
  

  
طبـع عـدد   ،  األمم المتحدة محايدة مناخيـا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل            

  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .ن هذه الوثيقةمحدود م

  شاركين المعنيفريق أصدقاء الرئيسين الم
  بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق
  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

  لثانيااالجتماع 
  2010 شباط/فبراير 12- 8، كوااللمبور

  
  شاركين المعني قرير فريق أصدقاء الرئيسين المت

  بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
  ثانيجتماعه الاعن أعمال 

  مقدمة
شاركين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي فـي سـياق بروتوكـول         فريق أصدقاء الرئيسين الم    ئأنش  -1

 بموجـب  ، أنشئ")الفريق"أو " شاركينفريق أصدقاء الرئيسين الم"ا بعد  فيمشار إليهوي(ئية قرطاجنة للسالمة األحيا 
.  الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول            BS-IV/12المقرر  
ا للعـرض الـسخي       وتبع  .2009شباط  / فبراير 27 إلى   23كسيكو سيتي من    ي م فللفريق   األول   الجتماعوعقد ا 

لمؤتمرات لالدولي  بوتراجايا  المقدم من حكومة ماليزيا الستضافة االجتماع، عقد االجتماع الثاني للفريق في مركز             
  .2010 فبراير 12 إلى 8من 

األرجنتين، : وحضر االجتماع ممثلون من األطراف في البروتوكول والحكومات األخرى التالية أسماؤها            -2
برازيل، بوركينا فاصو، الصين، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كوبـا، إكـوادور، مـصر،    النمسا، بلجيكا، ال  

إثيوبيا، االتحاد األوروبي، فرنسا، ألمانيا، غواتيماال، الهند، إندونيسيا، اليابان، ليبيريا، ماليزيا، المكسيك، ناميبيـا،              
 البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، جنوب       هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين،      

  .أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، طاجيكستان، أوغندا، المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية
المحيط الهادئ، حـضر أربعـة      -قليم آسيا إمن ستة ممثلين من      شاركين الرئيسين الم  قاء فريق أصد  تكون  -3

من إثنين ن من االتحاد األوروبي؛ وممثالإثنين ن الصين والهند وماليزيا والفلبين؛ وممثال ممثلوهم واالجتماع منهم 
؛ وستة ممثلين من مجموعة أمريكـا الالتينيـة         تة ممثلين من المجموعة األفريقية    ؛ وس أوروبا الوسطى والشرقية  

  . ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا واليابان؛البحر الكاريبيبلدان و
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ماع أيضا مراقبون من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات غيـر الحكوميـة التاليـة           وحضر االجت   -4
تحالف التكنولوجيا األحيائيـة فـي الفلبـين،        والمركز األفريقي للسالمة األحيائية،     : وأصحاب المصلحة اآلخرين  

منظمـة  والمي للـصناعة،    التحالف الع وإيكوروبا،  ومنظمة حياة المحاصيل الدولية،     ومنظمة التنمية المستدامة،    و
معهـد  والتحالف الدولي لتجارة الحبـوب،      والمعهد األمريكي الدولي للتعاون بشأن الزراعة،       وغرينبيس الدولية،   

 والمؤسسة الماليزية للتكنولوجيا األحيائية، وشبكة العالم الثالـث، وجامعـة           ،الدراسات التجارية والمحالت الدولية   
 المـوازي   49كونـسورتيوم   /جلس عمل واشنطن بـشأن التكنولوجيـا األحيائيـة        المولينا الزراعية الوطنية، وم   

  .للتكنولوجيا األحيائية
     افتتاح االجتماع- 1البند 

 صـباح يـوم     مـن افتتحت االجتماع السيدة خيمينا نييتو، الرئيس المتشارك للفريق، في الساعة العاشرة              -5
عن سرورها هي والرئيس المشارك لرؤية العديـد         تعربأورحبت بالمشاركين و  . 2010شباط  / فبراير 8اإلثنين  

وذكّرتهم بأن الضرورة ستستدعي إجراء . من أصدقاء الرئيسين في االجتماع، مما يظهر التزامهم المستمر بالعملية
  .مفاوضات مكثفة لكي يتمكن أصدقاء الرئيسين المشاركين من إتمام العمل

تنوع البيولوجي بكلمة افتتاحيـة      أمانة اتفاقية ال    في ةشؤون البيئ  جبديما، كبير مسؤولي     أدلى السيد شارل  و  -6
حكومة ماليزيا على استضافة االجتماع وحكومة كل من فنلندا وألمانيـا            كروش. نيابة عن األمين التنفيذي لالتفاقية    

لتنوع البيولوجي   هي السنة الدولية ل    2010وذكّر المندوبين بأن    .   تنظيمه من أجل  المالية   هاواليابان على مساهمات  
اجتماع كوحثهم على االنتهاء من المفاوضات حول النص العتماده في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل               

  .لألطراف في البروتوكول
     الشؤون التنظيمية- 2البند 

  إقرار جدول األعمال    -  1- 2
تنفيذي بالتشاور ت الذي أعده األمين العلى أساس جدول األعمال المؤق جدول األعمال التالي الفريقأقر   -7

  :(UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/1)شاركين مع الرئيسين الم
  .افتتاح االجتماع  -1
  :شؤون تنظيمية  -2

  إقرار جدول األعمال؛  2-1  
  .تنظيم العمل  2-2  

مفاوضات إضافية بشأن القواعد واإلجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن   -3
، في سياق بروتوكول محورة عبر الحدودالحية الكائنات ال اتتحركرار الناشئة عن األض

  .قرطاجنة للسالمة األحيائية
  .شؤون أخرى  -4
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  .اعتماد التقرير  -5
  .اختتام االجتماع  -6

      تنظيم االجتماع-  2- 2
اعتمد الفريـق برنـامج عملـه حـسبما اقتـرح فـي المرفـق األول بجـدول األعمـال المـشروح                    -8

(UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/1/Add.1).عقد ثالث جلسات يوميا العمل  وتضمن تنظيم .  
  مفاوضات إضافية بشأن القواعد واإلجراءات الدولية في مجال   - 3البند 

  كائنات حية اتلتعويضي عن األضرار الناشئة عن تحركالمسؤولية والجبر ا
  األحيائية، في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة  عبر الحدودمحورة

، المنعقدة هالجتماع جدول األعمال في الجلسة األولى     من 3 البند   فريق أصدقاء الرئيسين المشاركين   بحث    -9
 المشارك للفريق، األمانة إلى تقديم الوثـائق        سودعا السيد رينيه لوفيبر، الرئي    . 2010شباط  / فبراير 8يوم اإلثنين   
  . الفريقعلىالمعروضة 

تحتوي على مـسودة  ، التي UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/2  االجتماع  إلى وثيقة عمل    ممثل األمانة  أشار  -10
وثيقـة  إلـى وجـود    أيضا أشارو. لمفاوضات اإلضافية في االجتماع األول للفريق بشأن ا    ا المتفق عليه  وصلنصا

قـة  للتطورات األخيرة في القانون الـدولي المتعل      تضمن تحديثا   ت (UNEP/CBD/BS/GF-L&R/2/INF/1) إعالمية
  .ولية للمسؤولية المتعلقة بالبيئة الدصكوكبالمسؤولية والجبر التعويضي، بما في ذلك حالة ال

.  إلى وثيقة العمـل وبـدء عملـه        نتقالوبعد تقديم األمانة، دعا الرئيس المشارك فريق األصدقاء إلى اال           -11
إجراءات لكيفية تقديم فريق األصـدقاء  واقترح السيد لوفيبر عرضا عاما للعمل في األيام الثالثة األولى فضال عن         

  .ثناء المفاوضاتألمقترحات 
البروتوكـول   والتعاريف ومجال التطبيق في مـشروع        ، والهدف ، والديباجة ، العنوان أوالوبحث الفريق     -12

تامية وفي جلسته الثالثة، بحث الفريق األحكام الخ.  ثم ناقش الفريق مسودة النص بشأن تدابير االستجابة       .  التكميلي
وواصل الفريق  .   من وثيقة العمل   24 إلى   16 حسبما وردت في مسودة المواد من        البروتوكول التكميلي لمشروع  

  . في جلسات الحقةالبروتوكول التكميليقراءته األولى للنص في مشروع 
بحث الفريق أيضا مشروع قرار إلحالته إلى مـؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي          و  -13

  .توكولالبرو
، واصل الفريق عملـه فـي جلـسات    2010شباط / فبراير10ا من مساء يوم األربعاء، الموافق     عتباروا  -14

  .مغلقة
  االستنتاجات

  : الرئيسين المشاركينقاءإن فريق أصد  -15
 على إجراء مفاوضات إضافية حول القواعـد واإلجـراءات بـشأن المـسؤولية والجبـر       وافق  )أ(

  :كول قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس ما يليالتعويضي في سياق بروتو
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  :التذييل األول لهذا التقرير الذي يحتوي على ما يلي  )1(
  ألطراف في البروتوكول؛لمشروع قرار إلحالته إلى االجتماع الخامس   -أ
 التفـاوض   خضع لمزيد من  ، الذي   البروتوكول التكميلي المرفق األول، مشروع      -ب

   في النص ذاته؛االمشار إليهباستثناء مسودة مادة واحدة  ،أثناء هذا االجتماع
المرفق الثاني، مشروع المبادئ التوجيهية بشأن المسؤولية المدنية، الذي لم يناقش        -ج

  أثناء هذا االجتماع؛
ترحة في سياق   قيحتويان على نصوص تشغيلية م    وهذا التقرير،   لن الثاني والثالث    الالتذيي  )2(

ام غير ملزمة قانونا بشأن المسؤولية المدنية، وأحكام أخرى، على          أحكإعداد  العمل نحو   
  ؛التوالي

 آخر لفريق أصدقاء الرئيسين المـشاركين قبـل    ا إلى الرئيسين المشاركين أن يعقدا اجتماع      طلب  )ب(
  االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

، 2010حزيـران  / يونيـو 19 إلى 17على عقد اجتماع في مونتريال لمدة ثالثة أيام، من        افق  و  )ج(
يـوم واحـد    عقـد مـشاورات ل    وسيسبق االجتمـاع    .  عرض الستضافة االجتماع  وجود   األموال و  رهنا بتوافر 

الجتماع الرابع الصادر عن ا BS-IV/12 من المقرر) ه(1 الفريق وفقا للفقرة     كونوسوف يت .  للمجموعات اإلقليمية 
وأبلغ ممثل ماليزيا الفريق بأن بنغالديش وباالو من     .  ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول     مؤتمر ا ل

وطلب بالتالي أن يحل محل هذين      . إقليم آسيا والمحيط الهادئ لم يمثال في اجتماعي الفريق المنعقدين حتى تاريخه           
  .مية وجمهورية كوريا، ووافق الفريق على ذلكين كل من جمهورية إيران اإلسالبلدال

المجموعة :  على العدد التالي من المستشارين لمصاحبة فريق األصدقاء في اجتماعه القادم           وافق  )د(
، )إثنـان (، الصين   )أربعة(، االتحاد األوروبي    )سبعة(، مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي       )ستة(األفريقية  

الهند، جمهورية إيران اإلسالمية، ماليزيا، الفلبين، جمهورية : مستشار واحد لكل من البلدان التالية؛ و)إثنان(اليابان 
   هذا االجتماع؛لحضور ولم يدع أي مراقب.  ويج، وسويسراكوريا، نيوزيلندا، النر

ية على أساس التذييل الثاني بهـذا       ه إلى الرئيسين المشاركين أن يعدا مشروع مبادئ توجي        طلب  )ه(
  التقرير وتوزيعه على فريق األصدقاء قبل االجتماع القادم للفريق؛

 إلى األمانة أن تعد وثيقة إعالمية عن مفهوم التهديد الوشيك بحـدوث ضـرر وتداعياتـه                 طلب  )و(
  القانونية والتقنية لنظر الفريق في اجتماعه القادم؛

 البروتوكول التكميلـي كول بمقترح  إلى األمين التنفيذي أن يبلغ األطراف في البروتو       كذلك   طلب  )ز(
 28 من المادة    3د في المرفق األول حتى التذييل األول بهذا التقرير، وفقا لقاعدة الستة أشهر بموجب الفقرة                رالوا

  ؛من اتفاقية التنوع البيولوجي
 إلى األمين التنفيذي أن يخطر األطراف في البروتوكول بالحاجة إلى تزويد األمانة بوثائق            طلب    )ح(

اعتماد ممثليهم في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول فـضال عـن             
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 بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكـول قرطاجنـة           البروتوكول التكميلي سلطات كاملة العتماد    
  للسالمة األحيائية؛

 فريق صياغة قانونية    بإنشاءفي البروتوكول   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف       ىوصأ  )ط(
 المقترح بجميـع اللغـات   البروتوكول التكميليفي بداية اجتماعه الخامس للنظر في االتساق والدقة القانونية لنص     

وينبغي أن يجتمع فريق الصياغة القانونية أثناء االجتماع الخامس لمـؤتمر األطـراف العامـل               .  الرسميةالست  
  ؛ في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةكاجتماع لألطراف

 األطراف والحكومات األخرى أن يبحثوا تقديم مساهمات طوعية لتسهيل مشاركة األصدقاء            ناشد  )ي(
  .من األطراف المؤهلة في اجتماع فريق أصدقاء الرئيسين المشاركين المشار إليه أعاله

      شؤون أخرى- 4البند 
16-  ـ  من جدول األ 4 البند   حثب شـباط  / فبرايـر 13 سبتعمال في الجلسة األخيرة لالجتماع، المنعقدة يوم ال

2010.  
هم اإللكتروني حتى يـتمكن     دوطلب السيد لوفيبير، الرئيس المشارك من األصدقاء أن يقدموا عناوين بري            -17

  .أعاله) ه(15الرئيسان المشاركان من االتصال بهم وفقا للطلب المذكور في الفقرة 
البروتوكول نص مشروع   اإلسبانية ل  النسخةمثل المكسيك أن تمنح األطراف فرصة الستعراض        وطلب م   -18

 ممثل الصين طلبا مماثال بخـصوص النـسخة الـصينية    قدمو.  اعتمادهإمكان   من أجل ضمان دقته قبل       التكميلي
البروتوكول سـتكون   لألطراف في   وأبلغت األمانة األصدقاء بأن وثائق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع          .  للنص
  .ة بجميع لغات األمم المتحدة الست وفقا للنظام الداخليحمتا

      اعتماد التقرير- 5البند 
 13 اعتمد الفريق التقرير الحالي بصيغته المعدلة شفهيا في الجلسة األخيرة من االجتماع المنعقـدة فـي                 -19

  .2010شباط /فبراير
      اختتام االجتماع- 6البند 

عن إمتنانهما لماليزيا على التسهيالت الممتازة التي قدمتها خالل األسـبوع،           ن  اشاركالرئيسان الم  أعرب  -20
ولألصدقاء على عملهم الجاد، وللمراقبين على حضورهم االجتماع وصبرهم خالل الجلـسات المغلقـة، وشـكرا      

الذين قاموا " مفاوضات األرضنشرة "وشكر الرئيس المشارك لوفيبر أيضا موظفي . األمانة على ما قدمته من دعم 
  .بالتغطية الصحفية لالجتماع برمته ودعاهم إلى حضور االجتماع القادم للفريق

ممثل اليابان، باعتباره البلد المستضيف لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع             أعرب  و  -21
تماع القادم بمونتريال، ودعا المشاركين لألطراف في البروتوكول عن أمله في رؤية األصدقاء مرة أخرى في االج     

  .2010تشرين األول /أيضا إلى ناغويا في أكتوبر
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 واألمانة على   ،وشكر ممثل ماليزيا الرئيسين المشاركين على عملهم المتألق في إرشاد عملية المفاوضات             -22
رد الطبيعية والبيئـة فـي      وأعرب عن إمتنانه إلخالص الموظفين من وزارة الموا       .  هذا االجتماع تنظيم  تسهيلها  

  .ماليزيا ومركز االمتياز لقانون التنوع البيولوجي في جامعة مااليا
لفريـق   ثـاني االجتماع ال   اختتام السيد لوفيبر، الرئيس المشارك للفريق،    بعد تبادل الشكر المعتاد، أعلن      و  -23

  .2010شباط / فبراير13 السبتيوم  الثانية والنصف بعد ظهرفي الساعة شاركين أصدقاء الرئيسين الم
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   األولتذييلال
 ---/BS-V مشروع المقرر

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

وكـول قرطاجنـة للـسالمة      إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروت           
  األحيائية،

   من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،27المادة شير إلى إذ ي
خبـراء القـانونيين والتقنيـين      من ال مفتوح العضوية     عامال ا الذي أنشأ بموجبه فريق    BS-I/8مقرره  شير إلى   وإذ ي 

 في المرفـق  المبينةتكليف الشروط بمة األحيائية، لمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمخصصا ل 
   من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،27 بالعملية وفقا للمادة لالضطالعالمقرر، ذلك ب

الفريق العامل المفتوح العـضوية مـن الخبـراء القـانونيين والتقنيـين              به   قامالذي  عمل   ال  مع التقدير  الحظوإذ ي 
التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، حسبما يرد في تقارير اجتماعاتـه            المخصص للمسؤولية والجبر    

  الخمسة،
مفاوضـات  جراء   بموجبه فريق أصدقاء الرئيسين المشاركين إل      أالذي أنش  ،BS-IV/12مقرره  إلى   أيضا   شيروإذ ي 

عن الضرر الناشئ عن تحركات الكائنـات  يضي ولية والجبر التعوؤإضافية حول القواعد واإلجراءات الدولية في مجال المس   
   على أساس المرفق بذلك المقرر،،توكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في سياق بروالحية المحورة عبر الحدود

ـ              قامالعمل الذي   بط علما مع التقدير     يوإذ يح  رير ا به فريق أصدقاء الرئيسين المـشاركين، حـسبما يـرد فـي تق
  ،اتاجتماع

والـسيد  ) كولومبيا(تو  ي للفريق العامل، السيدة جيمينا ني     مشاركانن ال ا به الرئيس  قامم الذي    بالعمل القي  وإذ يحيط علما  
 من بروتوكول قرطاجنـة  27 العملية المعتمدة في سياق المادة   قيادة في   ، السابقة ست، خالل السنوات ال   )هولندا(رينيه لوفيبر   

  سواء، رسمية على حد طرائق رسمية وغيرللسالمة األحيائية، من خالل 
 تنميـة علـى   األطراف إلى التعاون ودعت من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، التي  22المادة   شير إلى وإذ ي 

  ،أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة األحيائية/و
  دابير تكميلية لبناء القدرات،تاتخاذ  منه بالحاجة إلى تيسير تنفيذ هذا المقرر من خالل وإدراكا

ـ وإذ يرحب [[ الرجوع في حالـة  حق  آلية تعاقدية للتعويض بخصوص    نحو إيجاد مبادرة القطاع الخاص     ]يالحظ][ ب
  ]ق بالتنوع البيولوجي بسبب الكائنات الحية المحورة،حليي ذر الالضر

بشأن لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  تكميليبروتوكول [  - ألف 
 ات عن تحركناشئر الالضر] لمسؤولية والجبر التعويضي عنا[
  ]عبر الحدودمحورة الحية الكائنات ال
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] المسؤولية والجبر التعويضي عن   [ بشأن    لبروتوكول السالمة األحيائية   البروتوكول التكميلي [ اعتماد   يقرر  -1
ار إليه فيما   شي(ق األول بهذا المقرر     رففي الم ، حسبما يرد    ] عبر الحدود  محورةالحية  الكائنات  ال اتتحرك الضرر الناشئ عن  

  ؛")البروتوكول التكميليب"بعد 
في عليه  لتوقيع   وأن يفتح باب ا    تكميليالوكول   األمين العام لألمم المتحدة أن يكون وديعا للبروت        يطلب إلى   -2

 مقر األمم المتحدة في نيويـورك  ، وفي]...[ إلى ]...[من جانب األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية من     ... 
  ؛[...]إلى [...] من 

 إلـى حـين    البروتوكول التكميلـي  األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على تنفيذ         حث  ي  -3
  دخوله حيز النفاذ؛

 مـن  ابتـداء  البروتوكول التكميلي األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التوقيع على    يناشد  -4
 وإيداع صكوك التصديق أو الموافقة أو القبـول أو صـكوك اإلنـضمام، حـسب      ، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك       ]...[

  الحالة، في أقرب وقت ممكن؛

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

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

  ] والتكميلييضاف   تدابير التعويض اإل- جيم [
6-    

  1الخيار 
بير االستجابة من أجل تعويض الضرر الذي يلحق بحفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه               إذا لم تسدد تكاليف تدا      -1

ي، يجـوز اتخـاذ   تكميلللتعويض السارية خطة أخرى   أية   أو عن طريق     البروتوكول التكميلي حسبما تم تعريفه في     المستدام  
  . وفوريم تعويض وافإجراءات للتعويض اإلضافي والتكميلي بهدف تقدي

ته مؤتمر األطراف العامل كاجتمـاع  شروطقرر ي، الجماعي التكميلي  للتعويض ترتيبشمل هذه التدابير    ن ت يجوز أ   -2
  .لألطراف في البروتوكول

 باإلضافة إلى المنظمات الحكومية والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة           ،تدعى األطراف والحكومات األخرى   سوف  و -3
 وفقـاً  ا هذالجماعي التكميلي التعويض ترتيبخرى إلى المساهمة في  والقطاع الخاص ومصادر أ  ،والمنظمات غير الحكومية  

 عيلتعـويض الجمـا    ا ترتيبساهم في مثل    تقرير الجهات التي ينبغي أن ت      األطراف   علىو][.لقدرتها الوطنية على المساهمة   
  ].ا هذالتكميلي
  2الخيار 

  ال يوجد نص
  3الخيار 
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مني لحاالت الضرر الذي لم يتم تعويضه من خالل هذا المقرر فـي  يجوز لألطراف أن تبحث ضرورة إيجاد أي ترتيب تضا  
  .ضوء الخبرة المكتسبة من خالل تنفيذ القواعد واإلجراءات المبينة في هذا المقرر

  ة لبناء القدراتاإلضافي    التدابير - دال 
7-    

  1الخيار 
راضها القادم لخطة العمل المحدثة  عند استعأن تأخذ هذا المقرر في الحسبان، حسب الحالة،األطراف إلى يدعو 

، BS-III/3ة، كما جاءت في المرفق بالمقرر ة األحيائية للسالملتنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنبشأن بناء القدرات من أجل ا
ناء  من تدابير بحزم"أو " التشريع النموذجي "، أو "سهامات العينيةاإل"النظر في اعتبارات مثل ) أ: (ليوذلك عن طريق ما ي

بما في ذلك تدابير بناء القدرات، مثل تقديم المساعدة في تنفيذ وتطبيق هذه القواعد واإلجراءات، شاملة ) ب(و" القدرات
مساندة التنسيق فيما بين القطاعات  )2(لمسؤولية الوطنية، محلية لإعداد قواعد وإجراءات ) 1: (المساعدة من أجل

تعزيز ) 4(، و]الفعالة[]المناسبة[الة المشاركة العامة كف) 3(لمستوى الوطني، والشراكات بين األجهزة التنظيمية على ا
  .مهارات الهيئات القضائية في معالجة المسائل المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي

  2 الخيار
جهودهـا فـي    شجع األطراف على تعزيز     إذ يعترف باألهمية الحيوية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، تُ            -1

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن بنـاء القـدرات            ذات الصلة الصادرة عن     مقررات  التنفيذ  
  . من بروتوكول السالمة األحيائية22وفقا للمادة 

للبلدان النامية  في صياغة المساعدة الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف هذا المقرراألطراف مدعوة إلى مراعاة   - 2
ضرر الاألطراف اآلخذة بوضع تشريعها الداخلي المتعلق بالقواعد واإلجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن 

  . عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدودشئناال
  3الخيار 

يجب على األطراف أن تتعاون [عام، أنه يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وفقا لإلرشاد ال
أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية المتصلة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول / وتنميةفي 

قرطاجنة للسالمة األحيائية، بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية 
ويجوز أن تتضمن األنشطة التي يضطلع بها الخبراء [.]تسهيل إشراك القطاع الخاصمة، وحسب الحالة، من خالل القائ

  :]وتتولى اللجنة الوظائف التالية:] [المختارون من قائمة الخبراء، بناء على طلب الطرف المهتم باألمر، تقديم المشورة
  لداخلية على شكل مشروع أو في شكل قائم؛ إلى األطراف بشأن تشريعاتها اتقديم المشورة  )أ(
المتصلة بالمسؤولية والجبر القانونية تنظيم حلقات عمل في مجال بناء القدرات المتعلقة بالقضايا   )ب(
  التعويضي؛
  ]تحديد أفضل الممارسات المتصلة بالتشريعات الوطنية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي؛[  )ج(
  ] في مجال التقييم الذاتي للقدرات؛ األنشطة الوطنيةدعم[  )د(
  ].تقديم المشورة بشأن مقدمي التكنولوجيا المالئمة وإجراءات الحصول عليها[  )ه(
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  المرفق األول
   لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةتكميليبروتوكول [

   شئر الناالضر] المسؤولية والجبر التعويضي عن[بشأن 
  ]رة عبر الحدود الكائنات الحية المحواتعن تحرك

  ،البروتوكول التكميليإن األطراف في هذا 
إليه فيما بعد يشار والتفاقية التنوع البيولوجي، التابع  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ا أطرافهاباعتبار

  ،"البروتوكول"باسم 
   من البروتوكول،27المادة إلى  رتشيوإذ 

  :قد اتفقت على ما يلي
  *1المادة 

ابة فورية ومالئمة وفعالة في حالة ج اتخاذ تدابير استفي ضمان المساهمة إلى البروتوكول التكميلي هذا هدفي[
حدوث ضرر أو تهديد وشيك بحدوث ضرر بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام تتسبب فيه كائنات حية محورة 

  .]يعود منشأها إلى تحركات عبر الحدود
  2المادة 

  .البروتوكول التكميلي من البروتوكول على هذا 3 من االتفاقية والمادة 2 المستعملة في المادة حاتمصطلتسري ال  - 1
  :البروتوكول التكميليباإلضافة إلى ذلك، وألغراض هذا   - 2

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

  تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛" االتفاقية"  )ب(
 واستخدامه المستدام، مع مراعاة أيضا المخاطر لتنوع البيولوجيعلى حفظ ا اضار اأثر يعني "الضرر"  )ج(

  :على صحة اإلنسان، الذي
، إن وجدت، على أسانيد  أساس ما يوجد من خطوط مراعاة معملموسا، للقياس أو قابالكون ي  )1(

من سلطة وطنية مختصة تأخذ في الحسبان أي تغيير آخر بفعل اإلنسان وأي  علمية معترف بها
  ؛تغيير طبيعي

  . أدناه3 في الفقرة بينكما هو مجسيما يكون و  )2(
المرجح، على أساس أفضل يعني حدث أو حوادث، يتقرر أنه من " التهديد الوشيك بحدوث ضرر"  )د([

  .]المعلومات العلمية المتاحة والمعلومات األخرى ذات الصلة، أن تسفر عن ضرر إذا لم تعالج في الوقت المناسب
تحرك عبر الحدود لكائنات حية ] من []في[تنشأ [ث أو سلسلة من الحوادث، تعني أي حد" الواقعة"  )ه[(

  ]؛]ا بحدوث ضرروشيكوتهديدا ] جسيما[ضررا  تنشئأو  [اضرروتسبب ] ويكون لها نفس المنشأ] [محورة
                                                   

  . أو التفاوض بشأنهاةفقرهذه اللم تتم مناقشة    *
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بصورة [] التشغيلية[ الرقابة يمارسأي شخص  يعني] بالعالقة إلى تدابير االستجابة[" القائم بالتشغيل"  )و(
 الناشئ عن تحركات كائنات حية محورةالتي سببت الضرر [في وقت حدوث الواقعة النشاط [على ] مباشرة أو غير مباشرة

ويمكن أن يشمل، حسب الحالة، وحسبما ] [سبب الضررفي وقت نشوء الظرف الذي الكائن الحي المحور []ر الحدودعب
منتج ، أو القائم بالتطوير أو ال السوقفي كائن الحي المحور الطرح الترخيص أو الشخص الذي حامليقرره القانون المحلي، 

  ؛]اد أو الناقل أو الموردير أو القائم باالستيرأو المخطر أو القائم بالتصد
  يعني بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛" البروتوكول"  )ز(
 ]أو التهديد الوشيك بحدوث الضرر[تعني إجراءات معقولة، في حالة حدوث الضرر "  االستجابةتدابير"  )ح(
  : ما يليمن أجل

أو اتخاذ تدابير  ،[لضرر إلى أدنى حد أو احتوائه، أو تخفيفهأو تقليل اضرر   حدوثتجنب  )1(
  ، حسب الحالة؛]وقائية في حالة التهديد الوشيك بحدوث ضرر

  :من خالل إجراءات تتخذ وفقا لترتيب األفضلية المبين فيما يلي استعادة التنوع البيولوجي  )2(
إلى  أو ،ل حدوث الضرراستعادة التنوع البيولوجي إلى الحالة التي كانت قائمة قب  -أ

  ي تقرر السلطة المختصة أنه غير ممكن،ذال بالقدرو مكافئة لها؛أقرب حالة 
بمكونات  التنوع البيولوجي ضياع، ضمن أمور أخرى، واستبدال، عن طريقستعادة ا  - ب

آخر من أنواع االستخدام أو لنوع نوع نفس لأخرى من مكونات التنوع البيولوجي 
  أو في موقع بديل، حسب الحالة؛فس الموقع إما في ن ،االستخدام

  :العوامل التاليةعلى أساس " جسيمال "الضارثر األيتم تحديد   - 3
 الطبيعي في تعافيالتغير الطويل األجل أو المستديم، ويفهم على أنه التغير الذي لن يعالج من خالل ال  )أ(

   معقولة؛مدةغضون 
   على مكونات التنوع البيولوجي؛تأثيرا ضاراؤثر رات النوعية أو الكمية التي تمدى التغي  )ب(
  انخفاض قدرة مكونات التنوع البيولوجي على تقديم السلع والخدمات؛  )ج(
  ة على صحة اإلنسان في سياق البروتوكول؛ضارمدى أي آثار   )د(

  3المادة 
دامه المستدام، مع األخذ  على الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخالبروتوكول التكميلييسري هذا   - 1

  .في الحسبان أيضا المخاطر على صحة اإلنسان
قل وعبور ومناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة نالضرر الناشئ عن  على البروتوكول التكميليسري هذا ي  - 2
ائنات الحية المحورة والك. تحرك عبر الحدود ]األنشطة][الكائنات الحية المحورة[ منشأ هذه كونبشرط أن ي] ومنتجاتها[

  :المشار إليها هي تلك التي
   أو للتجهيز؛،يكون القصد استعمالها مباشرة كأغذية أو كأعالف  )أ(
  تكون موجهة لالستعمال المعزول؛  )ب(
 .يكون القصد إدخالها في البيئة عن عمد  )ج(
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 على الضرر الناشئ عن أى البروتوكول التكميليفيما يتعلق بالتحركات المقصودة عبر الحدود، يسري هذا   - 3
  .2 في الفقرة المشار إليها] ومنتجاتها[ به للكائنات الحية المحورة صرحاستعمال م

على النحو عبر الحدود التحركات غير المقصودة الضرر الناشئ عن  أيضاً على البروتوكول التكميلييسري هذا   - 4
التحركات غير المشروعة عبر الحدود على ضرر الناشئ عن ال من البروتوكول باإلضافة إلى 17المشار إليه في المادة 

  . من البروتوكول25ليه في المادة النحو المشار إ
  )دتاعتم (4المادة 

 على الضرر الذي يحدث في المناطق الواقعة داخل حدود الوالية الوطنية البروتوكول التكميلييسري هذا   - 1
  .3في المادة لألطراف ويكون ناشئا عن األنشطة المشار إليها 

يجوز لألطراف أن تستعمل المعايير المنصوص عليها في قانونها الداخلي لمعالجة الضرر الذي يحدث في مناطق   - 2
  .تقع داخل حدود واليتها الوطنية

بموجبه، على الضرر الناشئ عن  البروتوكول التكميلي الذي ينفذ هذا الداخلييجب أن يسري أيضا القانون   - 3
  .محورة عبر الحدود من غير األطرافات حية تحركات كائن

  )اعتمدت( 5المادة 
محورة عبر الحدود يكون قد بدأ بعد سريان  على الضرر الناشئ عن تحرك كائنات حية البروتوكول التكميلييسري هذا 

  .لقضائيةواليته ال إلى إقليم خاضع الحدود  التحرك عبرتملطرف الذي بالنسبة ل البروتوكول التكميليهذا مفعول 
  )اعتمدت( 6المادة 
  . صلة سببية بين الضرر والنشاط المعني وفقاً للقانون الداخلينشاء إيجب

  7المادة 
 بينةاألحكام المتمشيا مع على تدابير استجابة محلية ] االلتزامات الدولية،مشى مع بما يت ،[أن ينص كل طرف على  - 1

  . ويجب أن ينفذها وفقا لقانونه الداخليأدناه
، 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(
  .ةاتخاذ تدابير االستجابة المالئم  )ج(

  :السلطة المختصةيجب على   - 3
  ؛]ضررأو التهديد الوشيك بحدوث [ ضررأن تعرف القائم بالتشغيل الذي سبب ال  )أ(
  . تدابير االستجابة التي ينبغي أن يتخذها القائم بالتشغيلقرير الضرر وتمدىأن تقيم   )ب(

عن حين يعجز القائم بالتشغيل   الخصوص على وجه تشملمالئمة ر تنفيذ تدابير استجابةأن تقرلسلطة المختصة ل  - 4
  .القيام بذلك
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المرتبطة ،  والمصاريف النثريةمصاريفاليف وال التكأن تسترد من القائم بالتشغيلللسلطة المختصة الحق في   - 5
االت ويجوز لألطراف النص، في قوانينها الداخلية، على الح . هذهمالئمةال ستجابةالتدابير امن  وتنفيذ أي تقييم الضررب

  .التكاليف والمصاريفبتحمل  القائم بالتشغيل إلزاماألخرى التي قد ال يتطلب 
. دوافعهاببيان  مشفوعة استجابةتدابير باتخاذ   القائم بالتشغيلالتي تلزم السلطة المختصة أن تكون قرارات نبغيي  - 6

نتصاف بما في ذلك فرصة الا سبلي على  ويجب أن ينص القانون الداخل.ذه القراراتإخطار القائم بالتشغيل بهوينبغي 
وعلى السلطة المختصة، وفقا للقانون الداخلي، إبالغ القائم بالتشغيل . إجراء استعراض إداري أو قضائي لهذه القرارات

 السلطة المختصة من اتخاذ تدابير استجابة في الظروف سبلويجب أال يمنع اللجوء إلى هذه ال. نتصاف المتاحة االسبلب
  .ئمة إال إذا نص القانون الداخلي على خالف ذلكالمال

في تنفيذ هذه المادة، ومن أجل تعريف تدابير االستجابة المحددة التي تتطلبها السلطة المختصة أو تتخذها هذه   - 7
علق السلطة، يجوز لألطراف، حسب الحالة، تقييم ما إذا كانت تدابير االستجابة مشمولة بالفعل في قانونها الداخلي المت

  .بالمسؤولية المدنية
  )اعتمدت( 8المادة 

  :، على االستثناءات التاليةالداخلييجوز أن تنص األطراف، في قانونها   - 1
  ؛قاهرةالقوة ال أو قدرالقضاء وال  )أ(
  حرب أو اضطراب مدني؛  )ب(

حسبما تراه ألخرى االتخفيف تدابير  أو أخرى ستثناءاتأي إ، على الداخلييجوز أن تنص األطراف، في قانونها   - 2
  .مالئما
  )اعتمدت( 9المادة 
د من أي حق البروتوكول التكميلي هذا ال يحدأي شخص آخرعلىلقائم بالتشغيل يكون للرجوع أو التعويض في ا أو يقي .  
  )اعتمدت( 10المادة 

لنسبة لألعمال المتعلقة  بما في ذلك باأو مطلقة/ على حدود زمنية نسبية و،الداخلي هاقانوناألطراف، في نص تيجوز أن 
  .بتدابير االستجابة وبداية الفترة التي يسري عليها الحد الزمني

  )اعتمدت( 11المادة 
  .المرتبطة بتدابير االستجابة مصاريف على حدود مالية السترداد التكاليف وال، الداخليهاقانوناألطراف، في نص تيجوز أن 

  12المادة 
 مالي، ضمان أن تلزم القائم بالتشغيل بإنشاء وإدامة] ،]الدولية االلتزامات] [ الدوليونللقان[، وفقاً [يجوز لألطراف[  - 1

  .] ، بما في ذلك من خالل التأمين الذاتييةالسارفترة الحد الزمني خالل 
الجهات االقتصادية ن المالي من جانب 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، بلية المالئمةوالما
  .]البروتوكول التكميليا هذ بموجبهي تنفذ ذ الداخلي الالقانونمالية لتغطية مسؤولياتهم في إطار 

  13المادة 
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 عن تحرك الكائنات جمناالضرر القواعد وإجراءات تعالج  على الداخلييجب على األطراف النص في قانونها   - 1
البروتوكول تنص على تدابير االستجابة وفقا لهذا ألطراف أن على ا جبولتنفيذ هذا االلتزام، ي. الحية المحورة عبر الحدود

  :ما يلي، حسب الحالةب يجوز القيامو ،التكميلي
المسؤولية  في مجال العامة السارية القواعد واإلجراءاتة القائمة، بما في ذلك الداخليقوانينها تطبيق   )أ(

  ؛المدنية
   أو؛ تحديدا لهذا الغرضولية المدنيةؤ للمسقواعد وإجراءاتتطبيق أو إعداد   )ب(
  .ماهمزيج منإعداد أو   اإلثنينتطبيق  )ج(

في مجال كافية اءات على قواعد وإجرينص قانونها الداخلي ما إذا كان  األطراف أن تقيم ]يجوز][يجب[[ينبغي[  -2[
، والنظر 2من المادة ) ج(2المتصل بالضرر حسب تعريفه في الفقرة الشخصي المادي أو  الضرر عن المدنيةلمسؤولية ا

  :فيما يلي
المسؤولية  في مجال العامة السارية القواعد واإلجراءاتقوانينها الداخلية القائمة، بما في ذلك تطبيق   )أ(

  ؛المدنية
   أو؛ تحديدا لهذا الغرض للمسؤولية المدنيةعداد قواعد وإجراءاتتطبيق أو إ  )ب(
  *].ماهمزيج منإعداد أو   اإلثنينتطبيق  )ج(

] 2أو  [1] الفقرات[من الفقرة ) ج(أو ) ب(ات الفرعية  الفقرلدى إعداد قواعد وإجراءات حسبما يشار إليها في  - 3
  :، من بين جملة أمورالعناصر التالية ة،، حسب الحالعالجت أن لألطراف ]يجوز] [يجب[]ينبغي[ أعاله،

  الضرر؛  )أ(
  ؛ أو القائمة على الخطأ،ةمطلق المسؤولية ال بما في ذلكمعيار المسؤولية  )ب(
  ؛ في الحاالت المناسبة المسؤوليةتمرير  )ج(
  .الحق في رفع الدعاوى  )د(

  )اعتمدت( 14المادة 
البروتوكول وكول إجراء استعراض لفاعلية هذا على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروت

تي  بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ ومرة كل خمس سنوات بعد ذلك، شريطة تزويد األطراف بالمعلومات الالتكميلي
سيتم إجراء االستعراض في سياق تقييم واستعراض البروتوكول حسبما تنص عليها المادة و. تشترط إجراء هذا االستعراض

وسيتضمن االستعراض األول .   خالف ذلكالبروتوكول التكميلي إذا قررت األطراف في هذا ال من البروتوكول، أ35
  .13استعراضا لفاعلية المادة 

  )اعتمدت( 15المادة 
لقانون الدولي فيما يتعلق لعامة لقواعد اال على حقوق والتزامات الدول بموجب البروتوكول التكميليثر هذا ؤال ي

  . األفعال غير المشروعة دوليانية الدول عبمسؤول

                                                   
 .تحتفظ المجموعة األفريقية بحقها في إعادة صياغة هذه الفقرة   *
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  )اعتمدت( 16المادة 
البروتوكول  اجتماع لألطراف في هذامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول كيعمل   - 1

  . من االتفاقية32 من المادة 2، رهنا بالفقرة التكميلي
 البروتوكول التكميليتنفيذ هذا اإلبقاء على لبروتوكول  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في اعلى  - 2

 أن يؤدي عليهو. ته، القرارات الالزمة للتشجيع على تنفيذه الفعالحدود والية وأن يتخذ، ضمن لالستعراض بصفة منتظم
 ينليه بموجب الفقرتة إوكل، المهام المومع إجراء ما يلزم من تغييرات، البروتوكول التكميليه بموجب هذا إلية وكلالمهام الم

  . من البروتوكول29من المادة ) و (و) أ(4
  )اعتمدت( 17المادة 

  .البروتوكول التكميلي من االتفاقية كأمانة لهذا 24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة 
  )اعتمدت( 18المادة 

1 -  ل البروتوكولال البروتوكول التكميليل هذا يكمأو يغيرهبروتوكول وال يعد .  
 اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب هحقوق والتزامات األطراف في ما يخل بالبروتوكول التكميلييس في هذا ل  - 2
  .بروتوكولالو
بروتوكول على ال، تسري أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي و على خالف ذلكالبروتوكول التكميلينص هذا ما لم ي  - 3

  .البروتوكول التكميليهذا 
  19المادة 

، وفي مقر ]...[ إلى ]...[بروتوكول من ال لألطراف في ]...[ في البروتوكول التكميليب التوقيع على هذا يفتح با
  .]...[ إلى ]...[األمم المتحدة في نيويورك من 

  )اعتمدت( 20المادة 
القبول يق أو  للتصداألربعينفي اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك حيز النفاذ  البروتوكول التكميلي هذا يدخل  - 1

  . في البروتوكولللتكامل االقتصادي التي هي أطرافالدول أو المنظمات اإلقليمية جانب الموافقة أو االنضمام من أو 
 التي تصدق دولة أو في منظمة إقليمية للتكامل االقتصاديبالنسبة ألي  حيز النفاذ البروتوكول التكميلي هذا يدخل  - 2

 أعاله، في اليوم التسعين من تاريخ قيام تلك 1 وفقا للفقرة دخوله حيز النفاذبعد أو تنضم إليه عليه أو تقبله أو توافق عليه 
 دخولالدولة أو المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو اإلنضمام، في تاريخ 

  .مة اإلقليمية للتكامل االقتصادي، أيهما يأتي الحقا بالنسبة لتلك الدولة أو المنظالبروتوكول حيز النفاذ
ة يإضافإقليمية للتكامل االقتصادي باعتبارها ال تحسب أية وثيقة تودعها منظمة  أعاله، 2 و1ألغراض الفقرتين   - 3

  .للوثائق التي تودعها الدول األعضاء في تلك المنظمة
  21المادة 

  .]ول التكميليالبروتوكال يجوز إيراد أي تحفظات على هذا [
  )اعتمدت( 22المادة 
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 دخوله حيز النفاذ في أي وقت بعد مرور سنتين من تاريخ البروتوكول التكميليألي طرف أن ينسحب من هذا   - 1
  .بذلك إلى جهة اإليداعمكتوب بالنسبة لذلك الطرف، بإعطاء إخطار 

خطار باالنسحاب، أو في أي تاريخ الحق يسري هذا االنسحاب بعد إنقضاء سنة من تاريخ تسلم جهة اإليداع لإل  - 2
  .يحدد في إخطار االنسحاب

البروتوكول هذا  من البروتوكول يعتبر منسحبا أيضا من 39الطرف الذي ينسحب من البروتوكول وفقا للمادة   - 3
  .التكميلي
  )اعتمدت( 23المادة 

ليزية جنللغات العربية والصينية واإل، الذي تعتبر نصوصه باالبروتوكول التكميليتودع النسخة األصلية من هذا 
  .سبانية متساوية في الحجية، تودع لدى األمين العام لألمم المتحدةوالفرنسية والروسية واإل

  .البروتوكول التكميليالواجب بذلك، بالتوقيع على هذا  إثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المصرح لهم على النحو
  ]....[ من العام ]...[ من شهر ]...[ في هذا اليوم ]...[حرر في 
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  المرفق الثاني
  شئبر التعويضي في مجال الضرر الناجمبادئ توجيهية بشأن المسؤولية المدنية وال

  عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود
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   الثانيتذييلال
 

  ملزمة قانوناً بشأن المسؤولية المدنيةغير  أحكام إليجاد   العمل - 2
  

  عن األفعال غير المشروعة دولياً، (مسؤولية الدولة   - الأو
  ) اإلخالل بالتزامات البروتوكولفي ذلكبما 

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

 

  مجال التطبيق   -ثانيا 

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

      الضرر-ثالثا 

  عريف الضرر   ت –ألف 

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

  .]خليعليه القانون الدا
كما ينص ] الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحرك الناجم 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(

  ؛} أعالهألف-1 من القسم ألف- يما يتعلق بالنصوص التشغيلية، انظر القسم الفرعي الثالثف{
  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(

  ؛]دامالبيولوجي واستخدامه المست
 فقدان أو ضرر آخر يلحق بالمجتمعـات        يأو أ بها،  ر  اضراإلتماعية والروحية و   القيم الثقافية واالج   فقدان  )ه[(

  ].] أو انخفاض مستواهفقدان األمن الغذائي وأاألصلية أو المحلية 
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  2النص التشغيلي 
جراءات اإللقوانين ولوفقاً ]  الكائنات الحية المحورة عبر الحدودتحركالناجم عن [تقييم الضرر ] ينبغي] [يجب[  -1[

  :]عوامل مثلذلك يشمل و، ةالداخلي
  ؛] ]ليةداخال] اللوائح التنظيمية] [اإلجراءات[وفقاً للقوانين و[تكاليف تدابير االستجابة   )أ(
  ] تقديم التعويض؛يتمأن ستعادة أو إلى ال فقدان الدخل المتصلة بالضرر خالل فترة اتكاليف  )ب([
العالج الطبي ذلك يشمل و ، الناشئة عن الضرر الذي يلحق بصحة اإلنسانمصاريفالتكاليف وال  )ج[(

  ]؛وفقدان الحياةوالتعويض المالئمين عن العاهات واإلعاقات 
 في ذلك بما ، الضرر الذي يلحق بالقيم الثقافية واالجتماعية والروحية الناشئة عنمصاريفالتكاليف وال  )د[(

  .]أو المحلية/لمجتمعات األصلية والتعويض عن الضرر الذي يلحق بأنماط حياة ا
مراكز التنوع الجيني، ينبغي مراعاة قيمتها الفريدة في عملية تقييم أو /والضرر الذي يلحق بمراكز المنشأ في حالة   - 2

  .االستثماربة 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 لة مكافئة لهاأقرب حا التي كانت قائمة قبل حدوث الضرر أو الحالةإلى ستعادة الا  )2[(

 وعالخسارة بمكونات أخرى من مكونات التنوع البيولوجي في نفس الموقع أو لنفس االستخدام أو في موقع آخر أو لن
  .]]آخراستخدام 

  
       السببية –جيم 

  3النص التشغيلي 
 اإلثبات سواء على المدعي صيص قرينةتخ صلة سببية بين الضرر والنشاط المعني باإلضافة إلى نشاءتدعو الحاجة إلى إ

  .أو المدعى عليه وفقاً للقانون الداخلي
  

  خطة التعويض األولي    –رابعا 

  )جراءات القواعد واإلاتساق( المسؤولية المدنية    -ألف 

  4النص التشغيلي 

      تقييم الضرر–باء 
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النـاجم عـن    [رر  عن الض المدنية   األطراف قواعد وإجراءات خاصة بالمسؤولية       تضع أن] ينبغي[] يجب[] يجوز[
] يجب أن تـدرج  ] [في إدراج [األطراف  ] ينبغي أن تنظر  [و. وفقاً للقانون الداخلي  ]  الكائنات الحية المحورة عبر الحدود     تحرك

  :التالية] الدنيا[العناصر واإلجراءات ]  تدرجيجوز أن[
 

   المسؤوليةتمرير  معيار المسؤولية و   - 1

  5النص التشغيلي 
كانت المسؤولية قائمة على أساس الخطأ أو مسؤولية مطلقة أو مسؤولية مسؤولية، سواء  معيار اليجب وضع[

  .] وفقاً للقانون الداخلي،مطلقة مخففة
   المسؤولية المطلقة   :1الخيار 

  6النص التشغيلي 
ة عن جمالنا[أن يكون القائم بالتشغيل مسؤوال عن األضرار ] ينبغي] [يجب[] بموجب هذه القواعد واإلجراءات[

 النظر عن أي غض، ب]منشأها في هذه التحركاتيكون  الكائنات الحية المحورة التي خدامأو است/النقل والعبور والمناولة و
  .]ه جانبخطأ من

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

  ]أو/؛ و الخطورةبالغ المحورةة  فيها تقييم للمخاطر أن أحد الكائنات الحيأثبت  )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 ،للنشاط الذي يثبت أنه سبب الضرر] القائم بالتشغيل] [بة التشغيليةبيده الرقا

  . أو إغفاالتعن عمد أو رعونة أو إهمال
 المسؤولية إلى تمرر  أعاله،1للفقرة  فيها وجوب تطبيق معيار للمسؤولية المطلقة، إعماال تقررفي الحاالت التي ي  - 3
  .]للنشاط الذي يثبت أنه سبب الضرر] القائم بالتشغيل] [ان الذي بيده الرقابة التشغيليةالكي[

  المسؤولية القائمة على أساس الخطأ  : 3الخيار 
   8النص التشغيلي 

  :  تنشأ المسؤولية حينما يكون شخص،في نظام للمسؤولية المدنية[
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  في يده الرقابة التشغيلية على النشاط ذي الصلة؛  )أ(
في ذلك من خالل سلوك عمدي أو ينم عن رعونة أو إهمال، بما بتوخي العناية  ا قانونيالتزاماخرق   )ب(
  ؛إغفاالتأفعال أو 

  ] عن ضرر فعلي لحق بالتنوع البيولوجي؛ وخرقأسفر مثل هذا ال  )ج[(
  .]من هذه القواعد]  [ وفقا للقسم ت صلة السببيةنشأ  )د(

  
   غوث مؤقت   تقديم - 2

  9تشغيلي النص ال
 تدابير مناسبة أخرى مؤقتة أو صة أمرا أو إعالنا أو أن تتخذ أيمختأو هيئة تحكيم  محكمة يجوز أن تصدر أي

  .تدابير 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 
 قد يتذرع بها القائم بالتشغيل في حالة ]التي[التخفيف تدابير  وأءات ستثنااال]  ينص القانون الداخلي علىيجوز أن[

أي عنصر أو [التخفيف من المسؤولية قائمة على أساس   تدابيروأءات ستثنااال ]تكون] [يجوز أن تكون[و. المسؤولية المطلقة
  :التالية] الشاملة[القائمة ] كثر من عناصرأ

  ؛قاهرةالقوة 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[(
  ]؛ة عمومية على القائم بالتشغيل وتسبب تنفيذ هذا األمر في حدوث الضررأمر محدد فرضته سلط  )بديل د[(
  ]ي؛داخل مرخص به صراحة ومطابق تماما لترخيص صادر بموجب القانون النشاط  )ه[(
التقنية في وقت القيام بذلك و العلمية ارفنشاط ال يعد سبباً محتمالً لحدوث ضرر بيئي وفقا لحالة المع  )و[(

  ]النشاط؛
  ]؛]أو األمن الدولي[ األمن الوطني واعيد  )ز[(
  .]حينما ال يكون بإمكان القائم بالتشغيل توقع حدوث الضرر على نحو معقول  )ح[(
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   طرف ثالث لشخص مسؤول على أساس المسؤولية المطلقةعلىحق الرجوع     – 2

  11النص التشغيلي 
 أي تعويض قد يكـون للقـائم بالتـشغيل ضـد     ال تحد أو تقيد هذه القواعد واإلجراءات أي حق رجوع أو حق في         

  .شخص آخر
  

  المسؤولية الجماعية والفردية أو تقسيم المسؤولية    - 3

   12النص التشغيلي 
 المسؤولية الجماعية أو الفردية يجوز تطبيقفي حالة تسبب اثنين أو أكثر من القائمين بالتشغيل في حدوث ضرر، 

  .قاً للقانون الداخليأو تقسيم المسؤولية، حسب الحالة، وف
  12النص التشغيلي بديل 

أن يكون ] يجب] [ينبغي[ مسؤولين وفقا لهذه القواعد واإلجراءات، إذا كان اثنان أو أكثر من القائمين بالتشغيل  - 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 ] وفقا] [باإلضافة إلى] [دون إخالل[ء اآلخرين مسؤولين جماعيا وفرديا هؤاليكون 
  .أو الرجوع ضد آخرين

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

  .عن ذلك الجزء من الضررفقط الفترة التي مارس فيها الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال 
ن القائمين بالتشغيل الموجودين إالمنشأ، فإذا نشأ الضرر من واقعة تتكون من سلسلة من الحوادث التي لها نفس   -3[

مارس أثناء الفترة التي  أن أي قائم بالتشغيل يثبت أن الحادث غير. في وقت هذا الحدوث يكونون مسؤولين جماعيا وفرديا
  .]عن ذلك الجزء من الضررفقط الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤوال فيها 

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

  
  حدود المسؤولية   - 4

  )الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق( الزمنية د   الحدو)أ
  13يلي النص التشغ

لرفع الدعاوى في حالة المسؤولية مطلقة أو حدود زمنية /حدود زمنية نسبية و ينص القانون الداخلي على يجوز أن
  :، بشرط أال تقل مثل هذه الحدود عن [المدنية
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 أو أمكنه بشكل معقول أن يعلم بحدوث الضرر اراً من التاريخ الذي علم فيه المدعيسنوات اعتب] ثالث[  )أ(
  أو/ و،ومنشأه

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

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

  ].]حقوق السحب الخاصةوحدات من وحدة 
  

  تغطية   ال- 5

  15ي النص التشغيل
 ضمان بإنشاء وإدامة القائم بالتشغيل أن تلزم] ،]الدولية] [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 ضماق للوأسواأدوات  على إيجادتشجيع للاتخاذ تدابير على  األطراف تحث[  - 2

تمكين القائمين بالتشغيل من استعمال هدف اقتصاديين وماليين مناسبين، بما في ذلك آليات مالية في حالة اإلعسار المالي، ب
  .]هذه القواعد واإلجراءاتالتي تنفذ  التدابير الداخلية في إطارضمانات مالية لتغطية مسؤولياتهم 

 

     تسوية المطالبات  –ا خامس
  

  ة المدنيتجراءااإل    -ألف 

  1النص التشغيلي 
ينبغي أن تكون إجراءات القانون المدني متاحة على المستوى الداخلي لتسوية المطالبات عن الضرر بين المـدعين         

ويعـين  .  الحالـة لحدود، تسري القواعد العامة للقانون الدولي الخاص حـسب        اوفي حاالت النزاعات عبر     . والمدعى عليهم 
 ويجوز الـنص علـى  . ]مكان حدوث الضرر] [محل إقامة المدعي عليهم[االختصاص القضائي المختص عموما على أساس   

     فة تعريفا جيدا، وفقا للتشريع الوطني، مثال فيما يتعلق بمكان وقـوع الحـدث              أسس بديلة لالختصاص القضائي لحاالت معر
  .الختصاص القضائي بالنسبة لشؤون محددة، مثل ما يتعلق منها بعقود التأمينوضع قواعد خاصة لويجوز أيضا . الضار

  1بديل النص التشغيلي 
موضوع أو إجراءات الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة، وال تنظمها هذه القواعد             جميع الشؤون المتعلقة ب   

 ذلك أي قواعد في هـذا القـانون تتعلـق بتنـازع     بما في قانون تلك المحكمة،  تخضع لحكم  ، وجه التحديد   على واإلجراءات
  .نونية المقبولة عمومااوفقا للمبادئ القالقوانين، 
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  1لنص التشغيلي ني لاالثبديل ال
  ال يوجد نص

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

  2 النص التشغيلي

الدائمة وقواعدها االختيارية للتحكيم في المنازعـات      التحكيم  محكمة   اللجوء إلى محاكم خاصة، مثل       يجوز النظر في  
 مثل الحاالت التي يكون عدد الـضحايا المتـضررين فيهـا            محددة،في حاالت   ، وذلك   أو البيئة /ة بالموارد الطبيعية و   المتعلق
  .كبيرا
   2 النص التشغيلي بديل

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

   2نص التشغيلي للالبديل الثاني 
نزاع بين أشخاص يطالبون بالتعويض عن ضرر بموجب هذه القواعد واإلجـراءات واألشـخاص              في حالة نشوء    

المسؤولين بموجب هذه القواعد واإلجراءات، وفي حالة االتفاق بين طرفين أو جميع األطراف، يجوز عرض النزاع لتحكيم                 
ـ وفقا] [نهائي وملزم [ حكمة التحكيم الدائمة بخـصوص التحكـيم فـي    قواعد التحكيم االختيارية لم ]بما في ذلك من خالل] [ ل
أو البيئة، بما في ذلك في حاالت محددة مثل الحاالت التي يكـون عـدد الـضحايا                 /عات المتعلقة بالموارد الطبيعية و    ازنمال

  .المتضررين فيها كبيرا
   2نص التشغيلي البديل الثالث لل

  .نصوجد يال 

  وىالحق في رفع الدعا/   أهلية رفع الدعاوى-جيم 

  )المسؤولية المدنية (3النص التشغيلي 
القانون الداخلي، ينبغي أن تنص األطراف على حق رفع الـدعاوى مـن األشـخاص الطبيعيـين أو                  مع مراعاة     -1

حفـظ التنـوع   [، بما في ذلك من لهـم مـصلحة فـي    ] [ممن لهم مصلحة قانونية في الموضوع     ] [المتضررين[االعتباريين  
ات الـصلة بموجـب     ويستوفون الشروط ذ  ] االقتصادية -واالجتماعية[وفي المسائل البيئية    ] [لمستدامالبيولوجي واستخدامه ا  

وينبغي أن يكون لهؤالء األشخاص الحق في دولة التصدير في الحصول على انتصاف ال يقل سرعة وال                 ]. ]القانون الداخلي 
  .م ضرر من نفس الواقعة داخل إقليم تلك الدولة للضحايا الذين لحق بهةاالنتصاف المتاحسبل كفاية وال فعالية عن 

 االنتصاف، بما في ذلـك  سبلسعي إلى  الالتي تتعلق ب   المعلومات   اإلطالع بشكل مالئم على    الدول   ضمنينبغي أن ت    -2
  .المطالبات بالتعويض
  )المسؤولية المدنية (3بديل النص التشغيلي 
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راءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة جضوع أو اإلجميع الشؤون المتعلقة بالموأن 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، 
  )لنهج اإلداريا (4النص التشغيلي 

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

، من خالل ]والطعن[لقواعد واإلجراءات هذه االعمل وفقاً ل] ، أو في حالة غيابه،يللقانون الداخل[المختصة العمل وفقاً 
  ]. وفقا للقانون الداخليحسب الحالة،، أو اإلغفال أو ما تقوم به من أفعال قرارات السلطة المختصة،في إجراءات المراجعة، 
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   الثالثتذييلال
  

   أحكام أخرى   - 3
  

  افي     خطة التعويض اإلض–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 محورة  كائنات حية الناشئ عن تحركبالنسبة للضرر [
  ].] بالتشغيلمعلى دولة القائ[تقع المسؤولية المتبقية للدولة و

----  


