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  * األولتذييلال

 ---/BS-Vمشروع المقرر 

  القواعد واإلجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ 
   عبر الحدودمحورةالحية الكائنات ال اتعن تحرك

إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة                 
  ألحيائية،ا

 مؤتمر األطـراف العامـل      تقتضي أن يعتمد  ي  ت من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ال      27 بالمادة   إذ يذكّر 
 مجـال  في   بالشكل المناسب وضع قواعد وإجراءات دولية     لملية  ع،   األول هاجتماع في   ،كاجتماع لألطراف في البروتوكول   

، مع تحليـل العمليـات      كائنات الحية المحورة عبر الحدود     ال تحركاتعن   شئر النا المسؤولية والجبر التعويضي عن الضر    
 هذه العملية في غضون أربع      إلى إتمام يسعى  أن  ، و ا اإلعتبار الواجب  الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيالئه       

  ،سنوات

بـراء القـانونيين والتقنيـين    خمـن ال مفتوح العـضوية    عامالا الذي أنشأ بموجبه فريقBS-I/8 بمقرره وإذ يذكّر 
تكليـف  الشروط  على أن تكون له     لمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،          مخصصا ل 

   من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،27 بالعملية وفقا للمادة لالضطالعالمقرر، ذلك  في المرفق بالمبينة

الفريق العامل المفتوح العضوية من الخبراء القـانونيين والتقنيـين          الذي اضطلع به    عمل   ال  مع التقدير  الحظوإذ ي 
المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، حسبما يرد في تقارير اجتماعاته               

  الخمسة،

) كولومبيـا (تو  ي للفريق العامل، السيدة جيمينا ني     نان المتشارك ا به الرئيس  اضطلعم الذي    بالعمل القي  وإذ يحيط علما  
 من بروتوكول   27 في توجيه العملية المعتمدة في سياق المادة         ،، خالل السنوات األربع السابقة    )هولندا(والسيد رينيه لوفيبر    

  سواء،طرائق رسمية وغير رسمية على حد قرطاجنة للسالمة األحيائية، من خالل 

علـى تطـوير     األطراف إلى التعاون     ودعت بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، التي        من 22 بالمادة   وإذ يذكّر 
  ،أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة األحيائية/و

  تدابير تكميلية لبناء القدرات،اتخاذ  منه بالحاجة إلى تيسير تنفيذ هذا المقرر من خالل وإدراكا

ـ الرجوع في حالة الـضر حق قديم آلية تعاقدية للتعويض بخصوص ة القطاع الخاص لت    بمبادر وإذ يرحب [ ي ذر ال
  ]ق بالتنوع البيولوجي بسبب الكائنات الحية المحورة،حلي

  بروتوكول إضافي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية   -ألف 
  عبر الحدودمحورة الحية الكائنات ال ات عن تحركناشئر البشأن الضر

  وكول السالمة األحيائية بشأن األضرار التي تلحق لبروت
  بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

                                                 
 .تماع األول لفريق أصدقاء الرئيس، باستثناء المرفق األولهذا التذييل لم تتم مناقشته أو التفاوض بشأنه في االج   *



  

  

 بروتوكـول     بشأن الضرر الناشئ عن    لبروتوكول السالمة األحيائية    اعتماد البروتوكول اإلضافي   يقرر  -1
 عبر  محورةالحية  الكائنات  ال ات تحرك امر بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستد     ضرقرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن ال    

  ؛")بالبروتوكول اإلضافي"ار إليه فيما بعد شي(ق األول بهذا المقرر رف، حسبما يرد في المالحدود

في عليه لتوقيع وكول اإلضافي وأن يفتح باب ا األمين العام لألمم المتحدة أن يكون وديعا للبروتيطلب إلى  -2
، وفي مقر األمم المتحـدة فـي    ...إلى  ... كول قرطاجنة للسالمة األحيائية في المدة من        من جانب األطراف في بروتو    ... 

  ؛...إلى ... نيويورك في المدة من 

 األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على تنفيذ البروتوكول اإلضافي حال دخولـه              يشجع  -3
  حيز النفاذ؛

 مـن   ابتداءلسالمة األحيائية التوقيع على البروتوكول اإلضافي        األطراف في بروتوكول قرطاجنة ل     يناشد  -4
أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك وإيداع صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو صكوك اإلنضمام، حسب الحالة،                   ... 

  في أقرب وقت ممكن؛

  مبادئ توجيهية بشأن المسؤولية المدنية والجبر التعويضي في مجال  -باء 
   عبر الحدودمحورةالحية الكائنات ال ات عن تحركشئلناار الضر

 عن  شئر النا دنية والجبر التعويضي في مجال الضر      اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن المسؤولية الم      يقرر  -5
  ق الثاني بهذا المقرر؛رف، حسبما ترد في الم عبر الحدودمحورةالية حالكائنات ال اتتحرك

  في والتكميلي   تدابير التعويض اإلضا-جيم 

6-  (...)  

  ية لبناء القدراتتكميل    التدابير ال-دال 

7-  (...)  



 

  

  المرفق األول

  بروتوكول إضافي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية[
   شئ الناالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدامحفظ بر بشأن الضر

  ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدوداتعن تحرك

  ي هذا البروتوكول اإلضافي،إن األطراف ف

إليه فيما بعد باسم يشار والتفاقية التنوع البيولوجي، التابع  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ا أطرافهاباعتبار
  ،"البروتوكول"

   من البروتوكول،27المادة إلى  رتشيوإذ 

  ....إلى   أيضاشيروإذ ت

  :قد اتفقت على ما يلي

1المادة [
*  

حدوث ضرر ابة فورية ومالئمة وفعالة في حالة ج اتخاذ تدابير استفي ضمان المساهمة إلىالبروتوكول اإلضافي هدف هذا ي
أو تهديد وشيك بحدوث ضرر بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام تتسبب فيه كائنات حية محورة يعود منشأها إلى 

  .]تحركات عبر الحدود

  2المادة 

 من البروتوكول على هذا البروتوكول اإلضافي 3 من االتفاقية والمادة 2مستعملة في المادة  المصطلحاتتسري ال  -1
]أدناه2في الفقرة بما يخالف ذلك فة باستثناء التعاريف المعر .[  

  :باإلضافة إلى ذلك، وألغراض هذا البروتوكول اإلضافي  -2

يعني مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي " مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول"  )أ(
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

  تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛" االتفاقية"  )ب(

  التفاقية التنوع البيولوجي؛التابع يعني بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية " البروتوكول"  )ج(

 - xx في المواد بشكله المبينبالعالقة إلى النهح اإلداري " [حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامبر الضر"  )د(

xx [لتنوع البيولوجي لاضار اأثر يعني:  

 علمية، إن وجدت، على أسانيد  أساسما يوجد من خطوط  مع مراعاة،ملموساقابال للقياس أو يكون   )1(
  ؛ وأي تغيير طبيعي بفعل اإلنسانأي تغيير آخر الحسبانة تأخذ في من سلطة وطنية مختص معترف بها

  . أدناه3 في الفقرة بينكما هو م جسيمايكون و  )2(

  .] لألطراف في مجال المسؤولية المدنيةالداخليالقانون أحكام وال يخل تعريف الضرر هذا ب[

                                                 
  . أو التفاوض بشأنها1لم تتم مناقشة المادة    *



  

  

ويكون ] [محورةتحرك عبر الحدود لكائنات حية ] من []في[تنشأ [ث أو سلسلة من الحوادث، تعني أي حد" الواقعة"  )ه[(
  ]؛]ا بحدوث ضرروشيكوتهديدا ] [جسيما[ضررا  تنشئأو  [اضرروتسبب ] لها نفس المنشأ

  1الخيار مقدمة   )و(

  ]: بحدوث ضرركأو التهديد الوشي[الضرر حدوث تعني إجراءات معقولة، في حالة " تدابير االستجابة"

  2الخيار مقدمة 

  :، يمكن أن تتضمن ما يلي] بشأن المسؤولية المدنيةالداخليال يشملها القانون [تعني إجراءات معقولة " جابةتدابير االست"

أو اتخاذ تدابير وقائية في  ،[أو تخفيفهه، ئأو تقليل الضرر إلى أدنى حد أو احتواضرر ] ، حدوثتجنب[  )أ(
  ، حسب الحالة؛]حالة التهديد الوشيك بحدوث ضرر

من خالل ، ] بشأن المسؤولية المدنيةالداخليمشموال بالقانون ذلك  لم يكن ن، إ[تنوع البيولوجياستعادة ال  )ب(
  :إجراءات تتخذ وفقا لترتيب األفضلية المبين فيما يلي

أقرب حالة إلى  التي كانت قائمة قبل حدوث الضرر أو التنوع البيولوجي إلى الحالةاستعادة   )1(
  أو/؛ و] التقنية واالقتصاديةوجهتين ال الممكن منبالقدر ،[مكافئة لها

 التنوع البيولوجي ضياع] ، حسب الحالة،[، ضمن أمور أخرى، واستبدالعن طريقستعادة ا  )2(
 ،آخر من أنواع االستخدام وعاالستخدام أو لننوع نفس لبمكونات أخرى من مكونات التنوع البيولوجي 

  أو في موقع بديل، حسب الحالة؛إما في نفس الموقع 

  يعني" القائم بالتشغيل"  )ز(

  1الخيار 

  :على ما يلي] مباشرة أو غير مباشرةبصورة  []أو يتولى القيادة أو السيطرة [[]التشغيلية رقابةال [مارسيأي شخص 

 عبر  كائنات حية محورةات عن تحركشئالناالتي سببت الضرر [في وقت حدوث الواقعة النشاط   )1(
  ؛]الحدود

] أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر []سبب الضرر الظرف الذي نشوءفي وقت [محور الكائن الحي ال  )2([
  أو/] و] [؛] السوقفي كائن الحي المحور الطرح الترخيص أو الشخص الذي ملحا، حسب الحالة، في ذلكبما [

  . القانون الداخليما ينص عليهحسب  )3(

  2الخيار 

  .دمورقل أو الاد أو النورستمر أو الدمص أو المبلّغج أو المنت أو الالتطويرالقائم ب

  3الخيار 

 عن تحرك شئالنافي وقت حدوث الواقعة وتسبب في حدوث الضرر النشاط على تشغيلية الة رقاباليمارس  شخص يأ
  . عبر الحدودكائنات حية محورة

ضل المعلومات ، على أساس أفحوادث، يتقرر أنه من المرجح أو يعني حدث" ضررالتهديد الوشيك بحدوث "  )ح[(
  .]ت المناسب إذا لم تعالج في الوقتسفر عن ضررأن  العلمية المتاحة والمعلومات األخرى ذات الصلة،



 

  

المخاطر على  مع مراعاة أيضا على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،" جسيمال "الضارثر األيتم تحديد   -3
  ]:تاليةالعوامل ال] [عوامل مثل[على أساس صحة اإلنسان، 

في   الطبيعيتعافيال من خالل عالجر الذي لن يعلى أنه التغي، ويفهم مستديمجل أو الالتغير الطويل األ  )أ(
   معقولة؛مدة غضون

   على مكونات التنوع البيولوجي؛تأثيرا ضارارات النوعية أو الكمية التي تؤثر مدى التغي  )ب(

  ديم السلع والخدمات؛انخفاض قدرة مكونات التنوع البيولوجي على تق  )ج(

  ة على صحة اإلنسان في سياق البروتوكول؛ضارمدى أي آثار   )د(

  ].ة على المكونات المحلية أو اإلقليمية المهمة للتنوع البيولوجيضارمدى اآلثار ال  )ه[(

  3المادة 

األخذ ، مع تداموع البيولوجي واستخدامه المسحفظ التنبالذي يلحق يسري هذا البروتوكول اإلضافي على الضرر   -1
  ].في سياق البروتوكول[على صحة اإلنسان ] ةضاراآلثار ال[] المخاطر] [الضرر[في الحسبان أيضا 

، بشرط ]هامنتجاتو[عمال الكائنات الحية المحورة عبور ومناولة واستوقل سري هذا البروتوكول اإلضافي على ني  -2
  :ئنات الحية المحورة المشار إليها هي تلك التيوالكا.  تحرك عبر الحدودفي منشأ هذه األنشطة كونيأن 

  د استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؛يكون القص  )أ(

  تكون موجهة لالستعمال المعزول؛  )ب(

 . عن عمددخالها في البيئةإد يكون القص  )ج(

ى الضرر الناشئ عن أى  علا البروتوكول اإلضافي هذيسرية عبر الحدود، قصودفيما يتعلق بالتحركات الم  -3
  .2 في الفقرة  مبينوحسبما ه] ومنتجاتها[  به للكائنات الحية المحورةصرحاستعمال م

على النحو المشار إليه في عبر الحدود غير المقصودة  أيضاً على التحركات ا البروتوكول اإلضافي هذيسري  -4
 من 25 المادة الحدود على النحو المشار إليه فية عبر  من البروتوكول باإلضافة إلى التحركات غير المشروع17المادة 

  . البروتوكول

  4المادة 

  المناطق الواقعة داخل حدود الوالية الوطنيةعلى الضرر الذي يحدث في ا البروتوكول اإلضافي هذيسري  -1
  .3لألطراف ويكون ناشئا عن األنشطة المشار إليها في المادة 

  .لضرر والنشاط المعني وفقاً للقانون الداخلي صلة سببية بين انشاءيتعين إ  -2

بموجبه، على الضرر الناشئ  الذي ينفذ هذا البروتوكول اإلضافي الداخليأن يسري أيضا القانون ] يجب] [ينبغي[  -3
  .محورة عبر الحدود من غير األطرافعن تحركات كائنات حية 

  5المادة 

محورة عبر الحدود يكون قد بدأ بعد شئ عن تحرك كائنات حية ضافي على الضرر النايسري هذا البروتوكول اإل  -1[
  .واليته القضائيةل إلى إقليم خاضع الحدود  التحرك عبرتملطرف الذي بالنسبة لسريان مفعول البروتوكول اإلضافي 



  

  

نه في قانو] تدابير مالئمةعلى [د حق طرف ما في النص ييقأنه ب يفسر ما في هذا البروتوكول اإلضافي ليس  -2
 ] الدوليةتزاماتلاال[مع  مشىبما يت[محورة عبر الحدود كائنات حية ] تحركات[الضرر الناشئ عن تحرك معالجة ل الداخلي

  ].] بدأ قبل سريان مفعول البروتوكول اإلضافييكون قد[ ،]]القانون الدولي[

  6المادة 

 قرر لكائنات حية محورةقة إلى االستعمال الميسري هذا البروتوكول اإلضافي على التحرك المقصود عبر الحدود بالعال[
 بلد إلى الكائنات الحية المحورة منح تصريح جديد، بعد دخولوإذا . والذي منح تصريح به قبل التحرك عبر الحدود

لن يكون مشموال بهذا ] مختلفال[ستعمال فإن هذا االاالستيراد بالفعل، الستعمال مختلف لنفس الكائنات الحية المحورة، 
  .]لبروتوكول اإلضافيا

  7المادة 

1-    

  1الخيار 

  . أدناهبينةاألحكام المتمشيا مع على تدابير استجابة محلية ] االلتزامات الدولية،مشى مع بما يت ،[أن ينص  كل طرف على

  2الخيار 

  . أدناهبينة، األحكام المالداخليوفقا لقانونه ] االلتزامات الدولية،مع  تمشىبما ي ،[ فذ أن ين كل طرفعلى

، مع مراعاة أي ]أو تهديد وشيك بحدوث ضرر[ القائم بالتشغيل، في حالة حدوث ضرر أن تلزم األطراف على  -2
  : بما يلي يقومة، أنختص السلطة المقررها تاتطارتشا

  إبالغ السلطة المختصة فورا؛  )أ(

  ؛]أو التهديد الوشيك بحدوث ضرر[تقييم الضرر   )ب(

  .بة المالئمةاتخاذ تدابير االستجا  )ج(

  ]:الداخلي، وفقا للقانون [السلطة المختصة   -3

  ؛]ضررأو التهديد الوشيك بحدوث [ ضررأن تعرف القائم بالتشغيل الذي سبب ال] يجب] [ينبغي[  )أ(

  . تدابير االستجابة التي ينبغي أن يتخذها القائم بالتشغيلقرير الضرر وتمدىأن تقيم ] يجوز] [يجب] [ينبغي[  )ب(

 بما في ذلك على وجه الداخليوفقا للقانون  ،] [مالئمة] [استجابة[ر تنفيذ تدابير أن تقرلسلطة المختصة ل  -4
  .القيام بذلكعن حين يعجز القائم بالتشغيل ] عند الضرورة، وعلى وجه الخصوص،] [الخصوص

 السلطة المختصة أو ها من جانبيلزم اتخاذ، تدابير االستجابة التي قد الداخليبموجب القانون  ، أن يعرفللطرف  -5[
  .] بالفعل في إطار المسؤولية المدنيةتعالج، مع مراعاة التدابير التي  السلطة المختصةتتخذها

المرتبطة ،  والمصاريف النثريةمصاريفاليف وال التكأن تسترد من القائم بالتشغيلللسلطة المختصة الحق في   -6
  ]. هذهمالئمةال] [ستجابةالا[تدابير من تنفيذ أي ]  وتقييم الضررب[

  

  



 

  

 وإخطار دوافعهاببيان  مشفوعة استجابة تدابير  أو اعتزام فرض بفرضالسلطة المختصة أن تكون قرارات نبغيي  -7
هذه ]مستقلة لـال[مراجعة ال فرصة في ذلكبما   المتاحة له،صافتبتدابير اإلن وينبغي إبالغهعند تحديده، القائم بالتشغيل بها، 

 إلى لجوءحق الأال يعيق ، شريطة [ ]ةكممح هيئة مستقلة، مثل إلى ،ضمن أمور أخرى ،اللجوءمن خالل وذلك [ رات،اقرال
  ].ضرورياذلك هذه حق السلطة المختصة في اتخاذ تدابير االستجابة هذه، حسبما يكون صاف تنإلتدابير ا

 4و 3 و2 اتختصة في طرف ما عمال بالفقر السلطة المالالزم اتخاذها أو التي تتخذهايجب أن تكون القرارات   -8[
  .]القانون الدوليمع أعاله متمشية 

  8المادة 

  :ها القائم بالتشغيلتذرع بي قد، على االستثناءات التالية التي الداخلييجوز أن تنص األطراف، في قانونها   -1

  ؛قاهرةالقوة ال أو قدرالقضاء وال  )أ(

   أو اضطراب مدني؛حرب  )ب(

  ]].أو األمن الدولي[ لدوعي األمن الوطني استثناءات  )ج[(

2-    

  1الخيار مقدمة 

التي قد يتذرع بها القائم التالي التخفيف ] وأ  التاليةءاتستثنااال[ على ،الداخلي هاقانوناألطراف، في نص ت يجوز أن[
  ]:مصاريفكاليف والتاسترداد الفي حالة [بالتشغيل 

  2الخيار مقدمة 

لعدم تحمل التكاليف والمصاريف المرتبطة بتنفيذ أي [] مسؤولية مختلفة[ ، علىالداخلي هاقانوناألطراف، في نص ت يجوز أن
ثبت القائم بالتشغيل أن أإذا أو المترتبة على تنفيذها ] وذلك بشكل جزئي أو كلي[ --- ة مادبموجب المن تدابير االستجابة 

  : التالية القائمة الشاملة المذكورة فيصرعناال من  عنصر أو أكثرن أيع بحدوث ضرر نشأ كالضرر أو التهديد الوشي

  ]؛]ةالئم مسالمةالرغم من وجود تدابير بتسبب في حدوث الضرر [تدخل طرف ثالث   )أ[(

  ]؛ة على القائم بالتشغيل وتسبب تنفيذ هذا األمر في حدوث الضررامأمر محدد فرضته سلطة ع  )ب[(

  ]؛الداخلي صادر بموجب القانون حصري به صراحة ومطابق تماما لترح مصنشاط  )ج[(

التقنية في وقت القيام بذلك و وفقا لحالة المعرفة العلمية ةبيئلل لحدوث ضرر نشاط ال يعد سببا محتمال  )د[(
  ]]النشاط؛

  9المادة 

د من أي حق ال يحدأي شخص آخرعلىلقائم بالتشغيل يكون للرجوع أو التعويض في ا هذا البروتوكول اإلضافي أو يقي .  

  10المادة 

  .مصاريفمطلقة السترداد التكاليف والأو /حدود زمنية نسبية و على الداخلي ينص القانون يجوز أن

  

  



  

  

  11المادة 

وحدة ] z[، بشرط أال تقل هذه الحدود عن  [مصاريفمالية السترداد التكاليف والحدود  على الداخلي ينص القانون يجوز أن
  .]خاصةحقوق سحب 

  12المادة 

 مالي، ضمان بإنشاء وإدامة القائم بالتشغيل أن تلزم] ،]الدولية االلتزامات] [ الدوليللقانون[، وفقاً [ألطرافلوز  يج[  -1
  .]  بما في ذلك من خالل التأمين الذاتي،فترة الحد الزمني للمسؤوليةخالل 

الجهات االقتصادية جانب ن المالي من ضماوأسواق للأدوات إيجاد على لتشجيع لاألطراف اتخاذ تدابير على  [  -2
 تمكين القائمين بالتشغيل من استعمال ضمانات هدف، بما في ذلك آليات مالية في حالة اإلعسار المالي، بوالمالية المالئمة

  .]هذه القواعد واإلجراءاتبموجبها لية التي تنفذ محمالية لتغطية مسؤولياتهم في إطار التدابير ال

  13المادة 

  1الخيار 

ها وفقاً الحتياجاتها  المسؤولية القائم لديق نظاميتطب للمسؤولية المدنية أو نظامأو عدم وضع ضع وطراف أل يجوز ل[
  ].معالجة الكائنات الحية المحورةل

  2الخيار 

 على قواعد وإجراءات تعالج المسؤولية والجبر التعويضي في حالة الداخلييجب على األطراف النص في قانونها   -1
لألطراف ، يجوز ]ولهذا الغرض] [ولتنفيذ هذا االلتزام. [ عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدودحدوث ضرر ناتج

  :، ما يلي، حسب الحالةأن تطبق أو تعد

  ة القائمة، بما في ذلك األحكام العامة السارية حسب الحالة؛الداخليقوانينها   )1(

  ولية المدنية؛ؤأو نظام محدد للمس  )2(

  .من اإلثنينأو مزيج   )3(

العناصر  عالج يأن )2(- 1المشار إليه في الفقرة المدنية  ألي نظام محدد للمسؤولية ]يجوز، حسب الحالة[ ]يجب[  -2
  :، من بين جملة أمورالتالية

  الضرر؛  )أ

   أو القائمة على الخطأ أو المخففة؛،ةمطلقالذي قد يتضمن المسؤولية ال: معيار المسؤولية  )ب

  ؛في الحاالت المناسبة ية المسؤولتمرير  )ج

  ؛]الجبر التعويضي أو التعويض]] [كان مناسباإن ] [ المالي، حيثما أمكنضمانال[  )د

  .الحق في رفع الدعاوى  )ه

في ] [ليةمحلمحاكم الدى اللقواعد اإلجرائية السارية ل[تنفذها وفقاً أن باألحكام األجنبية وأن تعترف األطراف على   -3[
/ هذا الصك/هذه القواعد واإلجراءاتاألمور المشمولة ب بالنسبة إلى ]لتي تحكم إنفاذ األحكام األجنبيةا[ ]الداخليالقانون 

تعلق ي  تشريعليس لديهاألطراف التي لوينبغي ]. [يضافالبروتوكول اإل[من هذا ] x[ التوجيهية في المرفق مبادئال
  .]]ينباالعتراف باألحكام األجنبية أن تسعى إلى سن مثل هذه القوان



 

  

 لإلنفاذ المتبادل وال يشكل في حد ذاته معاهدة ،الداخلي القانون على أي تغيير  إدخال هذا الحكمقتضي ال يبينما  -4[
العتراف للمعاملة بالمثل بشأن ا وجود اتفاقات ثنائية الداخلي قانونها يقتضي، التي  [ األطراف]علىف[لألحكام األجنبية، 

 األطراف ليشمل قانونها الداخلي الذي يحكم اإلنفاذ المتبادل لألحكام األجنبية نطاقإلى توسيع أن تسعى [ ]باألحكام األجنبية
  ].] في الوقت الحاضرالداخلي قانونها ال يغطيهااألخرى التي 

األحكام األجنبية الناشئة عن تنفيذ االعتراف ب، الداخليألطراف، وفقاً للقانون يجوز ل  - 4 و3نص بديل للفقرتين [
  .] وإنفاذهادئ التوجيهية أعالهالمبا

 عند وضع ---/BS-V بالمقرر 2يجوز لألطراف أيضا أن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق   -5[
  .]تشريعها أو سياستها بشأن المسؤولية المدنية

  14المادة 

سريان من تاريخ  سنوات ]الثث [م، بعدالقيا]  البروتوكول اإلضافيالمنشأة بموجباآللية المؤسسية [ علىيجب   -1[
  . فاعلية هذا البروتوكول اإلضافيبإجراء استعراض لمدى ،بروتوكول اإلضافي هذا المفعول

فيما إذا كان األمر يحتاج إلى ] [ [في الخطوات اإلضافية والضرورية[النظر  ستعراضتضمن هذا االيأن يجب   -2
  .]ية المدنية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي نظام فعال للمسؤولوضعل] أخرىخطوات اتخاذ 

  15المادة 

ثر هذا البروتوكول اإلضافي على حقوق والتزامات الدول بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية ؤال ي
  . األفعال غير المشروعة دوليانالدول ع

16المادة [
*  

  ضافي تشارك في صنع القرار في البروتوكول اإلطراف غير األالدول  1الخيار 

  .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول كمجلس إدارة البروتوكول اإلضافييعمل   -1

اإلضافي تنفيذ هذا البروتوكول اإلبقاء على   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولعلى  -2
 أن يؤدي عليهو. ته، القرارات الالزمة للتشجيع على تنفيذه الفعالدود واليحة وأن يتخذ، ضمن لالستعراض بصفة منتظم

ة إليه بموجب الفقرات وكل، المهام المومع إجراء ما يلزم من تغييراته بموجب هذا البروتوكول اإلضافي، إلية وكلالمهام الم
  . من البروتوكول29من المادة ) و(إلى ) أ(4

   في صنع القراربصفة مراقبلبروتوكول اإلضافي تشارك  في االدول غير األطراف  2الخيار 

  .يعمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول كمجلس إدارة البروتوكول اإلضافي  -1

اإلضافي تنفيذ هذا البروتوكول اإلبقاء على   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولعلى  -2
 أن يؤدي عليهو. ته، القرارات الالزمة للتشجيع على تنفيذه الفعالحدود والي يتخذ، ضمن ة منتظمة وأنلالستعراض بصف

بموجب الفقرات المهام الموكلة إليه ، إجراء ما يلزم من تغييراتمع والبروتوكول اإلضافي، ه بموجب هذا إليوكلة المهام الم
  . من البروتوكول29من المادة ) و(إلى ) أ(4

                                                 
  . أو يوافق عليها24 إلى 16لم تناقش المواد من    *



  

  

في مداوالت أي اجتماع أن تشارك راف في البروتوكول التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول اإلضافي ألطل  -3
عالج مسائل تتعلق بالبروتوكول اإلضافي باستثناء اعتماد يلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

  .اف فيه وحدهااألطر هذا البروتوكول اإلضافي القرارات بموجبوتتخد . القرارات

  17المادة 

  . من االتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول اإلضافي24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة 

  18المادة 

  1الخيار 

نص هذا البروتوكول إال إذا على البروتوكول اإلضافي، مع إجراء ما يلزم من تغييرات،  ،تسري أحكام البروتوكول
  .على خالف ذلك اإلضافي

  2الخيار 

  . جزءا ال يتجزأ من البروتوكوللدى سريان مفعوله، هذا البروتوكول اإلضافي، يشكل

  3الخيار 

1-  ل البروتوكوليكمأو يغيرهل هذا البروتوكول اإلضافي بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وال يعد .  

 اتفاقية التنوع البيولوجي جببمو هحقوق والتزامات األطراف فييس في هذا البروتوكول اإلضافي ما يخل بل  -2
  .وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

، تسري أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول على خالف ذلك نص هذا البروتوكول اإلضافيما لم ي  -3
  .قرطاجنة للسالمة األحيائية على هذا البروتوكول اإلضافي

  19المادة 

  1الخيار 

  .وتوكول اإلضافي اقتراح تعديالت على هذا البروتوكول اإلضافيألي طرف في هذا البر  -1

  .أغلبية ثلثي أصوات األطراف في البروتوكولبتعتمد التعديالت على هذا البروتوكول اإلضافي   -2

األطراف في البروتوكول في اليوم من يقبلها من  أعاله بين 2 التعديالت المعتمدة وفقا للفقرة يسري مفعول  -3
  .على األقل  من جانب ثلثي األطراف في البروتوكول اإلضافيموافقةعد إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الالتسعين ب

  .على هذا البروتوكول اإلضافيمن االتفاقية  29 من المادة 5 إلى 3الفقرات من أحكام تسري   -4

  2الخيار 

  .نصال يوجد 

  20المادة 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في الفترة من في ألطراف ل... افي في هذا البروتوكول اإلضباب التوقيع على يفتح 
  ...إلى ... ، وفي مقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من ...إلى ... 

  



 

  

  21المادة 

أو للتصديق ] الثالثين] [الخمسين[ هذا البروتوكول اإلضافي في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك سري مفعولي  -1
  . في البروتوكولللتكامل االقتصادي التي هي أطرافالدول أو المنظمات اإلقليمية جانب الموافقة أو االنضمام من القبول أو 

 التي تصدق دولة أو في منظمة إقليمية للتكامل االقتصاديبالنسبة ألي  هذا البروتوكول اإلضافي يسري مفعول  -2
 أعاله، في اليوم التسعين من تاريخ قيام تلك 1بعد سريان مفعوله وفقا للفقرة ليه أو تنضم إعليه أو تقبله أو توافق عليه 

الدولة أو المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو اإلنضمام، في تاريخ سريان 
  .امل االقتصادي، أيهما يأتي الحقامفعول البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة أو المنظمة اإلقليمية للتك

إقليمية للتكامل االقتصادي باعتبارها إضافية ال تحسب أية وثيقة تودعها منظمة  أعاله، 2 و1ألغراض الفقرتين   -3
  .للوثائق التي تودعها الدول األعضاء في تلك المنظمة

  22المادة 

  .ال يجوز إيراد أي تحفظات على هذا البروتوكول اإلضافي

  23 المادة

ألي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول اإلضافي في أي وقت بعد مرور سنتين من تاريخ سريان مفعوله   -1
  .بالنسبة لذلك الطرف، بإعطاء إخطار بذلك إلى جهة اإليداع

يسري هذا االنسحاب بعد إنقضاء سنة من تاريخ تسلم جهة اإليداع لإلخطار باالنسحاب، أو في أي تاريخ الحق   -2
  .د في إخطار االنسحابيحد

 من البروتوكول يعتبر منسحبا أيضا من البروتوكول 39الطرف الذي ينسحب من البروتوكول وفقا للمادة   -3
  .اإلضافي

  24المادة 

ليزية والفرنسية جنتودع النسخة األصلية من هذا البروتوكول اإلضافي، الذي تعتبر نصوصه باللغات العربية والصينية واإل
  .األسبانية متساوية في الحجية، تودع لدى األمين العام لألمم المتحدةوالروسية و

  .الواجب بذلك، بالتوقيع على هذا البروتوكول إثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المصرح لهم على النحو

  ].......من العام ...... من شهر ...... في هذا اليوم ....... حرر في 



  

  

  المرفق الثاني

  شئبر التعويضي في مجال الضرر الناججيهية بشأن المسؤولية المدنية والمبادئ تو
  عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود



 

  

   الثانيتذييلال
 

  ملزمة قانوناً بشأن المسؤولية المدنيةغير  أحكام إليجاد   العمل - 2

  

  عن األفعال غير المشروعة دولياً، (مسؤولية الدولة   -  أوال
  ) اإلخالل بالتزامات البروتوكولي ذلكفبما 

رر ـبالمقمن المرفق  ألف، - 1 الفرعي األول من القسم فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية ونصوص الديباجة، انظر القسم{
BS-IV/12{  

 

     النطاق- ثانيا 

  }BS-IV/12المقرر بمن المرفق  ألف، -1فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية، انظر القسم الفرعي الثاني من القسم {
  

      الضرر-ثالثا 

  عريف الضرر   ت –ألف 

  1النص التشغيلي 
كما ينص  ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركالناجم عن [ هذه القواعد واإلجراءات على الضرر تسري  -1[

  .]عليه القانون الداخلي

كما ينص ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدودرك تحالناجم عن  [ن الضررفإ، ألغراض هذه القواعد واإلجراءات  -2[
  :عليه القانون الداخلي، يتضمن، من بين أمور أخرى

الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الذي لم يتم جبره خالل النهج اإلداري   )أ(
  ؛}BS-IV/12من المرفق بالمقرر ألف،  -1فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية، انظر القسم الفرعي الثالث من القسم {

  الضرر الذي يلحق بصحة اإلنسان، بما فيه فقدان الحياة واإلصابة الشخصية؛  )ب(

  الضرر أو األذى في استعمال الممتلكات أو فقدانها؛  )ج(

 عن الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع ةالناجم [ة االقتصاديلخسارةفقدان الدخل وغيره من أنواع ا  )د(
  ؛ ]لوجي واستخدامه المستدامالبيو

 فقدان أو ضرر آخر يلحق بالمجتمعات       يأو أ بها،  ر  اضراإلتماعية والروحية و   القيم الثقافية واالج   فقدان  )ه[(
  .] ] أو انخفاض مستواهفقدان األمن الغذائي وأاألصلية أو المحلية 

 



  

  

  2النص التشغيلي 

جراءات اإللقوانين ولوفقاً ]  الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركالناجم عن [رر تقييم الض] ينبغي] [يجب[  -1[
  :]عوامل مثلذلك يشمل و، ةالداخلي

  ؛] ]ليةداخال] اللوائح التنظيمية] [اإلجراءات[وفقاً للقوانين و[تكاليف تدابير االستجابة   )أ(

  ] تقديم التعويض؛يتمدة الوضع السابق أو إلى تكاليف فقدان الدخل المتصلة بالضرر خالل فترة استعا  )ب([

العالج الطبي ذلك يشمل و ، الناشئة عن الضرر الذي يلحق بصحة اإلنسانمصاريفالتكاليف وال  )ج[(
  ]؛وفقدان الحياةوالتعويض المالئمين عن العاهات واإلعاقات 

 في ذلك بما ،الجتماعية والروحية الناشئة عن الضرر الذي يلحق بالقيم الثقافية وامصاريفالتكاليف وال  )د[(
  .] أو المحلية/التعويض عن الضرر الذي يلحق بأنماط حياة المجتمعات األصلية و

مراكز التنوع الجيني، ينبغي مراعاة قيمتها الفريدة في عملية تقييم أو /والضرر الذي يلحق بمراكز المنشأ في حالة   -2
  .ماراالستثبة رتبطالتكاليف المذلك يشمل والضرر، 

  :ألغراض هذه القواعد واإلجراءات، فإن تدابير االستجابة هي إجراءات معقولة تهدف إلى  -3

  ه، حسب الحالة؛ ئأو تقليل الضرر إلى أدنى حد أو احتوا] منع حدوث[  )1(

، عن طريق تعويض أقرب حالة مكافئة لها التي كانت قائمة قبل حدوث الضرر أو الحالةاستعادة   )2[(
 وعونات أخرى من مكونات التنوع البيولوجي في نفس الموقع أو لنفس االستخدام أو في موقع آخر أو لنالخسارة بمك

  .]]آخراستخدام 

  

       السببية –جيم 

  3النص التشغيلي 

 اإلثبات سواء على المدعي تخصيص قرينة صلة سببية بين الضرر والنشاط المعني باإلضافة إلى نشاءتدعو الحاجة إلى إ
  .دعى عليه وفقاً للقانون الداخليأو الم

  

  خطة التعويض األولي    –رابعا 

  )جراءات القواعد واإلاتساق(  المسؤولية المدنية    -ألف 

  4النص التشغيلي 
 تحـرك النـاجم عـن     [عن الضرر   المدنية   األطراف قواعد وإجراءات خاصة بالمسؤولية       تضع أن] ينبغي[] يجب[] يجوز[

يجوز ] [يجب أن تدرج  ] [في إدراج [األطراف  ] ينبغي أن تنظر  [و. وفقاً للقانون الداخلي  ] رة عبر الحدود  الكائنات الحية المحو  
  :التالية] الدنيا[العناصر واإلجراءات ]  تدرجأن

      تقييم الضرر–باء 



 

  

 

   المسؤوليةتمرير  معيار المسؤولية و   - 1

  5النص التشغيلي 

 ،أساس الخطأ أو مسؤولية مطلقة أو مسؤولية مطلقة مخففةكانت المسؤولية قائمة على  معيار المسؤولية، سواء يجب وضع[
  .]وفقاً للقانون الداخلي

   المسؤولية المطلقة   :1الخيار 

  6النص التشغيلي 

ة عن النقل والعبور جمالنا[أن يكون القائم بالتشغيل مسؤوال عن األضرار ] ينبغي] [يجب[] بموجب هذه القواعد واإلجراءات[
  .]ه جانب النظر عن أي خطأ منغض، ب]ال الكائنات الحية المحورة التي منشأها في هذه التحركاتأو استعم/والمناولة و

من المرفق   ألف،-1 من القسم ألف- ، انظر القسم الفرعي الرابع"القائم بالتشغيل"فيما يتعلق بالنصوص التشغيلية بشأن {
   }BS-IV/12بالمقرر 

  المسؤولية المطلقة المخففة   : 2الخيار 

  7 لنص التشغيليا

] يجب[ال أن معيارا للمسؤولية المطلقة إاستخدام معيار للمسؤولية قائم على أساس الخطأ ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  -1[
  [:] الحاالت التي] مثل[ن يستخدم  في أ] ينبغي[

  ]أو/؛ و الخطورةبالغ المحورة فيها تقييم للمخاطر أن أحد الكائنات الحية أثبت  )أ[(

  ]أو/القانون الوطني؛ وتخل بأحكام أفعال أو إغفاالت  حدوث  )ب[(

  .] انتهاك للشروط المكتوبة في أي موافقةحدوث  )ج[(

الكيان الذي [ المسؤولية إلى تمرير] ينبغي] [يجب [،في الحاالت التي يطبق فيها معيار للمسؤولية على أساس الخطأ  -2
 والذي يمكن أن تعزى إليه أفعال أو إغفاالت ،لذي يثبت أنه سبب الضررللنشاط ا] القائم بالتشغيل] [بيده الرقابة التشغيلية

  .عن عمد أو رعونة أو إهمال

 المسؤولية إلى تمرر،  أعاله1للفقرة  فيها وجوب تطبيق معيار للمسؤولية المطلقة، إعماال تقررفي الحاالت التي ي  -3
  .]لنشاط الذي يثبت أنه سبب الضررل] القائم بالتشغيل] [الكيان الذي بيده الرقابة التشغيلية[

  المسؤولية القائمة على أساس الخطأ  : 3الخيار 

   8النص التشغيلي 

  :  تنشأ المسؤولية حينما يكون شخص،في نظام للمسؤولية المدنية[

  في يده الرقابة التشغيلية على النشاط ذي الصلة؛  )أ(

في ذلك مدي أو ينم عن رعونة أو إهمال، بما من خالل سلوك عبتوخي العناية  ا قانونيالتزاماخرق   )ب(
  ؛إغفاالتأفعال أو 

  ]أسفر مثل هذا االنتهاك عن ضرر فعلي لحق بالتنوع البيولوجي؛ و  )ج[(



  

  

  .]من هذه القواعد] ...[ وفقا للقسم ت صلة السببيةنشأ  )د(
  

   غوث مؤقت   تقديم - 2

  9النص التشغيلي 

 تدابير مناسبة أخرى مؤقتة أو تدابير صة أمرا أو إعالنا أو أن تتخذ أيختمأو هيئة تحكيم  محكمة يجوز أن تصدر أي
  .أخرى الزمة أو مرغوبا فيها فيما يتعلق بأي ضرر أو تهديد وشيك بحدوث ضرر

  عناصر إضافية للمسؤولية المدنية    – )امكرر(ألف 

  التخفيف تدابير أو    االستثناءات  – 1

   10النص التشغيلي 

المسؤولية التخفيف التي قد يتذرع بها القائم بالتشغيل في حالة  وأءات ستثنااال] ص القانون الداخلي على ينيجوز أن[
أي عنصر أو أكثر من [التخفيف من المسؤولية قائمة على أساس  وأءات ستثنااال ]تكون] [يجوز أن تكون[و. المطلقة
  :التالية] الشاملة[القائمة ] عناصر

  قاهرة؛القوة ال أو قدرالقضاء وال  )أ(

   أو اضطراب مدني؛حرب  )ب(

  ]؛]الرغم من وجود تدابير أمان مناسبةبتسبب في حدوث الضرر [تدخل طرف ثالث   )ج[(

  ] لتدابير إجبارية فرضتها سلطة عمومية؛االمتثال  )د[(

  ]؛ررأمر محدد فرضته سلطة عمومية على القائم بالتشغيل وتسبب تنفيذ هذا األمر في حدوث الض  )بديل د[(

  ]ي؛داخل مرخص به صراحة ومطابق تماما لترخيص صادر بموجب القانون النشاط  )ه[(

التقنية في وقت القيام بذلك ونشاط ال يعد سبباً محتمالً لحدوث ضرر بيئي وفقا لحالة المعرفة العلمية   )و[(
  ]النشاط؛

  ]؛]أو األمن الدولي[ األمن الوطني دواعي  )ز[(

  .]ن القائم بالتشغيل توقع حدوث الضرر على نحو معقولحينما ال يكون بإمكا  )ح[(

   طرف ثالث لشخص مسؤول على أساس المسؤولية المطلقةعلىحق الرجوع     – 2

  11النص التشغيلي 

  . شخص آخرأيال تحد أو تقيد هذه القواعد واإلجراءات أي حق رجوع أو حق في تعويض قد يكون للقائم بالتشغيل ضد 
  

   الجماعية والفردية أو تقسيم المسؤوليةالمسؤولية    - 3

   12النص التشغيلي 



 

  

 المسؤولية الجماعية أو الفردية أو تقسيم يجوز تطبيقفي حالة تسبب اثنين أو أكثر من القائمين بالتشغيل في حدوث ضرر، 
  .المسؤولية، حسب الحالة، وفقاً للقانون الداخلي

  12النص التشغيلي بديل 

أن يكون ] يجب] [ينبغي[ مسؤولين وفقا لهذه القواعد واإلجراءات، أكثر من القائمين بالتشغيلإذا كان اثنان أو   -1
أن يجوز للمدعي حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل عن الضرر من أي أو من جميع القائمين بالتشغيل، أي 

القوانين الداخلية الخاصة بحقوق اإلسهام ] اوفق] [باإلضافة إلى] [دون إخالل[هؤالء اآلخرين مسؤولين جماعيا وفرديا يكون 
  .أو الرجوع ضد آخرين

ن جميع القائمين بالتشغيل الضالعين تتابعيا في ممارسة إإذا نشأ الضرر عن واقعة تتكون من حادث مستمر، ف  -2
يثبت أن الحادث أثناء غير أن القائم بالتشغيل الذي . الرقابة على النشاط خالل ذلك الحادث يكونون مسؤولين جماعيا وفرديا

  .عن ذلك الجزء من الضررفقط الفترة التي مارس فيها الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال 

ن القائمين بالتشغيل الموجودين إإذا نشأ الضرر من واقعة تتكون من سلسلة من الحوادث التي لها نفس المنشأ، ف  -3[
مارس أثناء الفترة التي  أن أي قائم بالتشغيل يثبت أن الحادث غير. ن مسؤولين جماعيا وفرديافي وقت هذا الحدوث يكونو

  .]عن ذلك الجزء من الضررفقط الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال فيها 

، يعينه القائم [ض شخص آخر الجزء الذي لم يعوأي حينما ال يتم التعويض عن المطالبة، يجب أن يستوفي   -4
  .، وهو الشخص الذي ساهم في حدوث الضرر الناتج عن التحرك عبر الحدود]بالتشغيل،

  

  حدود المسؤولية   - 4

  )الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق( الزمنية د   الحدو)أ

  13النص التشغيلي 

 لرفع الدعاوى في حالة المسؤولية المدنيةمطلقة ية أو حدود زمن/حدود زمنية نسبية و ينص القانون الداخلي على يجوز أن
  :، بشرط أال تقل مثل هذه الحدود عن[

 أو أمكنه بشكل معقول أن يعلم بحدوث الضرر اراً من التاريخ الذي علم فيه المدعيسنوات اعتب] ثالث[  )أ(
  أو/، وومنشأه

  ]. سنة اعتباراً من تاريخ حدوث الضرر] خمس عشرة[  )ب(

  المالية حدودلا   )ب

  14النص التشغيلي 
من وحدة ] z[، بشرط أال تقل مثل هذه الحدود عن [مالية للمسؤولية المطلقة حدود  ينص القانون الداخلي على يجوز أن[

  ].]حقوق السحب الخاصةوحدات 
  

  تغطية   ال- 5

  15النص التشغيلي 



  

  

 ضمان بإنشاء وإدامة القائم بالتشغيل أن تلزم] ،]وليةالد] [االلتزامات] [الدولي] [للقانون[، وفقاً [طراف ألل يجوز [  -1
  .] بما في ذلك من خالل التأمين الذاتي،فترة الحد الزمني للمسؤوليةخالل مالي، 

ن المالي من جانب قائمين بالتشغيل ضماوأسواق للأدوات  على إيجادتشجيع للاتخاذ تدابير على  األطراف تحث[  -2
تمكين القائمين بالتشغيل من استعمال هدف ما في ذلك آليات مالية في حالة اإلعسار المالي، باقتصاديين وماليين مناسبين، ب

  .]هذه القواعد واإلجراءاتالتي تنفذ  التدابير الداخلية في إطارضمانات مالية لتغطية مسؤولياتهم 



 

  

   الثالثتذييلال
  

   أحكام أخرى   - 3

  

       خطة التعويض اإلضافي–أوالً 

  

    المسؤولية المتبقية على الدولة  –ألف 

   1النص التشغيلي 

إذا لم يف القائم بالتشغيل بمطالبة عن أضرار، فان الجزء الذي لم يسوى من هذه المطالبة يجب أن تفي به الدولة التي [
  .]يقطن القائم بالتشغيل فيها أو يكون مقيما بها

   1بديل النص التشغيلي 

عبر الحدود، تقع المسؤولية األولى على القائم بالتشغيل وتقع محورة  كائنات حية كبالنسبة للضرر الناشئ عن تحر[
  ] ]. بالتشغيلمعلى دولة القائ[ المسؤولية المتبقية للدولة 

 

      ترتيبات التعويض اإلضافي الجماعي–باء 

  1النص التشغيلي 

 التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       ظيلحق بحف إذا لم تسدد تكاليف تدابير االستجابة من أجل تعويض الضرر الذي              -1
 أو عن طريق خطة أخرى للتعويض اإلضافي، يجـوز اتخـاذ            )النهج اإلداري (المستدام عن طريق خطة التعويض األولي       

  . إجراءات للتعويض اإلضافي والتكميلي بهدف تقديم تعويض وافي وفوري

عي، تقرر صالحياتها من قبل مؤتمر األطراف العامل يجوز أن تشمل هذه التدابير خطة للتعويضي اإلضافي الجما         -2
  .كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات     ،تدعى األطراف والحكومات األخرى باإلضافة إلى المنظمات الحكومية        -3
لجماعي هـذه وفقـاً لقـدرتها     غير الحكومية والقطاع الخاص ومصادر أخرى إلى المساهمة في خطة التعويض اإلضافي ا            

  .الوطنية على المساهمة

  1بديل النص التشغيلي 

  ال يوجد نص

  أو

يجوز لألطراف أن تبحث ضرورة إيجاد أي ترتيب تضامني لحاالت الضرر الذي لم يتم تعويضه من خالل خطة التعويض                  
  .ةاألولي في ضوء الخبرة المكتسبة من خالل تنفيذ القواعد المبينة في هذه الوثيق

 



  

  

       تسوية المطالبات–ثانيا 

  

  ة المدنيتجراءااإل    -ألف 

  1النص التشغيلي 

ينبغي أن تكون إجراءات القانون المدني متاحة على المستوى الداخلي لتسوية المطالبات عن الضرر بين المدعين والمدعى                 
ويعين االختـصاص  . ولي الخاص حسب الحالةلحدود، تسري القواعد العامة للقانون الد     اوفي حاالت النزاعات عبر     . عليهم

 أسـس بديلـة   ويجوز النص على. ]مكان حدوث الضرر] [محل إقامة المدعي عليهم[القضائي المختص عموما على أساس      
   فة تعريفا جيدا، وفقا للتشريع الوطني، مثال فيما يتعلق بمكان وقـوع الحـدث الـضار               لالختصاص القضائي لحاالت معر .

  . قواعد خاصة لالختصاص القضائي بالنسبة لشؤون محددة، مثل ما يتعلق منها بعقود التأمينوضعويجوز أيضا 

  1بديل النص التشغيلي 

موضوع أو إجراءات الدعاوى التي ترفع أمام المحكمـة المختـصة، وال تنظمهـا هـذه القواعـد           جميع الشؤون المتعلقة ب   
بما في ذلك أي قواعد في هذا القـانون تتعلـق بتنـازع             محكمة،   قانون تلك ال   تخضع لحكم  ، وجه التحديد   على واإلجراءات

  .نونية المقبولة عمومااوفقا للمبادئ القالقوانين، 

  

  1لنص التشغيلي ني لاالثبديل ال

  ال يوجد نص
  

  مثل قواعد التحكيم االختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة، (الخاصة المحاكم  - باء
  )أو البيئة/موارد الطبيعية وحكيم في المنازعات المتعلقة بالتلل

  2 النص التشغيلي

ة  اللجوء إلى محاكم خاصة، مثل المحكمة الدائمة للتحكيم وقواعدها االختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلق              يجوز النظر في  
  . فيها كبيرا مثل الحاالت التي يكون عدد الضحايا المتضررينمحددة،في حاالت ، وذلك أو البيئة/بالموارد الطبيعية و

   2بديل النص التشغيلي 

مثل المحكمة الدائمة   إدارية ومحاكم خاصة،    /يجوز لألطراف أيضا أن تسعى إلى تسوية النزاعات من خالل إجراءات مدنية           
  .أو البيئة/المتعلقة بالموارد الطبيعية وللتحكيم وقواعدها االختيارية للتحكيم في المنازعات 

   2لي نص التشغيللالبديل الثاني 

في حالة نشوء نزاع بين أشخاص يطالبون بالتعويض عن ضرر بموجب هذه القواعد واإلجراءات واألشخاص المـسؤولين                 
نهـائي  [بموجب هذه القواعد واإلجراءات، وفي حالة االتفاق بين طرفين أو جميع األطراف، يجوز عرض النزاع لتحكـيم                  

ـ وفقا] [وملزم عات ازنمتحكيم االختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة بخصوص التحكيم في ال    قواعد ال  ]بما في ذلك من خالل    ] [ ل



 

  

أو البيئة، بما في ذلك في حاالت محددة مثل الحاالت التي يكون عدد الضحايا المتضررين فيها               /المتعلقة بالموارد الطبيعية و   
  .كبيرا

   2نص التشغيلي البديل الثالث لل

  .نصوجد يال 

  الحق في رفع الدعاوى/ى   أهلية رفع الدعاو-جيم 

  )المسؤولية المدنية (3النص التشغيلي 

رهناً بالقانون الداخلي، ينبغي أن تنص األطراف على حق رفع الدعاوى من األشخاص الطبيعيين أو االعتبـاريين     -1
لـوجي  حفـظ التنـوع البيو  [، بما في ذلك من لهم مـصلحة فـي   ] [ممن لهم مصلحة قانونية في الموضوع     ] [المتضررين[

ات الـصلة بموجـب القـانون       ويستوفون الشروط ذ  ] االقتصادية -واالجتماعية[وفي المسائل البيئية    ] [واستخدامه المستدام 
وينبغي أن يكون لهؤالء األشخاص الحق في دولة التصدير في الحصول على انتصاف ال يقل سرعة وال كفايـة               ]. ]الداخلي

  .لذين لحق بهم ضرر من نفس الواقعة داخل إقليم تلك الدولةوال فعالية عن االنتصاف المتاح للضحايا ا

لى المعلومات ذات الصلة بدعوى االنتصاف، بما في ذلـك المطالبـات            ع المناسب   طالعينبغي أن تكفل الدول اإل      -2
  .بالتعويض

  )المسؤولية المدنية (3بديل النص التشغيلي 

راءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة جع أو اإلجميع الشؤون المتعلقة بالموضوأن تخضع ] ينبغي] [يجب[
بما في ذلك أي قواعد قانون تلك المحكمة، ل تخضعأن  ، وجه التحديد علىالمختصة، وال تنظمها هذه القواعد واإلجراءات

  .نونية المقبولة عمومااوفقا للمبادئ القفي هذا القانون تتعلق بتنازع القوانين، 

  )هج اإلداريالن (4النص التشغيلي 

المنظمات غير الحكومية التي تعمل على النهوض ] تلك[ فيهم ابم،[ ]شخاص الطبيعيين أو االعتباريينلأل[ينبغي أن يكون 
السلطة المختصة ] تطلب إلى] [تلزم[الحق في أن ] بحماية البيئة وتستوفي الشروط ذات الصلة بموجب القانون الداخلي،

، من خالل إجراءات المراجعة، ]والطعن[العمل وفقاً للقواعد واإلجراءات ] ، أو في حالة غيابه،للقانون الداخلي[العمل وفقاً 
  ]. وفقا للقانون الداخليحسب الحالة،، أو اإلغفال أو ما تقوم به من أفعال قرارات السلطة المختصة،في 

 

   لبناء القدراتاإلضافيةالتدابير     –ثالثاً 

  )للمقرر (1تشغيلي النص ال

 أن تأخذ في الحسبان، حسب الحالة، هذه القواعد واإلجراءات عند استعراضها القادم لخطة إلىاألطراف دعو ي
حيائيـة، كما جاءت في العمل المحدثة بشأن بناء القدرات من أجل التنفيـذ الفعال لبروتوكول قرطاجنـة للسالمة األ

التشريع " ، أو "العينيةسهامات اإل" ظر في اعتبارات مثل الن) أ: (، وذلك عن طريق ما يليBS-III/3المرفق بالمقرر 
بما في ذلك تدابير بناء القدرات، مثل تقديم المساعدة في تنفيذ وتطبيق ) ب(و "  من تدابير بناء القدرات حزم" أو " النموذجي

 التنسيق مساندة  )2(طنية، إعداد قواعد وإجراءات المسؤولية الو) 1: (هذه القواعد واإلجراءات، شاملة المساعدة من أجل



  

  

، ]الفعالة] [المناسبة[كفالة المشاركة العامة ) 3(ني، فيما بين القطاعات والشراكات بين األجهزة التنظيمية على المستوى الوط
  .تعزيز مهارات الهيئات القضائية في معالجة المسائل المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي) 4(و 

  2النص التشغيلي 

ع األطراف على تعزيز جهودها فـي       ية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، تشج       حيو باألهمية ال  يعترفإذ    -1
 من بروتوكول   22تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن بناء القدرات وفقا للمادة               

  .السالمة األحيائية

قواعد واإلجراءات الحالية في صياغة المساعدة الثنائية واإلقليمية والمتعددة ى مراعاة الإلاألطراف مدعوة   -2
األطراف للبلدان النامية األطراف اآلخذة بوضع تشريعها الداخلي المتعلق بالقواعد واإلجراءات في مجال المسؤولية والجبر 

  .التعويضي عن ضرر ناتج عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

   )للمقرر (3 التشغيلي النص

يجب على األطراف أن تتعاون [ أنه ،رشاد العاميقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وفقا لإل
 بروتوكول في سياقأو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية المتصلة بالمسؤولية والجبر التعويضي /في إعداد و

العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمنظمات يائية، بما في ذلك من خالل المؤسسات قرطاجنة للسالمة األح
 تتضمن األنشطة التي يضطلع بها الخبراء يجوز أنو] [.، من خالل تسهيل إشراك القطاع الخاصوحسب الحالة ،القائمة

  :]وتتولى اللجنة الوظائف التالية:] [تقديم المشورة، المهتم باألمرالمختارون من قائمة الخبراء، بناء على طلب الطرف 

   إلى األطراف بشأن تشريعاتها الداخلية على شكل مشروع أو في شكل قائم؛تقديم المشورة  )أ(

  صلة بالمسؤولية والجبر التعويضي؛القضايا المتبة لقعتات عمل في مجال بناء القدرات المحلقتنظيم   )ب(

  ]متصلة بالتشريعات الوطنية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي؛تحديد أفضل الممارسات ال[  )ج(

  ] األنشطة الوطنية في مجال التقييم الذاتي للقدرات؛مساندة[  )د(

  ].الحصول عليهاإجراءات ن مقدمي التكنولوجيا المالئمة وتقديم المشورة بشأ[  )ه(

----  


