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 األطراف في حالة المرور العابر لمكائنات الحية المحورة تأو التزاما/حقوق و
 

 

 مذكزة مه األميه التىفيذي

 مقدمت- أوال

اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة لمسالمة  .1
إلى والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية يدعو األطراف  الذي BS-III/16ئية، خالل اجتماعو الثالث، المقرر األحيا

أو التزامات األطراف في حالة المرور العابر لمكائنات /تقديم المزيد من وجيات النظر والمعمومات عن خبراتيا بشأن حقوق و
إاّل كطرف وتشمل وجيات النظر التي طمبت ما إذا كان الطرف الذي اليعمل . لخامسالحية المحورة، لمنظر خالل اجتماعو ا

 .بموجب البروتوكول يقوم بالتصديرطرف  تفي حالة مرور عابر يتحمل التزاما

عدم توافر أي خبرات أو معمومات لدييما عن ىذه إلى وا ر استجاب بمدان، بوتسوانا، والمكسيك، لمدعوة وأشا وقد .2
 .المسألة
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عن المناقشات التي دارت بشأن ىذا البند في االجتماعات فر ىذه الوثيقة، في القسم الثاني، معمومات أساسية وتو  .3
ويبرز القسم الثالث بإيجاز الطريقة التي تفيم بيا الشحنات . تاتمك االجتماع وتستنسخ المذكرات التي قدمت ألغراض ،السابقة

عن المتطمبات ويقدم القسم الرابع بعض األمثمة . ر من االتفاقات الدوليةعدد قميل آخ بمقتضى عابر التي في حالة مرور
وأخيرا يقدم القسم الخامس بضعة عناصر لمشروع . كائنات الحية المحورةلم بالمرور العابرالتنظيمية أو السياساتية المتعمقة 

 .مقرر لمنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 معلوماث أساسيت- وياثا

الحركة العابرة لمحدود لمكائنات أو حقوق طرف المرور العابر في سياق /توضيح مسؤوليات وإلى أثيرت الحاجة  .4
كاجتماع لألطراف في البروتوكول خالل الحية المحورة، ألول مرة في مذكرتين قدمتا لمنظر في جانب مؤتمر األطراف العامل 

دى المذكرتين أن يقدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول تعريفا واضحا واقترحت إح. اجتماعو الثاني
وخاصة تمك الذى يقوم بالتصدير  ، وأن يوضح أن الطرف العامل كدولة عبور اليتحمل التزامات الطرفلممرور العابر

 :عمى النحو التالي المرور العابرل عمى تعريف وقدم في تمك المذكرة مثا(. أ)2الفقرة  18الصمة بالمادة االلتزامات ذات 

عبر أراضي أحد األطراف عندما يكون المرور  مرور عابرتعتبر شحنات الكائنات الحية المحورة في حالة "
طريقة النقل،  راألراضي، مقترنا أو غير مقترن بشحنات عابرة أو تخزين أو تجزئة الشحنة أو تغييعبر ىذه 

الكائنات الحية   ات تكون شحنكاممة تبدأ وتنتيي فيما يتجاوز حدود الطرف الذي سوى جزءا من رحمة ليس 
 "أراضيو  فى حالة مرور عابر عبر المحورة

 .الوثائق من  متطمباتبالولم تبد المذكرة األخرى وجية نظر معينة بل طمبت توضيحات لممسألة فيما يتعمق  .5

تقديم المزيد من إلى ي البروتوكول عمما بالمذكرتين، ودعا وقد أخذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف .6
فيما يتعمق بالوثائق التي تدرج في التقرير أو التزامات دولة العبور وخاصة /المذكرات عن وجيات النظر بشأن توضيح حقوق و

المذكرات التالية من االتحاد  وبناء عمى ذلك تمقيت(. 1الفقرة  BS-II/14المقرر )التجميعي الذي سينظره خالل اجتماعو الثالث 
الدولي  واإلئتالفالعالمي لمصناعات،  واإلئتالفاألوروبي ونيوزيمندا والنرويج واألرجنتين وكندا والواليات المتحدة األمريكية، 

 الميةفي وثيقة إع وقد عممت النصوص الكاممة ليذه المذكرات عمى االجتماع الثالث لألطراف في البروتوكول. 2لتجارة الحبوب
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/9). 

 وأشارت. من البروتوكول 1، الفقرة 6المرور العابر الوارد في المادة إلى والحظت معظم المذكرات المقدمة اإلشارة  .7
إلى مذكرات سبع  وأشارتأراضيو،  عبرطرف العبور أن ينظم عممية نقل الكائنات الحية المحورة أن من حق إلى ست مذكرات 

وذكرت . تعفي الكائنات الحية المحورة التي في حالة مرور عابر من إجراء االتفاق المسبق عن عمم 1، الفقرة 6لمادة أن ا
المدى الذي تطبق فيو المواد األخرى عمى الكائنات الحية المحورة التي في حالة إحدى ىذه المذكرات أن من غير الواضح 

البروتوكول يسري عمى الكائنات الحية المحورة أعربتا عن وجيات نظر ترى أن و  4المادة إلى أشارت مذكرتان  حينعبور في 
وأبدت مذكرتان . 1، الفقرة 6التي في حالة مرور عابر باستثناء إجراء االتفاق المسبق عن عمم عمى النحو الوارد في المادة 

                                                      
 .ِ رٛسٛشا نهشجٕع إنّٛأدَب 9ٔ 8ٔ 7ٔٚشد ْزا انزجًٛغ فٙ انفمشاد . رمشٚش رجًٛؼٙ نٕجٓبد انُظش أػذ نهُظش يٍ جبَت االجزًبع انثبنث نألطشاف فٙ انجشٔرٕكٕل 2
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بروتوكول أن ينظر في أي تدابير أو في الوجيات نظر ترى أنو اليتعين عمى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
ى أنو يتعين عمى مؤتمر ر عن وجية نظر توأعربت إحدى المذكرات . بشأن المرور العابر في ىذا الوقتمتطمبات إضافية 

الفقرة  18الوثائق المنصوص عمييا في المادة  من  متطمباتالاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يؤكد أن 
 .التي في حالة مرور عابر التسري عمى الشحنات( أ) 2

موجود في " المرور العابر"أن تعريف إلى إحدى المذكرات  أشارتوفيما يتعمق بالتعاريف المتعمقة بالمرور العابر،  .8
بروتوكول في سياق " لممرور العابر"وضع تعريف إلى حاجة سياق التجارة الدولية، ويتسق مع ىدف البروتوكول، وأن ثمة 

الوارد في سياق منظمة التجارة العالمية عمى " المرور العابر"وأشارت ىذه المذكرة بصورة خاصة إلى تعريف . لسالمة األحيائيةا
 :النحو التالي

ترى أن السمع تعتبر في حالة ( الجات) 1994التجارة لعام  ومن االتفاق العام لمتعريفات الجمركية  1-5المادة 
مجرد جزء فقط من رحمة كاممة تبدأ "يذه السمع ل العابر  مرورالرف متعاقد عندما يكون عبر أراضي ط" مرور عابر""

 ".السمعىذه وتنتيي فيما يتجاوز حدود الطرف المتعاقد الذي تمر عبر أراضيو 

وأعربت إحدى ىاتين المذكرتين ". المرور العابر"الحصول عمى فيم واضح لتعبير  إلىوأشارت مذكرتان إلى الحاجة  .9
التالية واقترح النظر في التعاريف . وجية نظر ترى أنو سيكون من المفيد لألطراف أن تتفق عمى تعريف لممرور العابرعن 

 :السائدة

 ىووسائل النقل األخرى، في حالة مرور عابر عبر أراضوكذلك السفن ( بما في ذلك األمتعة)تعتبر السمع  (أ)
ت أو ابرة أو التخزين أو تجزئة الشحناأو غير مقترن بالشحنات العضي، مقترنا يكون المرور عبر ىذه األراعندما  متعاقدطرف 

كاممة تبدأ وتنتيي فيما يتجاوز حدود الطرف المتعاقد الذي تمر عبر أراضيو التغيير في طريقة النقل، جزا فقط من رحمة 
 ؛(االتحاد الجمركي العالمي :المصدر) الشحنات

بمد آخر رىنا باإلجراءات الرسمية التي تضمن أن تظل  إلىبل تمر من خاللو  الشحنات التي التستورد لمبمد (ب)
شعبة  ة لمتفتيش عمى األغذيةيالوكالة الكند: المصدر)تغيير في تعبئتيا  دونأو أو مجمعة مع شحنة أخرى  ةوغير مجزأمغمقة 

 ؛(D-99-01الصحة النباتية ، التوجيو السياساتى رقم 

تعني حمولة عامة أو حمولة حاوية ليا منشأ وجية وصول خارج مممكة " عابرحمولة في حالة مرور " (ج)
بمد أجنبي لو معاىدة أو اتفاق خاص مع تايمند أو خزنت في مستودع عابر لمتسميم ليذا  فىميم محطة لمتس إلىتايمند، وشحنت 

 (.سمطات ميناء بانكوك: المصدر)البمد 

 ليت األخزىفي االتفاقاث الدو" المزور العابز"- ثالثا

خطوط توجييية لنظام تنظيم واردات الصحة (المعنون ( 2004) 20ينص المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .10
 :الدولية لوقاية النباتات عمى مايمي ةاالتفاقيفي  )النباتية

 الشحنات في حالة المرور العابر 4-3"
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الشحنات  فإن( مصطمحات الصحة النباتية مسرد )5م وفقا لممواصفات الدولية لتدابير الصحة النباتية رق"
غير أنو يمكن تمديد نظام تنظيم الواردات ليغطي الشحنات التي . التي في حالة مرور عابر ليست مستوردة

من  4-7المادة )أو انتشار اآلفات /دخول وحالة مرور عابر، ولوضع تدابير مبررة تقنيا لتالفي في 
وقد يقتضي األمر توافر تدابير لتتبع الشحنات، ولمتحقق من (. 1997النباتات لعام االتفاقية الدولية لوقاية 

نقاط دخول وطرق داخل البمد، ووضع  تنشئويجوز لمبمدان أن . مغادرتيا لبمد العبورأو تأكيد / تكامميا و
 ".والفترات الزمنية المسموح بوجودىا خالليا في أراضيياشروط لمنقل 

النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود أن تبمغ الدولة المصدرة أو أن  نقلبشأن التحكم في وتتطمب اتفاقية بازل  .11
الحدود لمنفايات عبر   مقترحة نقل المختصة في الدول المعنية بأي عمميات أو المصدر أن يبمغ السمطات  المنشئتطمب من 

أو دول  أو المستوردة المصدرةي األطراف التي ىي من الدول بأنيا تعن"وتعرف الدول المعنية . 3الخطرة أو النفايات األخرى
أي دولة، غير دولة التصدير أو االستيراد، التي "بدورىا بأنيا " دولة العبور"وتعرف . 4"أو لم تكن االعبور سواء أكانت أطراف

العبور ليا حقوق والتزامات مماثمة  ويبدو أن دولة .5"الخطرة أو غيرىا من النفايات عبر أراضييا نقل النفايات  أو يتم  يعتزم
فعمى سبيل المثال، يتعين االعتراف بتسميم اإلخطار والرد كتابة عمى مرسل اإلخطار في . بدولة االستيرادلتمك الخاصة 

 .6ريح لمنقل أو طمب معمومات إضافيةورفض التصيوما بالموافقة عمى النقل بشروط أو دون شروط،  60غضون 

،  رغم أنيا خاصة بأوضاع محددة تتعمق بالبمدان غير 7رة الترانزيت لمدول غير الساحميةوتتضمن اتفاقية تجا .12
لشحنات الكائنات  التى فى حالة عبورطراف األ وضعفي فيم والتعاريف اليامة التي يمكن أن تسيم  المبادئالساحمية، بعض 

التي أكدتيا االتفاقية في ديباجتيا  المبادئل فإن أحد فعمى سبيل المثا. الحية المحورة في سياق بروتوكول السالمة األحيائية
لدولة العبور الحق، مع محافظتيا عمى سيادتيا الكاممة عمى أراضييا، أن تتخذ جميع التدابير التي الغنى " أن  ينص عمى

أي حال من بأي انتياك لمصالحيا المشروعة  إلىعنيا لضمان أن ال تؤدي ممارسة الحق في العبور الحر وغير المقيد 
 ".األحوال

 

 :بأنيا تعني"عابرالرور مال"من االتفاقية حالة ( ب) 1وتحدد المادة  .13

السمع بما في ذلك األمتعة غير المصحوبة عبر أراضي دولة متعاقدة فيما بين دولة  العابر مرورال["
دولة غير يكون المرور جزءا من رحمة كاممة تبدأ وتنتيي داخل أراضي الغير ساحمية والبحر عندما 

العابر واليؤدي النقل . الساحمية، والتي تشمل النقل البحري الذي يسبق مباشر ة ىذا المرور أو يعقبو
أو إعادة تجميع طريقة  نقل ىذه السمع فضال عن تجميعيا أو تفكيكيا  وتغييروالتخزين وتجزئة الشحنة 

                                                      
 .انحذٔد يٍ ارفبلٛخ ثبصل نهزحكى فٙ َمم انُفبٚبد انخطشح ٔانزخهص يُٓب ػجش 6يٍ انًبدح  1انفمشح  3

 .2يٍ انًبدح  13َفس انًصذس، انفمشح  4

 .2انًبدح  12انفمشح  يٍ  َفس انًصذس 5

 . 6َفس انًصذس انًبدح  6

  
7

زحذح نزجبسح انزشاَضٚذ نهجهذاٌ غٛش انسبحهٛخ انز٘ كبٌ لذ ػمذ ثُبء ػهٗ يمشس صبدس ػٍ انجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحذح فٙ اػزًذد االرفبلٛخ ثٕاسطخ يؤرًش األيى انً

 1967، ٔدخهذ حٛض انزُفٛز فٙ 1965فجشاٚش / شجبط 10فٙ  1328جهسزٓب انؼبيخ سلى 
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بشرط أن ال يضطمع " العابر مرورال"تعريف  من مرور السمع  أن بستبعد إلىاآلالت والسمع السائبة 
 " النقل عمميةبيذه العممية إاّل من أجل تيسير 

 الحيت المحورة للكائىاث المزور العابزبعض المتطلباث اإلقليميت والوطىيت بشأن - رابعا

أن  ضمنتأن  جية التصديرتتطمب قواعد االتحاد األوروبي المعنية بنقل الكائنات المحورة وراثيا عبر الحدود من  .14
ألطراف التي اتخذت قرار تنظيم المرور العابر لمكائنات المحورة وراثيا عبر ابالمرور العابر لمكائنات المحورة وراثيا تخطر 

 .8ىذا القرار مركز تبادل معمومات السالمة األحيائيةوأبمغت ،أراضييا 

. بولندا تصريحا من وزير البيئة وتتطمب عمميات التصدير والمرور العابر لممنتجات المحورة وراثيا عبر أراضي .15
الوصف، وتعميمات االستخدام والتخزين، ووصف )والمنتج ويتعين أن يتضمن طمب التصريح معمومات عن المستخدم النيائي 

فضال عن تدابير السالمة الموصى بيا، ( عن الكائن الذي استمدت منولمكائنات المحورة وراثيا المتضمنة في المنتج ومعمومات 
ومعمومات عن تعبئة وتوسيم المنتج، ومعمومات عن التصاريح التي يتم الحصول اطر المحتممة عمى صحة البشر والبيئة، والمخ

النقل، ومعمومات عن عمييا لتداوليا في األسواق الخارجية وأي حاالت رفض ليذه التصاريح، وكمية المنتج، وطرق ووسائل 
من السمطات في أي دولة بال المنتج من السمطات في البمد المستورد، وموافقة عنوان االتصال بالمتمقي، وتأكيد بقبول استق

 .9عبور أخرى إذا كان ذلك ينطبق

، فإن تعيين فئة المخاطر الذي يتعين أن يقدمو المستعمل فيما يتعمق بأي استخدام محكوم مقرر 10وفي سموفاكيا .16
والسكك الحديدية والنقل الوطني لمكائنات المحورة وراثيا بالبر  لمكائنات المحورة وراثيا غير مطموب بالنسبة لممرور العابر

لعقود دولية بشأن نقل وفي حالة االضطالع بأي عمميات نقل عابر لمكائنات المحورة وراثيا إعماال . وبالطرق المائية والجوية
استخدام التكنولوجيات الوراثية الخاص بمن القانون  21و 17و 13الموافقة المطموبة بمقتضى المواد المواد الخطرة، فإن 

 .والكائنات المحورة وراثيا التكون مطموبة أيضا

 من مكان 11ورة وراثيا أو المنتجات الوراثية عبر أراضي الجميورية التشيكيةحواليسمح بالمرور العابر لمكائنات الم .17
غير المستحسن لمكائنات المحورة وراثيا أو المنتجات الدخول إلى مكان الخروج إاّل إذا جرى تأمين وسائل النقل ضد التسرب 

وقد اليسمح لمكائنات . بالمخاطر المحتممة عمى صحة البشر والبيئةالوراثية في البيئة وتأمينيا من الفقد أو السرقة فيما يتعمق 
األشخاص  ويتعين عمى. طمباتيذه المتبالترانزيت في حالة عدم الوفاء المحورة وراثيا أو المنتجات الوراثية في نظام جمارك 

إلعالن عن الشحنات امكائنات المحورة وراثيا والمنتجات الوراثية للممرور العابر  بعدونالذين يستوردون أو يصدرون أو 
 .12لسمطات الجمارك

                                                      
 ثشأٌ اَزمبل انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب 2003ٕٚنٕٛ / رًٕص 15شنًبٌ األٔسٔثٙ نهًجهس فٙ انصبدسح ػٍ انج 1946/2003سلى ( انجًبػخ األٔسٔثٛخ)، انمبػذح 13انًبدح  8

pi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2003http://eurlex.europa.eu/smarta

&nu_doc=1946 
9
ثشأٌ انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب  2001َٕٕٚٛ / حضٚشاٌ 22انمبٌَٕ انصبدس فٙ  

.p://www.paiz.gov.pl/index/?id=05128e44e27c36bdba71221bfccf735dhtt 
 2005فٙ  انًؼذلثشأٌ اسزخذاو انزكُٕنٕجٛب انٕساثٛخ ٔانكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب ػهٗ انُحٕ  2002يٍ لبٌَٕ ػبو  7انفمشح  10انًبدح  10

http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=448 
11
 3http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=162ثشأٌ اسزخذاو انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب ٔانًُزجبد انٕساثٛخ  2006نؼبو  26انمبٌَٕ  
 .25ٔ 9َفس انًصذس انفمشربٌ  12

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1946
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1946
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=05128e44e27c36bdba71221bfccf735d
http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=448
http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=1623
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اه ، وزارة البيئة والمي13أو يعتزمون إرسال الكائنات المحورة وراثيا عن طريق بمغاريا يرسمونيخطر األشخاص الذين  .18
حد أدنى معين  اإلخطارويتعين أن يتضمن . يوما من التاريخ المقرر لممرور العابر لمكائنات المحورة وراثيا 14بذلك كتابة قبل 

أقصاه ثالثة أيام قبل موعد  وعقبأإلخطار ن يتعين عمى الوزير أن يصدر شيادة لمقدم اإلحطار فى موعد .  من المعمومات
الزراعة والغابات بكل شيادة تصدر لممرور العابر  ووزارة أيضا بإخطار وكالة الجمارك الوطنية  ويقوم الوزير. العابرالمرور 

 .المحورة وراثيالمكائنات 

وفي حالة المرور العابر لمكائنات المحورة وراثيا والمنتجات أو السمع الناشئة عن كائنات محورة وراثيا عبر أراضي  .19
وفقا الستمارة  عتتضمن المعمومات الالزمة، التي توضعين أن يرسل مالكوىا وثائق مع تفريغيا في الميناء، يت .14فيت نام

المرور العابر دون تفريغيا في الميناء، يتعين عمى مالكييا إرسال وفي حالة . محددة، إلى وزارات اإلدارة المعنية لمنظر
والتقوم . وزارات اإلدارة المعنية لمنظر واتخاذ قرارخالل عممية المرور العابر إلى مكتوبة بشأن تدابير ضمان السالمة  إحطارات

الصمة إاّل بعد تمقي اآلراء المتعمقة بالسالمة األحيائية لممنتجات المشار إلييا أعاله أو اإلدارة العامة لمجمارك باإلجراءات ذات 
 .السمع من وزارات اإلدارة المعنية

موجية إلى االستخدام في كينيا دون أن تكون يا عبر كينيا يتقدم الشخص الذي يقوم بنقل الكائنات المحورة وراثو  .20
بطمب لمحصول عمى موافقة مكتوبة لعممية النقل ىذه من السمطة الوطنية المعنية بالسالمة األحيائية، ويضمن أن تكون 

وأي مواصفات دولية  وفقا لمقواعد التي قد تكون محددةالكائنات المحورة وراثيا التي يجري نقميا مغمقة وتنقل بصورة سميمة 
 .15أخرى تسري عمييا

عمى استيراد وتنمية وتصدير أي كائنات محورة وراثيا والبحوث المعنية  16"قانون السالمة األحيائية في زامبيا"يسري و  .21
ي ف أكانت بغرض اإلطالق في البيئة أو لالستخداملمرور العابر واستخداميا المحكوم، وتداوليا في السوق، سواء ا وحالةبيا 

واليجوز لشخص أن ينقل أو يقوم األغراض الصيدالنية أو لألغذية واألعالف أو التصنيع أو كمنتج لمكائنات المحورة وراثيا 
منتج ليا عبر أراضي زامبيا دون ترخيص من السمطة الوطنية بالمرور العابر ألي كائن من الكائنات المحورة وراثيا أو أي 

 .17لمسالمة األحيائية

المرور العابر لشحنات تحتوي عمى كائنات محورة وراثيا أو أنيا تحتوي  إجراءالكيانات التي ترغب في عمى  ويتعين .22
وثائق محددة لمسجل الكائنات المحورة وراثيا قبل بدء / أن تقدم معمومات 18عمى كائنات محورة وراثيا عبر أراضي جنوب أفريقيا

وينبغي أن يرفق . األفريقيمن المعونة الغذائية الموجية إلى الجنوب شحنة ترانزيت وينبغي تقديم طمب منفصل لكل . النشاط
التي اليوافق عمييا لالستخدام التجاري في جنوب أفريقيا،  (الخام أو المجيزة)من الكائنات المحورة وراثيا بالشحنات الترانزيت

                                                      
 http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=1529 2005انمسى انخبيس، لبٌَٕ انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب نؼبو  99انًبدح  13
ٌ إداسح انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب ٔانًُزجبد ٔانسهغ لٕاػذ ثشأ يٍ، 2005أغسطس / انصبدس فٙ آة( QD/212/2005)ًمشس سلى ، ٔان13يٍ انًبدح  4ٔ 3 انفمشربٌ 14

    w&key=349http://www.agbiotech.com.vn/en/?mnu=previeُبشئخ ػٍ انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب ان
   .2008http://www.kenyalaw.org/Downloads/Bills/2008/The_Biosafety_Bill_2008.pdfيٍ لبٌَٕ انساليخ األحٛبئٛخ نؼبو  22انًبدح  15
  http://www.parliament.gov.zm/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65 2007و لبٌَٕ انساليخ األحٛبئٛخ نؼب 16
 .انجضء انزبسغ 31يٍ انًبدح  2، انفمشح َفس انًصذس 17
18
   ، ٔصاسح انضساػخ2007نؼبو  15انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب فٙ حبنخ انًشٔس انؼبثش ضًٍ إطبس لبٌَٕ انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب سلى  انسٛبسخ انًزؼهمخ ثشحُبد 

nal.pdffi-http://www.nda.agric.za/docs/geneticresources/Transit 

http://bch.cbd.int/database/attachedfile.aspx?id=1529
http://www.agbiotech.com.vn/en/?mnu=preview&key=349
http://www.kenyalaw.org/Downloads/Bills/2008/The_Biosafety_Bill_2008.pdf
http://www.parliament.gov.zm/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65
http://www.nda.agric.za/docs/geneticresources/Transit-final.pdf
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وجود آلية لتبادل المعمومات، يتعمق دم ع حالة  باإلضافة إلى الوثائق المحددة في السياسة، إعالن من البمد المصدر، في
 .بسالمة الكائنات المحورة وراثيا الموجودة في الشحنة بالنسبة لصحة البشر

التحتاج الكائنات المحورة وراثيا التي في حالة مرور عابر إاّل إلى أن يرفق بيا معمومات وتوصيات ، 19وفي المكسيك .23
كما أن ىناك متطمبات نوعية لوزارة النقل بشأن نقل المواد الخطرة التي تتضمن . بشأن التعبئة والمناولة السميمة خالل النقل

 .20أيضا كائنات محورة وراثيا

الكائنات " الجديدالكائن "ويشمل تعبير . ياالعابر ألي كائن جديد عبر أراضي المروروتتطمب نيوزيمندا الموافقة عمى  .24
عن حالة مرورىا مسؤول أو  ستورد أو يصدر كائنات محورة وراثيا يتعين عمى أي شخص ي. 22وفي سويسرا. 21المحورة وراثيا
 :العابر مايمي

ٔرًثٛهٓب أانكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب  إضشاسارخبر جًٛغ االحزٛبطبد انالصيخ انزٙ ٚمزضٛٓب انًٕلف نزالفٙ  (أ)

 بنجشش؛ثغٛش يجبششح ٔثصٕسح . انغزائٙ أٔ َفبٚبرٓب انًزٕنذح ثبنحٕٛاَبد ٔانجٛئخ

ٕاػذ انٕطُٛخ يُبٔنخ ٔرؼجئخ ٔرٕسٛى َٔمم انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب جًٛغ انًؼبٚٛش ٔانم ٌ أٌ رشاػٙضًب (ة)

 ٔانذٔنٛخ راد انصهخ؛

 .ضًبٌ رمذٚى انٕثبئك انًصبحجخ ػٍ كم ػًهٛخ َمم ػبثشح نهحذٔد (ج)

لمتعمقة بالنباتات والمنتجات أن يضع القواعد ا"وفي والية واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية، يجوز لمدير الزراعة  .25
النباتية والنحل وخاليا النحل والمعدات والكائنات المحورة وراثيا عندما تكون في حالة مرور عابر عبر الوالية حسبما يعتبر 

 .23"ضروريا لتالفي إدخال آفات النباتات والنحل واألعشاب الضارة ونشرىا داخل الوالية

 عىاصز مقتزحت لمشزوع مقزر -خامسا

 :قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أن يحاط عمما بمايمي .26

أٔ /رجبدل ٔجٓبد انُظش انز٘ جشٖ خالل االجزًبػٍٛ انثبَٙ ٔانثبنث ثشأٌ انمضبٚب راد انصهخ ثبنحمٕق ٔ (أ)

 انًحٕسح ٔساثٛب؛االنزضايبد انًحزًهخ نألطشاف فٙ حبنخ يشٔس ػبثش نهكبئُبد 

انحبنٛخ راد انصهخ ثبنًشٔس انؼبثش نهسهغ ٔانًٕاد ثصفخ ػبيخ  انًزطهجبد انٕطُٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ (ة)

 ؛انًحٕسح ٔساثٛب ثصٕسح خبصخٔانًشٔس انؼبثش نهكبئُبد 

                                                      
 1انجشٚذح انشسًٛخ نالرحبد فٙ  فٗنهمبٌَٕ انًُشٕس  2-6يٍ لٕاػذ انساليخ األحٛبئٛخ نهكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب أٔ انزٙ رزضًٍ يٕادا خطشح انزبثؼخ  نهشؼجخ  76 انًبدح 19

 2005دٚسًجش / كبٌَٕ األٔل

http://www.agrobiomexico.org.mx/uploaded/documento19.doc 
نهمبٌَٕ انًُشٕس فٙ انجشٚذح انشسًٛخ نالرحبد فٙ  2-6ثشأٌ انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب أٔ انزٙ رزضًٍ يٕادا خطشح انزبثؼخ نهشؼجخ  2003/2انصبدس فٙ  -051انمبٌَٕ  20

   pdf-SCT2-051-http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/transporte_terrestre/56NOM.20052003دٚسًجش / األٔل كبٌَٕ 1
21
 2003ل ثًمزضٗ انمبٌَٕ انًؼذل نهًٕاد انخطشح ٔانكبئُبد انجذٚذح نؼبو ٔانًؼذ 1996أنف يٍ لبٌَٕ انًٕاد انخطشح ٔانكبئُبد انجذٚذح نؼبو  2انمسى  

ublic/1996/0030/latest/whole.html?search=ts_all%40act%40bill%40regulation_GENETICAhttp://www.legislation.govt.nz/act/p

 LLY_resel#DLM3829822 اسزًبسح طهت انًٕافمخ رٕجذ ُْب.pdf-07-AN-http://www.ermanz.govt.nz/resources/publications/pdfs/ER  
22

 رؼهًٛبد لشطبجُخ ) 2004َٕفًجش / رششٍٚ انثبَٙ 3رؼهٛمبد ثشأٌ َمم انكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب انؼبثشح نهحذٔد،  -3انًبدح  

http://www.admin.ch/ch/e/rs/8/814.912.21.en.pdf  

 
23
.wa.gov/RCW/default.aspxhttp://apps.leg.لٕاػذ َمم انُجبربد ٔانًُزجبد انُجبرٛخ ٔانُحم ٔانكبئُبد انًحٕسح ٔساثٛب  -17.24.011 خيذَٔخ ٔاشُطٍ انًؼذن 

 

http://www.agrobiomexico.org.mx/uploaded/documento19.doc
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/transporte_terrestre/56NOM-051-SCT2-2003.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/whole.html?search=ts_all%40act%40bill%40regulation_GENETICALLY_resel#DLM382982
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/whole.html?search=ts_all%40act%40bill%40regulation_GENETICALLY_resel#DLM382982
http://www.ermanz.govt.nz/resources/publications/pdfs/ER-AN-07-2.pdf
http://www.admin.ch/ch/e/rs/8/814.912.21.en.pdf
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx
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َمص انًزكشاد انزٙ رزضًٍ ٔجٓبد َظش أٔ يؼهٕيبد يؼُٛخ يٍ األطشاف فٙ انجشٔرٕكٕل اسزجبثخ نهذػٕح  (ج)

 .األخٛشح

 :حاطة بالعناصر الواردة أعاله، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يقرربعد اإل .27

 صشف انُظش ػٍ يٕاصهخ َظش ْزا انجُذ، ٔرشجٛغ األطشاف ػهٗ يٕاصهخ يؼبنجزّ ػهٗ انًسزٕٖ انًحهٙ؛ (أ)

يحذد يٍ أحذ زمجم ػُذيب ٚمذو طهت َظش انجُذ أٔ إحبنزّ إنٗ نجُخ االيزثبل حست يمزضٗ انحبل فٙ انًس (ة)

 .األطشاف، أٔ ظٕٓس حبجخ إنٗ ْزا انُظش يٍ خالل رحهٛم انزمبسٚش انٕطُٛخ

 

----- 


