي تأمل أن تسهم الورشة إس

دوبين آي   لة سينفسح الوقت   وختامًا قالت إنها تأمل أنه باإلضافة إلى المداوالت الناجح.  إلتزامًا شديدًا بحماية البيئة  لمن
 .يتمتعوا بجمال َمديَنة روما

ت              -8 وجي، فرحب وع البيول ة التن ة إتفاقي ذي ألمان ين التنفي ن األم ة ع غ، بالنياب ويمان وان يدة إآس ت الس تكلم
ة اإلضافية                  بالمشارآين في الورشة وشكرت    ى مساعدتها المالي ة عل ى ضيافتها والجماعة األوربي ا عل ة إيطالي   .حكوم

ر عن الضرر                    ذي       وقالت إنها سعيدة إذ ترى اإلهِتمام الواسع من الحكومات بقضايا الَمسؤولَية والجب ابر للحدود ال الع
اءوا الحضور              . تسببه الكائنات الحية المحورة    تيعاب آل من ش م يتسن إس ة ل وارد المالي راح والم ونظرًا لضيق في الب

ـ      .  أآبر من المشارآين    ومن المأمول أن يستطاع في المستقبل إدراج عدد        د دعت الحكومات       (ICCP)وذآرت أن ال  ق
ر       ا هي خطوة واحدة       . إلى تنظيم ورش في سبيل زيادة التفاهم المشترك لقضايا الَمسؤولَية والجب ة إنم والورشة الحالي

 . الفكرومقصود منها أن تكون َجلَسة إلمعان.   من البروتوآول27على الطريق الطويل للوفاء بمقتضيات الماَدة 

 تصديقا ليصبح نافذًا ونظرًا لمعدل التصديق الحالي فمن المأمول أن           50والحظت أن البروتوآول يحتاج إلى        –9
ام    ي ع ول ف ي البروتوآ راف ف اع لألط ل آإجتم راف العام ؤتمر األط اع األول لم د اإلجتم جعت . 2003ينعق وش

ة   المشارآين على أن يهيبوا بحكوماتهم إلتمام عملية التصديق،      دان بالغاي  التي من شأنها أن تنهض دليًال على إلتزام البل
 .العليا المتمثلة في التنمية المستمادة

  شئون تنظيمية– 2البند 
  إنتخاب أعضاء المكتب2-1

خيمينة نييتو / رئيسًا والسيدة) هولندا(نتخب المشارآون السيد رينيه لوفيبر افتتاح الورشة اة جلسفي  –10
 .مقررًا) سلوفينيا(ائبة للرئيس والسيد مارتن باتيك ، ن)آولومبيا(

  إعتماد جدول األعمال2-2
عتمدت الورشة جدول األعمال اآلتي على أساس جدول األعمال المؤقت افتتاح أيضًا الة اجلسفي  –11

(UNEP/CBD/BS/WS-L&R/1/1)الذي أعده األمين التنفيذي : 

 .إفتتاح اإلجتماع -1

 .شئون تنظيمية –2

 .نتخاب أعضاء المكتبا 2-1
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 .عتماد جدول األعمالا 2-2

 .عملتنظيم ال 2-3

ر  ا  –3 ات عب ر عن الضرر الناشيء عن التحرآ ال الَمسؤولَية والجب ي مج تعراض التشريع الموجود ف س
 .الحدود للكائنات الحية المحورة والقانون الدولي ذي الِصَلة بشأن الَمسؤولَية والجبر

 . من البروتوآول27َمسؤولَية والجبر إعماًال للمادة النظر في قضايا ال  –4

 .خرىُأشئون   –5

 .عتماد التقريرا  –6

 . إختتام اإلجتماع– 7

 تنظيم العمل   2-3
ذي في المرفق األول                     –12 ين التنفي في َجلَسة إفتتاح الورشة وافق المشارآون على تنظيم الَعَمْل الذي إقترحه األم

 .(UNEP/CBD/BS/WS-L&R/1/1/Add.1)بجدول األعمال المشروح 
 والجبر عن الضرر  إستعراض التشریع الموجود في مجال الَمسؤولَية– 3البند 

  عن التحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ئ الناش
 .والقانون الدولي ذي الِصَلة بشأن الَمسؤولَية والجبر

وم     وإستمر 3تناولت الورشة في جلستها األولى البند        –13 دتا ي  2ت في نظره في الجلسة الثانية وهما جلستان إنعق
ائم                    . 2002ديسمبر   العنقود األول ق ودين، ف ى عنق وبناء على إقتراح من الرئيس نظر المشارآون في هذا البند ُمقسمًا إل

ود ال                      ر، والعنق دولي في مجال الَمسؤولَية والجب انون ال ى أساس      على أساس البيانات الُمَقَدَمة بشأن صكوك الق اني عل ث
 .البيانات الُمَقَدَمة بشأن الصكوك المماثَلة على الصعيدين  اإلقليمي والداخلي

الي   –14 ورج ب يد ج ى الس را(أدل ي    ) سويس دولي المعن ومي ال ل الحك ق العام يس الفري ب رئ فه نائ دثا بوص متح
ا              ا، ببي م المتحدة اإلقتصادية ألوروب ة األم رح بشأن       بالَمسؤولَية المدنية في ِنطاق لجن ًا المقت زم قانون ن عن الصك المل

الَمسؤولَية المدنية للضرر العابر للحدود الناشيء عن األنشطة الخطرة في ِنطاق إتفاقية حماية وإستعمال مجاري المياه            
رح مفصل       . العابرة للحدود والبحيرات الدولية وإتفاقية اآلثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية           فشرح أن الصك المقت

ي في                    .  على قدر مجموعة محددة من الظروف      ى ضرر بيئ ط إل يس فق وقد نشأ عن حادث صناعي في رومانيا فأدى ل
د                  ه تعويض بع م يصرف عن ا ويوغوسالفيا وهو ضرر ل اثًال في هنغاري ويجري  .  ذلك البلد بل سبب أيضًا ضررًا م

ج  تعمال نه اخم "وضع الصك بإس ائم عل(Interface)"  التت ه ق ى أن اقيتين   بمعن اق اإلتف ي ِنط ع ف وادث تق ى أساس ح
واد التلويث تشكل . الموجودتين  َدَدة من م تويات ُمَح ى مس نص عل و ي ة صناعية"وه ي "  حادث تعمال الحدود الت بإس

ك       . حددتها فعًال اإلتفاقيتان من قبل  ى من ذل وهو بذلك يضع مقياسًا أدنى، غير أن البلدان حرة في أن تضع حدودًا أعل
ك الصك    .  وهو حد يطبق عندئذ بموجب القانون الدولي الخاص.  تشريعها الوطني الحد في    من المقصود أن يقضي ذل

زال في طور     .  بمسئولية صارمة ويضع حدودًا مالية ويدعو إلى ضمانات مالية على شكل تأمين إجباري           والصك ال ي
 .المفاوضة، وينطوي على عدد من المسائل التي لم تحل بعد

ببيان عن السياق ) من أمانة إتفاقية إستوآهلم بشأن الملوثات العضوية المستديمة(ماثيو جب / سيدأدلى ال –15
وبينما لم يتحقق توافق في اآلراء بين .  والعملية والقضايا المرتبطة بالنظر في الَمسؤولَية والجبر في ظل اإلتفاقية

 فإن مؤتمر المفوضين (Pops)لوثات العضوية المستديمة المتفاوضين حول الحاجة إلى نظام من الَمسؤولَية يتعلق بالم
وعندما ينعقد مؤتمر األطراف في .  الذي أقر اإلتفاقية آان قد إعترف بأن َهِذِه الَقضَية تحتاج إلى مزيد من النظر فيها

نعقدت في المستقبل سيبت في جلسته األولى بشأن أي خطوة إضافية في هذا الموضوع، مراعيًا في ذلك تقرير ورشة إ
 يكون من شأنه سد Pop وآان بعض المشارآين قد شعروا أن نظامًا من الَمسؤولَية بشأن الـ .  2002فينا في سبتمبر 

ولذا فهم يساندون وضع نظام .  فجوة قانونية ويستكمل على نحو مفيد إتفاقية إستوآهولم ويردع آل مسلك غير مسئول
د شعروا أن مثل هذا الِنظام ال يكون مناسبًا أو قابال للتطبيق، لسبب رئيسي غير أن آخرين ق.  دولي للمسئولية والجبر

 نظرًا لإلنتثار الواسع popهو وجود صعوبات قانونية وتقنية في توجيه الَمسؤولَية في حالة ضرر ناشيء عن الـ 
 . وعلى مدى وقت طويل جدًاpopالنطاق  للـ 
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ة الَمسؤولَية                    ببيان) اليونيب(أدلت السيدة آمي هندمان      –16 ة واسعة من أنظم ه اليونيب لطائف ام ب  حول تفحص ق
اع من                    .  البيئية وقد أسفرت َهِذِه الدراسة في بدايتها عن وضع قائمة شديدة التفصيل تبين خلفية الموضوع، ثم عن إجتم

ايو       د بجنيف في م ين   . 2002الخبراء في موضوع الَمسؤولَية والتعويض عن الضرر البيئي، عق د تب ددًا   وق راء ع الخب
وانين الصلبة   "تعالج القضايا المتصلة بالَمسؤولَية والتعويض وآذلك عددًا من  "  القوانين اللينة "من  ة   "  الق من إقليمي

ة   ة ووطني ذة     .  وعالمي م تصبح ناف ة الَمسؤولَية ل رًا من أنظم ك    . وال حظوا أيضًا أن آثي وشرعوا في النظر في أي تل
الً  ا فع ة يجري تطبيقه كاألنظم بب ذل ن   .  ، وس ام م اح نظ دم نج اح أو ع دد  نج ي تح ة الت ل الهام ن ضمن العوام وم

اد عالج    ؤولَية، أي إيج ام الَمس ن نظ راء الغرض المقصود م ين الخب ؤولَية، تب ئول؛ / ردع / الَمس ر المس لوك غي للس
ات وطبيعة المسؤولية ومداها؛ وقضايا التأمين المالي والتعويض اإلضافي؛ وإجراءات فض الم         راء   .  طالب ين الخب وتب

ا        واليونيب ليقوم لأربع توصيات    ة وأفضل الممارسات ؛      :  بتقييم وتقدير مدى إستصوابها وبقائه وضع خطوط توجيهي
ة                       ات دولي ة أو إتفاقي اد إتفاقي ة الَمسؤولَية ؛ إيج ذ ألنظم اد تحسين مستمر وتنفي ز البحث إليج درة؛ تعزي برامج لبناء الق

د       .  البيئية والتعويض جديدة بشأن الَمسؤولَية   ع عق ك التوصيات، ومن المتوق يم تل ويقوم اليونيب في الوقت الحاضر بتقي
 .2003إجتماع آخر للخبراء في أوائل 

ا       –17 اذا أخفق غيره ال  .  ُهناَك تلمس لمزيد من المعلومات بشأن لماذا آانت بعض أنظمة الَمسؤولَية ناجحة ولم ق
ية،       بعض الخبراء أن األنظمة الناجحة آا      ة إقتصادية رئيس ق بأنشطة ذات أهمي ن بينها واقع مشترك هو أنها آانت تتعل

ة           .  وهو أمر يعني وجود طائفة من اآلراء تحبذ  تشغيل تلك األنظمة على نحو سوي                ة  ُأخرى آانت األنظم ومن ناحي
 . ذات الترآيز الفضفاض األآثر تميعًا أقل نجاحًا بكثير

داخلي  أما العنقود الثاني من ال    - 18 ان عن      . بيانات فكان متصًال بالتشريع اإلقليمي أو ال ة ببي ة األوربي وأدلت اللجن
ة                                ة بشان الَمسؤولَية البيئي ته في الوقت الحاضر داخل الجماعة األوربي ه تجري مناقش ة بشأن توجي إقتراح من اللجن

ى           والنظر في هذا المو   .  الُمَتَعِلَقة بمنع الضرر البيئي وبإصالحه أو معالجته       ل إل ى األق ل يرجع عل ضوع له تاريخ طوي
ائم بالتلويث يجب                . حين صدر قرار برلماني بشأنه     1993  وآان المقصود من هذا التوجيه ليس فقط تطبيق مبدأ أن الق

ام األول                              ي من أن يحدث في المق ة دون الضرر البيئ ام األول للحيلول .  أن يقوم بالدفع بطريقة فعالة بل أيضًا وفي المق
اذه                      والمبد وب إتخ دبير عالجي مطل ة أي ت ع وتكلف ة المن أ الكامن وراء ذلك هو أن القائم بالتشغيل يجب أن يتحمل تكلف

ين السلطات   . وأن الدولة العضو يجب أن تجبر القائم بالتشغيل على أن يفعل ذلك           والتوجيه متعلق بعالقة القانون العام ب
ي  اد األورب دول األعضاء باإلتح ي ال ة ف ه ال يعطي األطراف الُمْخَتَص ة، ولكن ين بتشغيل األنشطة المهني ائمين ب والق

ل                  .  الخاصة حق السعي إلى الحصول على تعويض       واع والموائ داه محصور في ِنطاق األن إن م ك ف وباإلضافة إلى ذل
اًال لتشريع الجم  نه إعم م س ذي ت وطني ال ة أو بموجب التشريع ال ة األوربي ًال بموجب تشريع الجماع ة فع ة المحمي اع

وباإلضافة إلى نظام صارم في الَمسؤولَية عن الضرر البيئي الناشيء عن أنشطة ُمَحَدَدة يشمل الِنظام أيضًا                .  المذآورة
دد    .  مسئولية عن األخطاء المرتكبة والتي أدت إلى ضرر بالتنوع البيولوجي وسببها أنشطة غير خطرة     وهو يسمح بع

ى أح      "من الدفاعات مثل     اره                   "  دث التطورات  الدفاع المبني عل ابقًا ال يمكن إعتب ًا س ًال بيئي أن عم اع يقضي ب وهو دف
وفي األحوال التي لم يكن فيها القائم بالتشغيل .  مسئوًال إذا لم يكن قد أعتبر ضارًا في الوقت الذي حدث فيه  ذلك الَعَملْ       

اذ      مسئوًال، أو لم يتخذ أية تدابير وقائية أو عالجية، فإن مشروع التوجيه من ش       ى إتخ ة عل ر السلطة الُمْخَتَص أن أن يجب
ائم بالتشغيل          .  أية تدابير وقائية وعالجية تكون الزمة      اَك حد     . وفي َهِذِه الحالة ينبغي تحصيل التكاليف من الق يس ُهن ول

ة مناسبة                      .  زمني على الَمسؤولَية   اد أدوات تأميني ى إيج ه شجع عل اري، ولكن الي إجب أمين م . وال يتضمن التوجيه أي ت
ه              روع التوجي ي مش واردة ف دابير ال ن الت رامة م د ص دابير أش اذ ت ن إتخ اء م دول األعض ع ال ا يمن اَك م يس ُهن .  ول

رًا من إختصاص                 ة ألي خطوة يكون أم ة الُمْخَتَص اذ السلطة العام ى أن عدم إتخ ر إل وباإلضافة إلى ذلك  إتجه التفكي
ا تقلة ومختصة، بن ة ُأخرى مس ة عام تقلة أو هيئ ة مس ذين تضرروا أو يمكن أن محكم ب من األشخاص ال ى َطَل ء عل

 .يتضرروا

ة          ) سويسرا(أدلى السيد بالي     –19 ق بالهندسة الجيني ين        .  ببيان عن القانون السويسري المتعل انون ب ذا الق ز ه ويمي
ة أو لتسويق أحد المنتجات             فى  اإلستعمال المعزول وبين اإلطالق      ة     .  البيئة، سواء ألغراض تجريبي حدوث  وفي حال

رخيص                وفي  . ضرر ناشيء عن اإلستعمال المعزول أو اإلطالق التجريبي فإن مسئولية صارمة تقع على من يحمل الت
رخيص إذا                       ى من يحمل الت حالة حدوث ضرر ناشيء عن اإلطالق ألغراض تسويقية فإن الَمسؤولَية الصارمة تقع عل

ع تحت                 .آانت الضحية مزارعًا أو مستهلكًا لمنتجات أنتجها المزارع        تج يق  وشرح المتحدث أيضا أن أي عيب في المن
والَمسؤولَية غير َمْحدوَدة غير أن الحد الزمني هو        .  طائلة القانون التقليدي المتعلق بالَمسؤولَية عن منتجات المستهلكين       

 .  سنة30ثالث سنوات بعد معرفة الضرر، بينما الحد الزمني المطلق هو 
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ببيان عن الِنظام القانوني الكندي عن الَمسؤولَية والجبر فنوهت بأنه مهما يمكن             ) نداآ(أدلت السيدة آن دانييل      –20
ادة    دان يمكن أن تضع          27أن تسفر أو ال تسفر عنه المفاوضات الُمَتَعِلَقة بالم أن البل ذآر ب ان  الت ة بمك إن من األهمي ، ف

ا مستويات               ففي آندا، التي هي دو    .   تدابير مناسبة ضمن تحكمها الداخلي الذاتي      ة تنظمه إن الشئون البيئي ة  ف ة إتحادي ل
ع                   ي يتمت ة الت م الذاتي ات الُحك الحكومة اإلتحادية وحكومات الواليات معًا آما تنظمها البلديات وتنظمها أيضًا بعض هيئ

ك أن  ونتيجة ذ . وآندا هي أصال بلد ذو قانون عرفي، ويوجد نظام من القانون المدني في آيبك   . بها السكان األصليون   ل
هو إطار تشريعي   ) ورمزه سيبا(والقانون المدني لحماية البيئة .  شئون الجبر تتحكم فيها أحكام المحاآم وليس القوانين      

ة شتى               ي تغطي جوانب بيئي ة الت ذ عدد من المعاهدات الدولي ه بتنفي دا من خالل ة    :  تقوم آن ات الحي ات، الكائن الكيماوي
انون العرفي  المحورة، الخ وفي ِنطاق سيبا وضعت ع     ك    .  دد من العالجات المدنية التي إستكملت الق ى ذل وباإلضافة إل

فإن من الُمتاح للقضاة طائفة واسعة من األحكام التي صدرت، بما فيها األحكام ذات الطبيعية شبه المدنية، في الحاالت          
أن                         اك ب ائم باإلنته ل إصدار أمر للق ات عن إنتهاآات لسبب، مث ة        التي صدرت فيها إدان ًا للمجموعات البيئي دفع مبلغ ي

ويمكن أن تكون بعض َهِذِه األفكار ذات أهمية لمن يقومون في الوقت الحاضر بوضع                .  إسهامًا في عملها في المجتمع    
وم         فمثًال يوجد لدى آندا   . أطر السالمة األحيائية الوطنية    ه الغرامات المحك صندوق للضرر البيئي، يمكن أن تصرف ل

 .رآيز واقع على منع حدوث الضرر البيئي  إال أنه توجد عقوبات شديدة توقع على من سببوا الضرروبينما الت.  بها

ة عن  تشريعاتها                    -21 ات عام ة المتحدة أيضا ببيان دا والمملك دا وأوغن رويج وبولن أدلى الخبراء من أستراليا والن
 .الداخلية  بشان الَمسؤولَية والجبر

  من البروتوآول27ؤولَية والجبر إعماال للمادة  النظر في قضایا الَمس– 4البند 
 من جدول األعمال ومضت في هذا النظر 4 في البند    2002 ديسمبر   2نظرت الورشة في جلستها الثانية يوم        –22

 وتولت األمانة تقديم هذا البند فإسترعت أنظار المشارآين إلى ُمَذِآَرة من           .   ديسمبر 3في الجلستين الثالثة والرابعة يوم      
ذي  ين التنفي ي (UNEP/CBD/BS/WS-L&R/1/2)األم ية الت نطة والعناصر الرئيس ين األنش ى تب  أعدت آي تساعد عل

ة حول القضايا        .  من البروتوآول27ينبغي تغطيتها في سياق الماَدة       ى مناقشة عام وقال الرئيس أنه يأمل أن يستمع إل
ا      التي تتبينها تلك الوثيقة، وآذلك إلى أية قضايا ُأخرى ق          ى أن الورشة        .  د يرغب المشارآون في إثارته وأشار أيضًا إل

ين    ى األم ة سوف تعرض عل ائج المناقش ية، وأن نت ارات سياس د بإعتب ر مقي ر غي ة تفكي ون َجلَس ا  أن تك مقصود منه
 .التنفيذي الذي سيقوم بإتاحتها بوصفها وثيقة إعالمية

ة ع   -23 ار عام ى اإلدالء بأفك ارآين إل رئيس المش ا ال وا   دع ة وأن يبين ة األمان ي ورق واردة ف ايا ال ن القض
ها الورشة دون أن تناقش ي يري ية الت دتها  .  الموضوعات الرئيس ي أع ائق الت ى الوث ارآين عل ن المش ر م ى آثي د أثن وق

ِذِه الورشة ه           .  األمانة وإعتبروها أساسًا طيبًا للنظر في القضايا المطروحة على اإلجتماع          ي وأشير إلى أنه ما دامت َه
ر في آراء ونهوج                           د للتفكي ذل المشارآون آل جه فرصة طيبة للمناقشة المطلقة من أية تعليمات سياسية، فينبغي أن يب

 . مبتكرة

 :آان ُهناَك شعور بأن الفرصة ينبغي إنتهازها للتصدي لهذه للقضايا البالغة األهمية ،  شاملة ما يلي -24

 .  من البروتوآول27تفهم الماَدة  ) أ(

اَدة   أ )ب( ه الم ن أن تغطي ذي يمك رر ال ة بالض يناريوهات الخاص طة أو الس واع األنش ن 27ن  م
 البروتوآول؛

د وإجراءات الَمسؤولَية عن الضرر الناش )ج( ة ئأهداف ووظائف قواع ات الحي ات الكائن  عن تحرآ
 المحورة عبر الحدود؛

 .تعريف الضرر )د(

 .ة َمسئولَية الدولةتوجيه الَمسؤولَية في قنوات ُمَحَدَدة، شامل )ه(

 .األمان المالي واألموال ) و(

 . من البروتوآول27شكل أي صك يمكن أن ينشأ عن العملية الجارية تحت الماَدة  )ز(
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ات                     -25 وع الكائن َدد لن ا المناقشة تعريف ُمَح باإلضافة إلى ذلك أقترح أن من الموضوعات التي ينبغي أن تتناوله
َدد      الحية المحورة التي ينبغي الن     ر ُمَح ظر فيها حيث أن مفهوم َهِذِه الكائنات في الوقت الحاضر مفرط في الُعمومَية وغي

 .تحديدًا آافيًا

ر الناجحة وفي أسباب عدم                           –26 ة الَمسؤولَية غي أبديت آراء تقول أن ُنقَطة بداية مفيدة تتمثل في  النظر في أنظم
 .زادت فرص النجاحوأقترح أن ُآَلما سلك مسلك ُمَحَدد ُآَلما .  نجاحها

قال بعض الخبراء أن المناقشة يجدر أن ترآز على  تحديد القضايا التي تجعل إيجاد نظام دولي الزمًا أصًال،          –27
ك القضايا              داخلي تل انون ال ين                  . ولماذا ال يمكن أن يغطي الق ا َقضَية رسم الخط الفاصل ب وب حله ومن القضايا المطل

 .الدولي والشئون التي يمكن التعامل معها بموجب القانون الداخليالشئون المطلوب حلها على الصعيد 

راءات              –28 د وإج ق بقواع ا يتعل درة فيم اء الق ى بن اه إل ن اإلنتب د م الء مزي وب إي ى وج ز عل اَك ترآي ان ُهن آ
 .الَمسؤولَية

  من البروتوآول27تفهم الماَدة 
 من البروتوآول، خصوصًا بشأن 27ل مدى المادة  دعت الرئاسة المشارآين إلى اإلدالء بأفكارهم األولى حو        –29

 ". األضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود "عبارة 

 ترآت جميع الخيارات مفتوحة وأن الدور الوحيد للورشة هو النظر بتعميق في       27أبدي رأي يقول أن الماَدة       –30
تفي         اع                     جميع الخيارات والنظر في جميع القضايا، ليس ه بعمل إجتم د قيام د عن ا بع ة فيم ؤتمر األطراف ياإلتفاقي ا م د به

 .لألطراف في البروتوآول

ة                           27ذآر أيضا أن الماَدة      –31 ات الحي ل الكائن ط نق يس فق ا في سياق فضفاض يأخذ في الحسبان ل  ينبغي تفهمه
ابر وا        ل الع يما النق ول، وال س ة     المحورة بل آذلك الكائنات األخرى في ظل البروتوآ ات الحي لتعامل واإلستعمال للكائن

ة المحورة ال يمكن أن              ).  4الماَدة  (المحورة الواقعة أيضا ضمن ِنطاق البروتوآول        ات الحي ار الكائن ذلك أن آث وذآر آ
ة يحتمل أن تطول          ت ام                 .  الحظ إال على فترة زمني ى إتم ة عل رة طويل د إنقضاء فت إن الضرر يمكن أن يظهر بع ذا ف ول

اَدة       . نة وبعد زمن طويل من إدخال الكائنات الحية المحورة في البيئة          توصيل شحنة معي   ى أن الم ه أشير أيضًا إل غير أن
 .  تتعلق فقط بتحرآات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مما ينطوي على نقلها من ُنقَطة إلى ُنقَطة ُأخرى27

ة عن       "إلى جانب التفسير الممكن لعبارة         –32 ر الحدود           األضرار الناجم ة المحورة عب ات الحي ل الكائن من  "  نق
ع                       ة ال يمن ذه الجمل ى تفسير ضيق له ه حت وحظ أن جانب مؤتمر األطراف العامل آإجتماع لألطراف في البروتوآول ل

وجرت بعض المناقشة حول     .  27مؤتمر األطراف العامل آإجتماع لألطراف في البروتوآول من توسيع ِنطاق الماَدة            
أنه أن يكون َقضَية سياسية                   27لماَدة  ما إذا آانت ا    ة     /  هي عبارة عن أرضية أو سقف، وهو أمر من ش أو َقضَية قانوني

 .ينبغي أن يحلها مؤتمر األطراف العامل آإجتماع لألطراف في البروتوآول

 . من البروتوآول27نوع األنشطة أو السيناریوهات للضرر الذي یمكن أن تغطيه الماَدة 
ي     –33 رئيس س اَدة            طرح ال ا الم ذا      27ناريوهات أو أنشطة ممكن أن تغطيه  من البروتوآول واردة في المرفق به

وقال إن السيناريوهات الواردة في المرفق إنما غرضها المناقشة، فهي إذًا قائمة على أساس تفسير فضفاض                   .  التقرير
اَدة   ن للم ياريوهات ي      27م ال إن الس تنفادية وق ت إس ا ليس ول ولكنه ن البروتوآ اد     م أدوات إلرش تعمالها آ ن إس مك

 .27المشارآين إلى تفصيل قضايا موضوعية تتعلق بالمادة 

ر              –34 أعرب عن رأي يقول بأن من المسائل األساسية هي الفصل فيما إذا آان تحرك الكائنات الحية المحورة عب
ة في         وتبعًا لهذا الفرق بين الحال    . الحدود الذي سبب الضرر هو تحرك مقصود أو غير مقصود          أ جوانب ُمْخَتِلَف تين  تنش

 .نظام محتمل للمسئولية

ة،              –35 ة نووي ين آارث ز ب اَك تميي ان ُهن ة المحورة، آ ات الحي بشأن موضوع  الكارثة الذي يمكن أن تسببها الكائن
وع الكا                          رًا ؛ ون رك أث د بضع سنوات دون أن يت ه بع ة  تظل عواقبها ُمَدة طويلة؛ وإنسكاب رئيسي للنفط، يزول تلويث رث

ظ            ف لف م تعري دي بحك راض أب و إنق واع، وه د األن راض أح بب إنق ورة يس ة مح ات حي الق آائن ن إط أ ع ي تنش الت
ات  .  وهذا اإلنقراض يمكن أن يحدث أيضا في حالة الكارثة النووية أو التلويث بالنفط  . اإلنقراض وعندما تتزاوج الكائن
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و  ار تك إن اآلث ة ف ات تقليدي ًا بكائن ة المحورة جيني االحي اس له ة ال إنعك ذا . ن نهائي ة حول ه د أن اآلراء آانت متباين بي
 .الموضوع

ة       –36 ى الناحي رب إل ة أق ة وآارث المة األحيائي ق بالس ة تتعل ين آارث واز ب ود ت دم وج ول بع ن رأي يق رب ع أع
ة المحورة هي أم                       ات الحي ار إطالق الكائن ه     التقليدية مثل الحادثة النووية أو إنسكاب النفط، حيث أن آث . ر ال يمكن تبين
ين، إلنشاء نظام من الَمسؤولَية                         ة أو ضرر مع د آارث ى العكس      . والواقع أنه ُأقترح أيضًا أنه ال داعي إلى تحدي ل عل ب

ة أو ضرر يمكن أو ال يمكن أن يحدث                   ة آارث د ذآر أن     .  ينبغي تحديد نظام الَمسؤولَية  بشكل مستقل عن أي ه ق د أن بي
رر أ   ًا للض ر يقتضي تعريف انوني       األم ي والق ياق العلم ي الس خًا ف ون راس ي أن يك ف ينبغ ذا التعري ة وأن ه و للكارث

 .الُمعاِصر

ة   –37 تجابة ألي ى أساس اإلس يس عل دمي ول ى أساس تق ر ينبغي وضعه عل ًا من الَمسؤولَية والجب ذآر أن نظام
ة داث واِقَع الن    .  أح يما ب ول والس دف البروتوآ راء به ذآير الخب م ت ياق ت ذا الس ي ه ي  وف ه ف ار إلي وطي الُمش هج التح
 .البروتوآول

ًا الضرر         -38 ل أيض وجي ب التنوع البيول رار ب ط اإلض ي فق يناريوهات ال تغط أن الس ول ب ن رأي يق رب ع أع
المزارعين اق   . اإلقتصادي ب ارج ِنط ا خ ع تمام ه يق ر أن ان آخر غي ي مك ه ف ذا الضرر اإلقتصادي وردت معالجت وه

 . اإلقتصادية– تمت إلى اإلعتبارات اإلجتماعية 26بشكل طرفي حيث أن الماَدة اإلتفاقية أو البروتوآول، إال 

 وظائف وأهداف قواعد الَمسؤولَية عن الضرر الناشيء عن 
 تحرآات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

ويض ع   –39 و التع ون ه ؤولَية ينبغي أن يك ن الَمس ام م ز األساسي ألي نظ أن الترآي ول ب ن أعرب عن رأي يق
ام   .  الضرر أو إصالح الضرر داف أي نظ ن أه ًا م و أيض ع الضرر ه أن من ين ب اَك تب ان ُهن ك آ ى ذل وباإلضافة إل

ر الحدود يمكن أن                      .  للمسئولية ة المحورة عب ات الحي وتعزيز قبول الجمهور للصناعة الداخلة في ِنطاق  تحرك الكائن
 .يكون أيضًا وظيفة هامة

ئولية                   بيد أنه قد أبديت شكوك حول      -40 الل نظام للمس ع من ِخ ق المن يس من    .    ما إذا آان من المستطاع تحقي فل
ه نظام الَمسؤولَية من حدوث الضرر            ع في د يمن ذي ق ر        .  الواضح المدى ال ر أن األث رًا رادع، غي ًا أث ه حق د يكون ل وق

ع وأنظمة الَمسؤولَية هي التي تفتح نافذة عند فشل ال        .  ليس واضحاً ) أي التوقي (المانع   ه          .  من رح أن ذا السياق أقت وفي ه
 ).التوقي(من المستطاع إستعمال آليات ُمْخَتِلَفة أو إستحداث آليات ُمْخَتِلَفة لغرض المنع 

 في حالة حدوث حادثة تقليدية مثل إنسكاب        – أي المنع    –وباإلضافة إلى ذلك قيل أنه على حين تدابير التوقي           -41
ل سهولة في              النفط،  هي تدابير يسهل فهمها، إال         ة المحورة أق ات الحي أن مفهوم تدابير التوقي في سياق إطالق الكائن

 .اإلدراك

ن    -42 غ م ي أال يبل ر ينبغ ئولية وللجب ًا للمس ًا أن نظام وحظ أيض ول وموضوعه، ل ق بغرض البروتوآ ا يتعل فيم
 .الصرامة ما يمنع تحرآات الكائنات الحية المحورة عن قصد عبر الحدود

ة                 ًا أن نظام الَمسؤولَية يمكن أن يكون        ولوحظ أيض  –43 ات الحي ق بتحرآات الكائن ا يتعل ة تصحيحية فيم ه وظيف ل
 .المحورة عبر الحدود بصفة غير مشروعة

 تعریف الضرر
قترح األخذ بتعريف فضفاض للضرر، يشمل ليس فقط الضرر بالتنوع البيولوجي بل يغطي أيضا الجوانب ا -44

 . اإلقتصادي–والضرر بالصحة البشرية والضرر اإلجتماعي األخرى آالخسارة اإلقتصادية 

ة المحورة يمكن أن يسبب أيضًا                      –45 ات الحي إن إطالق الكائن وجي ف أشير إلى أنه باإلضافة إلى الضرر األيكول
 .خسارة تجارية، في حالة ما إذا آان مزارع عضوي قد تلوث محصوله ببذور محورة جينيًا

ذا الضرب من                      –وبشأن الضرر اإلجتماعي     –46 ة ه ذات بتغطي ى أن البروتوآول يسمح بال  اإلقتصادي أشير إل
وع                        .  الضرر ربط بن ة هو أمر يمكن أن ي اٍم بصفة عام فمثًال إن بقاء  مجتمع من السكان األصليين أو شعوب في بلد ن

وع من الضرر     معين من األنواع معرض للمخاطرة من الكائنات الحية المحورة بيد أنه قد أشير إلى أن  إدراج        ذا الن  ه
 .قد ال يكون أمرًا مناسبًا
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أعرب عن رأي يقول بأن البروتوآول يتعلق بالحفظ واإلستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وآذلك بالصحة  -47
 .البشرية وانه يكون من المفهوم أن الضرر بالصحة البشرية ينشأ عن الضرر بالتنوع البيولوجي

واع                       أقترح أيضًا أن الضرر      –48 ه األن اَك مرآز نشأت عن ان ُهن وجي ال يمكن أن يحدث إال إذا آ التنوع البيول .  ب
دًا في                       ًا يكون من السهل ج ًا طبيعي ًا إيكولوجي وث نظام د ل وقيل أنه بعد أن يصبح من المعروف أن آائنا حيًا محورًا ق

وجي  بعض الحاالت إستئصال المحاصيل أو النباتات المحورة جينيًا قبل أن يحدث الض         التنوع البيول رح أن  .  رر ب وأقت
ون     ن يك وجي ل التنوع البيول ه أن الضرر ب ت نفس ي الوق ًا ف ل أيض أ ، وقي ز المنش ة لمراآ م خريط ر يقتضي رس األم

 .محصورًا في مراآز المنشأ، خصوصًا فيما يتعلق بالحيوانات والكائنات الحية الدقيقة

إ  –49 وجي ف التنوع البيول ر عن اإلضرار ب أن الجب تعادة  بش دابير إس ي أو ت ر الرجع ة ذات األث دابير الوقائي ن الت
ة أو التعويض                  .  الوضع السابق يمكن إتخاذها    دابير المكافئ إن  الت ه ف ولكن عندما يكون الضرر ضررًا ال يمكن تدارآ

 .يمكن التفكير فيهما

دير  –50 ة تق ر يصعب للغاي تدام أم تعماله المس وجي وإس وع البيول ظ التن ل إن الضرر بحف ه ليست آ م أن ه ث آميت
والسيناريوهات .  وقد يقتضي األمر إيجاد عتبة للضرر     .  التغييرات في التنوع البيولوجي تكون أمرًأ تنشأ عنه مسئولية        

ة المحورة المقصود                         ات الحي ة واسعة من األمور ، تشمل الكائن الواردة في المرفق بهذا التقرير يمكن أن تغطي طائف
ًا    منها اإلستعمال المباشر   ًا خفيف  في األغذية أو األعالف أو للتجهيز أو التصنيع ، وهي أمور ينظمها البروتوآول تنظيم

 .ولكن ال يغطيها بالحتم نظام للمسئولية بموجب البروتوآول

ة                     –51 ذي يلحق بالبيئ اثًال للضرر ال ًا مم يس حتم وجي ل م أن  .  أعرب أيضًا رأي مفاده أن الضرر بالتنوع البيول ث
ه أي نظام                        27ألغراض الماَدة   "  الضرر"تعريف لفظ    ذي ينبغي أن يغطي اهو الضرر ال ا تعريف م  هو َقضَية ، بينم

ان          .  للمسئولية مطلوب وضعه في المستقبل، هو َقضَية ُمْخَتِلَفة تماماً         وقد أقترح أنه البد أال يفترض أوتوماتيكيًا بأن إمك
 .تيكيًا أن هذا الضرر سيغطيه نظام للمسئولية يعني أوتوما27مناقشة موضوع الضرر في سياق الماَدة 

وجي             –52 وع البيول ظ التن ى حف ئة عل ارة الناش ار الض ي لآلث تفهم العلم ن ال دًا م ي مزي ر يقتض رح أن األم أقت
 .واإلستعمال المستدام لذلك التنوع ، وما إذا آان تغيير بسيط يمثل فعًال ضررًا واقعًا

ار الضار         –53 رة اآلث ظ، وهو وضع يمكن                     لوحظ أيضًا أن فك لفًا في مجال الحف ائم س ا بالوضع الق ة يجب ربطه
 .تقديره على أساس المعلومات التقنية مثل اإلحصائيات الُمَتَعِلَقة باألواهل ومدى توزيعها

 تحدید مسارات الَمسؤولَية، شاملة مسئولية الدولة
قائَمة بالتصدير، مع اإلشارة إلى نقص الثقة أعرب عن رأي يقول بأن الَمسؤولَية ينبغي توجيهها نحو الدول ال       –54

ذي         ى هدف البروتوآول ال راء، وإل ة الفق بين الدول القائَمة بالتصدير والدول القائَمة باإلستيراد، وإلى الحاجة إلى حماي
دول           ا              . هو رعاية نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بين ال إن الَمسؤولَية ينبغي توجيهه ا في رأي آخر ف  نحو   أم

ى                     الشخص المسئول عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، على األقل على أساس أولي مع اإلشارة ضمنًا إل
 .خيار فضلة الَمسؤولَية التي تتبقى على عاتق الدولة

ة                         –55 ر الَمسؤولَية القائَم لفًا تقري ين يفترض س ى شخص مع  أعرب عن رأي يقول بأن قرار توجيه الَمسؤولَية إل
ات               . على غير أساس من الخطأ بإعتبارها الَمسؤولَية القياسية        ى الحلق واقعين عل وفي هذا الصدد ذآر أن المستعملين ال

ى أساس    (الالحقة من سلسلة المنتجين أو القائمين بالتصدير ينبغي إخضاعهم لمقاييس ُمْخَتِلَفة من الَمسؤولَية         ة عل القائَم
 ).الخطأ أو الَمسؤولَية الصارمة

اَدة       –56 ورة وأن الم ة المح ات الحي واع الكائن ل أن بة لك ارمة ليست مناس ؤولَية الص ر أن الَمس  ال تقضي 27ذآ
 .بالضرورة بتطبيق نظام من الَمسؤولَية الصارمة

فيما يتعلق بتوجيه الَمسؤولَية إلى الشخص المسؤول عن تحرك الكائن الحي المحور عبر الحدود أعرب عن            -57
ع   .  يه الَمسؤولَية يجب أن يسترشد بهدف نظام الَمسؤولَية والجبررأي مفاده أن توج   فإذا آانت وظيفة هذا الِنظام هي من

وع الضرر                         ة دون وق ان في أفضل موقف للحيلول ذي آ وإذا . وقوع الضرر، فينبغي توجيه الَمسؤولَية إلى الشخص ال
ًا أن يغطي الضرر           آانت الوظيفة هي إصالح الضرر فينبغي توجيه الَمسئولَية إلى شخص ي           ه ويستطيع مالي .  سهل تبين

ة   ات حي ر الحدود لكائن ي التحرك عب ة ف ول الصناعة الداخل ى قب ور عل ون حمل الجمه ذا الصدد يمكن أن يك ي ه وف
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ه الَمسؤولَية              ر                .  محورة هو أيضًا عامل حاسم في توجي ة محورة عب ات حي ر مشروعة لكائن ة تحرآات غي وفي حال
 .لَمسؤولَية على القائم باإلتجار غير المشروعالحدود ينبغي أن تقع ا

يم     -58 ى تقي وم عل ا يق دود إنم ر الح ور عب ي مح ائن َح تيراد آ رخيص بإس ول أن الت ًا عن رأي يق وأعرب أيض
ة                  ى الدول للمخاطر في الدولة القائَمة باإلستيراد، وأن الَمسؤولَية تبعًا لذلك ينبغي عدم توجيهها إلى القائم بالتصدير أو إل

ة بالتصديرا ط .  لقائَم ان ال ينبغي الخل ران مختلف ا أم ه الَمسؤولَية هم تيراد وتوجي رخيص باإلس ي رأي آخر أن الت وف
 .وفي هذا الصدد أشير إلى تقديم معلومات غير َصحيَحة أو غير آاملة إلى الدولة القائَمة باإلستيراد.  بينهما

 األمن المالي واألموال
ات         شرح عدة خبراء أن من يت      –59 تيراد أو التصدير لكائن رخيص باإلس ى ت قدمون في بلدانهم بطلب الحصول عل

ا   .  حية محورة عليهم  إيجاد أمان مالي على شكل سند أو ضمان مصرفي أو بوليَصة تأمين أو صك مماثل                   ومع أن رأي
اًال ،    قد أبدي بأن فرض أمان مالي إجباري في ِنطاق الَمسئولَية والجبر هو أمر ضروري آي يكون مثل         ذا الِنظام فع  ه

أمين                دائل الت أمين وسعر ب ا وإتاحة الت ذآر مشارآون آخرون عددًا من المصاعب، تشمل قابلية المخاطرة للتأمين عليه
 .وعبء آفالة اإلمتثال لمطلب إيجاد األمان المالي

ذا        -60 بًا إذ أن مناقشة ه ؤدي بصفة    وأعرب أيضًا عن رأيي يقول أن األمان المالي قد ال يكون مناس الموضوع ت
ل    ) أي وضع حد أقصى له    ( عامة إلى الحد من ذلك األمان        بينما اآلليات غير األمان المالي يمكن أيضًا التطلع إليها، مث

 .اإلستعادة الُمباِشَرة للوضع الذي آان قائما قبل وقوع الضرر على يد الشخص المسؤول عنه

 المسؤولية، فإن مسألة إدخال األمان المالي اإلجباري فيلوحظ أن في آثير من المفاوضات بشأن صكوك  -61
وفي . نظام الَمسؤولَية والجبر إنما هي أمر يترك مفتوحًا إلى الدقيقة األخيرة وال يتقرر إال على وجه اإلندفاع والعجلة

مر إلى معلومات  إذا آانت تلك العملية تتحرك في هذا اإلتجاه فسوف يحتاج األ27العملية التي تجري َتحت الماَدة 
 .تقنية ومالية ُمَحَدَدة في المراحل األولى من العملية

ًا      : فيما يتعلق بإنشاء صندوق أعرب عن طائفة متنوعة من اآلراء   –62 ذا اإلنشاء ُيمكن أن يكون تكميلي فقيل أن ه
ر؛ وأن صندوق                   انده نظام    أو يكون بديًال إلدخال األمان المالي اإلجباري في نظام من الَمسؤولَية والجب رده، ال يس ًا بمف

ر سوف تضيع إذا وجهت                     ة لنظام من الَمسؤولَية والجب من الَمسؤولَية والجبر، ال يكون له معنى؛ وأن الوظيفة الوقائي
ى في                          ه ال معن ر الحدود وإن الَمسؤولَية إلى الصندوق بدال من إلى الشخص الضالع في نقل الكائنات الحية المحورة عب

ولوحظ عدد من المصاعب فيما يتعلق بإنشاء    .  تكنولوجيا أن تدفع مقدمًا عن ضرر قد ال يحدث أبداً         إجبار صناعة البيو  
ة واإلسهامات في     مختلفةصندوق، شاملة الوظائف واألمانات المالية ال    ات المالي  للصناديق، وفروق األسعار بين األمان

اريخ        همين في الصندوق، وإستعداد صناعة البيوت     االصندوق، وتبين الُمس    ة ت ا لإلسهام في الصندوق في غيب كنولوجي
 .يشمل عددًا آبيرًا من الحوادث الُمكلفة

ي يوجد                          –63 ة الت اج والدول ائم باإلنت ول أن الق فيما يتعلق بمن ُيمكن أن يسهموا في الصندوق أعرب عن رأي يق
اج ينبغي أن يسهما في الصندوق             أن اإل       .  فيها القائم باإلنت ول ب دي رأي آخر يق ا ُيمكن أن      وأب سهامات في صندوق م

ى       .  تكون إما إجبارية وإما طوعية وأن األمر يقتضي مزيدًا من مناقشة هذا الموضوع             ات إل ديم طلب ة تق ا بشان أهلي أم
 .الصندوق ُذآر أن َهِذِه األهلية ُيمكن أن تكون مقصورة على البلدان النامية وذات اإلقتصادي اإلنتقالي

 :الحاالت واألنشطة الممكنة التي قد يساعدها الصندوق، وهي تشملأعربت عدة آراء بشأن  –64

ة         طارئ  الطواريء،  وقد لوحظ بشأنها أن الغوث من أمر          ) أ(  ة طويل ينبغي توفيره قبل إتمام إجراءات قانوني
 الجبر؛وأن المبالغ التي يدفعها الصندوق ُيمكن إستردادها من الشخص المسئول بموجب نظام الَمسئولَية و. وُمعقدة

 عفى من الَمسؤولَية؛مالحاالت التي ال ُيمكن فيها تبين الشخص المسئول أو التي يكون فيها هذا الشخص ) ب( 

 .تنفيذ برامج بناء القدرة في مجال تقيم المخاطر وآذلك مجال الَمسئولَية والجبر) ج( 

  من البروتوآول27أشكال أي صك یقوم على أساس الماَدة 
وا      دعا الرئيس ال   -65 م أدل ًا أنه مشارآين إلى النظر في هذا البند الفرعي في الجلسة الخامسة من الورشة، ُمالحظ

ار   ار صفر أي الخي د الخي ال يوج ي المج د طرف ي أح ال إن ف ذا الموضوع وق ن اآلراء حول ه ة واسعة م ًال بطائف فع
ة في                ة آافي ة        المنعدم ومعناه حسب مفهومه أن الَمسؤولَية والجبر ُمغطيان تغطي ة الدولي ر التنظيمي ان آخر من اُألُط مك
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رغم                 .  أو الداخلية /و ى ال ًا، عل زم قانون وفي الطرف اآلخر من المجال أعرب عدة خبراء عن تأييد قوي إليجاد صك ُمل
دء             : من أن ثالثة تحُفظات رئيسية ُأبديت بشأنه       ل ب الوقت الذي تستغرقه المفاوضة، والوقت اإلضافي الذي سينقضي قب

راء أن     . وأرجحية أال تنضم جميع األطراف إلى هذا الِنظام       النفاذ،   ومن ضمن هاتين الحالتين القصويين قال بعض الخب
ق                       ة التطبي ة ذاتي ة أو توصيات أو آلي .  النتيجة ينبغي أن تكون  إيجاد صك غير ُملزم قانونًا ، على شكل ُخطوط توجيهي

 .افر مع لبنات ُيمكن إيجادها لبناء نظام المسئولية والجبروُدعي الُمشارآون إلى ُمعالجة َهِذِه الَقضَية في تض

انوني             –66 : أعرب عن رأي مفاده أن األمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات التقنية، بشأن الجوانب غير الجانب الق
ي ل     ى  الفعل و المعن ا ه ببت الضرر، وم ي س ددة الت ورة المح ة المح ات الحي ين الكائن ات، تب باب، عبء اإلثب  "ـ األس

 .وهلم جرًا"  الحفظ واإلستعمال المستدام "ومعنى "  الضرر

ع     -67 مل جمي ًا يش زم قانون ي صك ُمل ة ف ت راغب دان آان وِحظ أن بعض البل اريخ المفاوضات ل ذآير بت د الت عن
ول، ولكن بسبب ضيق الوقت وضغوط ُأخرى         زءا اليتجزأ من البروتوآ ك ُج ى أن يكون ذل جوانب الموضوع، عل

ا         . 27البلدان في خاتمة المطاف على ماَدة تمكينية هي الماَدة      وافقت تلك    ة إنم ار النتيجة النهائي د ُذآر أن إختي ه ق د أن بي
هو قرار سياسي وأن واجب الورشة هو توفير أفضل معلومات ممكنة إلى مؤتمر األطراف العامل آإجتماع لألطراف          

 .في البروتوآول

ة إن          –68 زام                   آان ثمة شعور أن الورشة الحالي يهم إلت يس للمفاوضة وأن الُمشارآين عل ل للمناقشة ول ا هي محف م
ى     . المائدةبالنظر في جميع الخيارات وعدم إستبعاد أي شيء موضوع على   ار الموضوعة عل دة  ومادام أحد األفك المائ

ة الَمسؤو                     يما من أنظم ددًا جس د     هو إيجاد صك قانوني شامل لجميع الجوانب بشأن الَمسؤولَية وحيث أن ع ة ق لَية الدولي
ة                   ة الحوادث النووي نفط وتغطي اك حاجة    ) فشل، واإلستثناءان  الرئيسييان من هذا الفشل هما نظام تغطية إنسكاب ال فهن

اَدة                   ر أن من السمات                27إلى تبين لماذا يكون ِنظام للمسؤولية يصدر في سياق الم ق وُذِآ اجح التطبي ًا ن ، يكون نظام
 .بيقها هي أن َهِذِه األنظمة آانت ُمرآزة ترآيزًا محددًاالرئيسية لألنظمة التي نجح تط

دان                       –69 ديم المقترحات لمساعدة البل أقترح أنه ُيمكن األخذ بنهج يقوم على تطبيق أفضل الممارسات في سبيل تق
 .القائَمة بوضع نظام للسالمة األحيائية ألول مرة

أنه أن يسمح بإدخال نظام موحد           وُذآر، تأييدًا للدعوى إلى إيجاد صك ُملزم قانونا،          –70 أن مثل هذا الصك من ش
ق في            . بدًال من نظام يعتمد على أنظمة داخلية متنوعة         ا وال ُتَطَب رتبط به ة ال ُي ر الُملزم ة غي ى أي حال إن األنظم وعل

 .المعتاد

اً        -71 زم قانون اد صك ُمل ا  وبصفة خاص  .  ذآر أن بعض الجوانب العابرة للحدود تفرض حتمًا وجوب إيج ة  بينم
ر     إن األم وطني، ف انون ال تيراد بموجب الق ة باإلس ة القائَم ى الدول تيراد أو إل ائم باإلس ى الق ؤولَية إل ه الَمس ن توجي ُيمك
ي حدث                      ة الت يقتضي صكًا دوليًا ُملزمًا إذا آان المقصود توجيه الَمسؤولَية إلى أي شخص آخر خارج عن ِنطاق الوالي

 .الضرر في نطاقها

ًا ، إذ أن الغرض الشامل للخطوط           ُذآر أن   –72 زم قانون ة صك مل ة ال ُيمكن وضعها في غيب الخطوط التوجيهي
 .التوجيهية هو إعطاء بيانات عن آيفية تنفيذ صك ُملزم قانونًا

آان ثمة شعور بأن توليفة من صك ُملزم قانونًا ومن خطوط توجيهية غير ُملزمة ُيمكن أن تكون هي النتيجة                      –73
اع                27في هذا الصدد لوحظ أن الماَدة       و.  المناسبة ى اإلجتم ع سنوات عل د مرور أرب تنفد بع  من البروتوآول سوف تس

األول لمؤتمر األطراف العامل آإجتماع لألطراف في البروتوآول ؛ وأنه سيتسنى عندئذ تعديلها لتوفير بعض السمات            
زم     ر مل ع  صك غي ة م ي توليف ر ف ؤولَية والجب ن الَمس ام م ية لنظ ة   األساس ًا توجيهي ن أن يتضمن خطوط ًا ُيمك  قانون

 .تستكملها حوافز إلتباع تلك الخطوط، مثل تدابير بناء القدرة

د                     –74 ُذآر أنه لن يكون من المستطاع التفاوض في إيجاد صك ُملزم قانونًا وقائمًا بذاته، في ِنطاق البروتوآول بع
 .مرور أربع سنوات

ة أو   " القانون اللين"في باديء األمر وضع بعض    : نعلى خطوتي قائمًا  فإقترح نهج يكون     –75 والخطوط التوجيهي
اد                          ذا العمل بشأن القضايا بقصد إيج م مواصلة ه التوصيات بشأن جميع الموضوعات التي نوقشت في َهِذِه الورشة، ث

 .صك ُملزم قانونا في الوقت الالزم
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من اآلراء التي أيدت إيجاد صك ملزم قانونًا، وأن    تولى الرئيس تلخيص المناقشة فقال أنه قد إستمع إلى آثير            -76
ئولَية      اللبنة الرئيسية لبناء ذلك الصك هي نظام للمسؤولية المدنية ، مع إمكان ترك بعض الَمسؤولَية مع فضلة من الَمس

فة مع نظام فإذا آان من الصعوبة بمكان إيجاد صك ُملزم شامل فلعل نهج األخذ بنظام ُملزم في تولي             .  على عاتق الدولة  
ر                      .  غير ُملزم يكون هو المسلك السديد      اذه ُيمكن أن يكون صك غي دء نف ًا وب زم قانون ولتغطية المدة بين إقرار صك ُمل

 .ُملزم قانونًا هو التدبير المؤقت المنشود

حظ  وال.  والحظ الرئيس نهج األخذ بأفضل الممارسات وإستصواب بناء القدرة  في مجال الَمسؤولَية والجبر             –77
ة الُيمكن     .  أيضا أن المشارآين قد دعوا إلى وضع قواعد وإجراءات لتنظيم التحرآات عبر الحدود             والخطوط التوجيهي

 . أن تكون بديًال عن تلك القواعد، ولكن ُيمكن على األقل أن تضيف إليها

د من المعلومات بشأن ق              -78 ى مزي وا الحاجة إل د بين رئيس أيضًا أن عدة مشارآين ق ا    الحظ ال ضايا تصدت له
ين                        ببية ب ة س اد عالق الي وإيج ان الم الورشة، بما فيها لماذا نجحت أنظمة ُأخرى للمسؤولية والجبر، وإتاحة وسائل األم

 .األسباب والمسببات، وهي أمور ُيمكن النظر فيها في ورشة قادمة

 .27عناصر ُأخرى ینبغي إدراجها في نظام َتحت الماَدة 
يم             آان من المسائل األخ    –79 ة للتحك رح أن   .  رى التي أثيرت مسألة التحكيم الذي ُيمكن أن تتواله محكمة دائم وأقت

ات                                  ه ُيمكن أن  تقضي بترتيب ة وأن اآم القضائية العادي يم تكون أسرع في إنجاز األمور من المح ة للتحك محكمة دائم
 . مؤقتة

 شؤون أخرى  – 5البند 
 .لم تُكن ثمة شؤون ُأخرى -80

 اد التقریرإعتم  – 6البند 
ة        – 81 وارد في الوثيق ر الورشة ال  في الجلسة   (UNEP/CBD/BS/WS-L&R/1/L.1) تولى المقرر تقديم مشروع تقري

 .وتم إعتماد التقرير بعد تعديله شفويًا.  2002 ديسمبر 4السادسة يوم 

ة، بإ    – 82 رئيس واألمان ب ال الرئيس ونائ تعينا ب رر، ُمس ى المق د إل ى أن يعه اق عل م اإلتف ن   ت ر م زء األخي داد الُج ع
 .المداوالت في صورته النهائية

 إختتام اإلجتماع  – 7البند 
 .2002 ديسمبر 4 يوم األربعاء 17 بعد تبادل المجامالت المألوفة أعلن الرئيبس إختتام الورشة في الساعة – 83



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/8 
12Page  

 مرفق
 

  عبر الحدودالمحوَّرةسيناریوهات لنقل الكائنات الحية 
 

 لكائنات الحية المحورة جينيًامحاصيل ا -أوًال 
 ب ⇐ أ

⇓ 
 ج

 . أ ، ب ، ج هي أطراف-
 .إختبار ميداني أو تنمية تجارية:  إدخال إلى البيئة -
 )  ج←ب   (والنقل عبر الحدود غير المتعمد)  ب ← أ  (النقل عبر الحدود المتعمد -
 . أ  هي من غير األطراف- :  إختالفات-

 )25الماَدة (تصرف غير مشروع )  ب ←  أ (دالنقل عبر الحدود غير المتعم -
 

 إختبار معملي للفيروس -ثانيًا
 ب ⇐ أ

⇓ 
 ج

 . أ ، ب ، ج هي أطراف-
 . إستعمال معزول-
 . إطالق عرضي-
 )  ج←ب   (والنقل عبر الحدود غير المتعمد)  ب ← أ  (النقل عبر الحدود المتعمد -
 

   التي تدخل في السلسلة الغذائيةاشر آأغذیة أو أعالف أو للتجهيزلالستعمال المبالكائنات الحية المحورة  -ثالثًا
 ب ⇐ أ

 
 . أ  و ب هما من األطراف-
 ) ب ← أ  (النقل عبر الحدود المتعمد -
 

  الشحن-رابعًا 
 ب ⇐ ر ⇐ أ

⇓ 
 ج

 
 . أ  ، ر ، ب ، ج  هي أطراف-
 ).بيئةإدخاًال في المقصود منه أن يكون إستعماًال معزوًال أو ( إطالق عرضي -
 )  ج ←ر   (  والنقل عبر الحدود غير المتعمد)    ب  ←   ر  ←أ   ( النقل عبر الحدود المتعمد -

_ _ _ _ _ 


