
د من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم لدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدو 
 .طلب نسخ إضافية

الفريق العامل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين 
والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر 

 في سياق بروتوآول قرطاجنة التعويضي
 للسالمة األحيائية

 الثالثاالجتماع 
 2007شباط / فبراير23-19مونتريال، 

 * من جدول األعمال المؤقت4البند 
 

 موجز النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج، والخيارات والقضايا المحددة
 لتعويضي في سياقوالمتعلقة بالمسؤولية والجبر ا) األقسام من األول إلى الثالث(

  من بروتوآول السالمة األحيائية27المادة 
 مذآرة من الرئيسين المتشارآين

 ضميمة
 مقدمة

ر      إطارتقدم هذه الوثيقة موجز النصوص التشغيلية المقترحة في    اني بتقري  األقسام من األول إلى الثالث من المرفق الث
ر ضوية للخب وح الع ل المفت ق العام اني للفري اع الث ضي االجتم ر التعوي سؤولية والجب صص للم ين المخ انونيين والتقني اء الق

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/10)  .     ى  تقدمتي  وهي تحتوي على النصوص التشغيلية ال ل،         إل ق العام اني للفري اع الث  االجتم
اع ا          .  يليها اقتراحات إضافية تسلمتها األمانة لغرض االجتماع الحالي        شغيلي من االجتم ق العامل      ويعّرف آل نص ت اني للفري لث

ا       حسبماعن طريق الترقيم فقط      شار في    وافق عليه االجتماع، بينم ى         ي ة إل دمت     اسم   آخر نصوص مقدم ي ق ة الت د أو المنظم البل
 .االقتراحات

                                            
*  UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1 

CBD 
    

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 
20 December 2006 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 
 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 
Page 2 

 

 ، والخيارات والقضاياموجز النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج
 المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق

 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل من بروتوآول 27 المادة
 
 

 مسودة ورقة عمل
 )الثالث إلى ولاألقسام من األ(

 
 
 
 
 

 العامل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين مقدمة لنظر االجتماع الثالث للفريق
 المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 
 
 

 2007شباط / فبراير19-23
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 "عبر الحدودحورة مية الحائنات ال عن تحرآات الكتجالضرر النا"نطاق     -أوال
 

 النطاق الوظيفي -ألف
 1الخيار 

 ، بما في ذلك العبورالكائنات الحية المحورةالضرر الناشئ عن نقل  
 2الخيار 

 تحرآات  إلىمنشأهيعود ي ذ، الالكائنات الحية المحورةأو استعمال /الضرر الناشئ عن النقل والعبور والمناولة و
 . عبر الحدودللكائنات الحية المحورةتحرآات غير المقصودة الوآذلك عبر الحدود تلك الكائنات 

 1النص اتشغيلي 
ذه ا   واستعمال الكائنات الحية المحورةهذا المقرر ينطبق على الشحنات والعبور والمناولة        -1 شأ ه شطة  ، بشرط أن يكون من ألن

 .هو تحرآات عبر الحدود
ه ل  تج النافيما يتعلق بالتحرآات المقصودة عبر الحدود، ينطبق هذا المقرر على الضرر           -2 ات   عن أي استعمال مرخص ب لكائن

 .، وآذلك عن أي استعمال يخالف ذلك الترخيصالحية المحورة
 : اآلتيةكائنات الحية المحورةينطبق هذا المقرر على ال -3

 تخدامها مباشرة آأغذية أو أعالف أو للتجهيز؛المراد اس )أ( 
 المقصود استعمالها معزولة؛ )ب( 
 .المقصود ادخالها عمدا في البيئة )ج( 

ر الحدود           هذا -4 ي ت    .   المقرر ينطبق على التحرآات غير المقصودة عب د والنقطة الت ذه التحرآ      ب دها ه ات يجب أن تكون      ـأ عن
رات من   (مقصود عبر الحدود   ها التحرك ال  عندأ  بدنفس النقطة التي ي    ى  3الفق شغيلي    5 ال سم   1 من النص الت يم  -1 من الق ج

 . تنطبق مع ادخال التغييرات الالزمة))د(
 .ينطبق هذا المقرر على التحرآات عبر الحدود التي تخالف التدابير الداخلية الرامية الى تنفيذ البروتوآول -5

 2النص التشغيلي 
ا الناشئة          / عن النقل والعبور والمناولة و     تجضرر النا ينطبق هذا البروتوآول على ال     أو استعمال الكائنات الحية المحورة ومنتجاته

ر        صودة وغي ر المق دود غي ر الح ات عب ك التحرآ ي ذل ا ف ا، بم ورة ومنتجاته ة المح ات الحي دود للكائن ر الح ات عب ن التحرآ ع
 .في حالة التدابير الواقية، اذا آانت مهددة بأن يكون سببها لذلك، ومنتجات تلك الكائنات، أو كائنات الحية المحورةالمشروعة لل

 3النص التشغيلي 
ور،        ، عبر الحدود  كائنات الحية المحورة   عن تحرآات ال   تجضرر نا  -1 ك العب سبب      بما في ذل ا ي در م  أحد األطراف الضرر       بق

 .في دولة العبور
ال  كائنات الحية المحورة   الأحد   عن   تج البيئة، فان الضرر النا    دخالها عمدا في  إ المقصود   كائنات الحية المحورة  فيما يتعلق بال   -2

درج ضمن د واإلين اق القواع ادة   نط ب الم ررة بموج راءات المق شروط   إ إال، 27ج ت ل د امتثل تيراد ق ة االس ت دول ذا آان
 .كائن الحي المحور لذلك ال المتمشية مع االتفاق المسبق عن علمكائنات الحية المحورةاستعمال ال

 . عبر الحدودكائنات الحية المحورةلحد اجراءات مقصورا على أول تحرك أل نطاق القواعد واإلي أال يكونينبغ -3
اال إل                  -4 تيراد إعم جراءات  في الحالة التي يكون فيها القائم بالتصدير قد امتثل لمتطلبات تقييم المخاطر التي تقتضيها دولة االس

ة              ، فان الضرر الذي يحدث ف      االتفاق المسبق عن علم    ر سوية في عملي ه نتيجة ألمور غي ذي يثبت أن تيراد وال ة االس ي دول
 .27جراءات المقررة بموجب المادة  هذا الضرر ينبغي أن يكون خارج نطاق القواعد واإل–تقييم دولة االستيراد للمخاطر 

 4النص التشغيلي 
ا  ى، عنتجأي ضرر ن يس مقصورا عل ه ل ة و ، ولكن ور أو المناول ل أو العب تعمال الأ/ النق ة المحورةو اس ات الحي شأه كائن ، ويكون من

 . لتلك الكائناتتحرك عبر الحدود أو تحرك غير المقصود عبر الحدود
 5النص التشغيلي 

آان مقصودا أو غير مقصود أو غير مشروع، من النقطة التي         عن التحرك عبر الحدود سواء       تجينطبق البروتوآول على أي ضرر نا     
ائن            حي المحوركائن اليغادر فيها ال  ا الك دخل فيه ي ي ى النقطة الت ول، ال ة ألحد أطراف البروتوآ ة الوطني  منطقة تقع تحت الوالي

 .الحي المحور في منطقة تقع تحت الوالية الوطنية لطرف في البروتوآول الستعماله تحت والية ذلك الطرف
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 6النص التشغيلي 

ر الحدود        وأماما مستوردة   إحورة التي آانت أصال      عن الكائنات الحية الم    تجينطبق الصك على الضرر النا     ر قصد عب .   مطلقة عن غي
 .ويجب أن يكون الضرر نتيجة للتعديل الجيني

 7النص التشغيلي 
 .كائنات الحية المحورةلل  عبر الحدود عن تحركتجالضرر النايغطي نظام المسؤولية 

 8النص التشغيلي 
 . الحية المحورةكائناتلل عبر الحدود عن تحرك تجالضرر النا

 9النص التشغيلي 
 :ان التعاريف التالية مستعملة لغرض هذه الوثيقة -1

 جراءات الموصوفة في هذا الصك ال تغطي فقطمن المفهوم أن القواعد واإل: التحرآات المقصودة عبر الحدود ) أ(
 . نوعالتحرآات المرخص بها بل آذلك أية تحرآات غير مرخص بها وأي استعمال غير مرخص به من أي 

أثرة               : التحرآات غير المشروعة عبر الحدود     ) ب( ة المت ا دامت الدول ة، م ة الوطني هي تحرآات تخالف األحكام القانوني
 .بذلك طرفا في بروتوآول قرطاجنة

ر المقصودة لل    تجعلى األضرار النا   هذا الصك الملزم قانونا      ينطبق -2 ة المحورة   ة عن التحرآات المقصودة أو غي ات الحي  كائن
 . وطرحها في األسواقهاستعمال واهانقلذلك د، بما في عبر الحدو

 .ذا آانت دول استيراد أو دول عبورإ بصرف النظر عما ، على قدم المساواة،حق الدول حسبانالهذا الصك في يأخذ  -3
 10النص التشغيلي 

ا      هذه القواعد واإل تنطبق -1 وجي الن التنوع البيول ذي يلحق ب ة المحورة   ك عن تحرآات ال  تججراءات على الضرر ال ات الحي  ائن
 .عبر الحدود

 . من اتفاقية التنوع البيولوجي2ف في المادة  آما هو معّر–" التنوع البيولوجي" -2
 .لسالمة األحيائيةل من بروتوآول قرطاجنة 2 آما هو معرف في المادة –" الكائن الحي المحور" -3
يم من   للكائنات الحية المحورة  تحرك المقصود   اليعني  " التحرك عبر الحدود  " -4 ى نقطة   إ طرف في البروتوآول       إقل  دخولال ل

 . طرف آخر في البروتوآولإقليمجراءات الجمارك، داخل إالتي تحدث فيها 
 : معناه أن الضرر"  عنتجنا" -5

 ؛كائنات الحية المحورةللتحرك عبر الحدود لم يكن ليحدث لوال  ) أ(
 .مبطلة أو متداخلة للضرر دون أية أسباب المباشرأن التحرك عبر الحدود آان هو السبب  ) ب(

 11النص التشغيلي 
 :جراءات على ما يليتنطبق هذه القواعد واإل -1

ائن   أو استعمال آائن حي محور، ناشئ عن تحر         / عن التعبئة والنقل والعبور والمناولة و      تجأي ضرر نا   ) أ( ك الك ك ذل
  أو تحرآه؛ائن الحي المحورعن عدم تقديم معلومات صحيحة بشأن الك و،الحي عبر الحدود

  تحرك غير مقصود أو غير مشروع عبر الحدود لكائن حي محور؛أي ) ب(
 ي ضرر يكون ثمة تهديد بوقوعه؛أفي حالة التدابير الواقية،  )ج(
 .، أينما وقع هذا الضرر)ج(أو ) ب( وأ) أ(أي ضرر موصوف في الفقرات  )د(

 :اثيوبيا
 نطاق التطبيق

ى نفس ال    ينطبق هذا البروتوآول على الضرر الناتج عن أي حدث أو    ود إل ي تع شأ، ويحدث ضرر   سلسلة من األحداث الت ا أو من
ة المحورة،      ل الستعملمناولة و ال و العبورتحرك عبر الحدود، و   الث الضرر خالل    وحدينشئ تهديدا خطيرا ووشيكا ب     ات الحي لكائن

ى و                          ة المحورة عل ات الحي ل الكائن ا تحمي تم فيه ي ي ة تخضع      بما في ذلك النقل غير المشروع من النقطة الت ل في منطق يلة النق س
 .للوالية الوطنية لطرف التصدير
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 :النرويج
شأه تحرك          ينطبق هذا الصك على نقل وعبور ومناولة واستعمال الكائنات الح          ذي يكون من ر الحدود    ية المحورة ال ق  .   عب وينطب

 .على جميع الكائنات الحية المحورة التي يغطيها بروتوآول قرطاجنة
ات الم سبة للتحرآ ة    بالن ات الحي تعمال مرخص للكائن اتج عن أي اس ضرر الن ى ال صك عل ذا ال ق ه دود، ينطب ر الح صودة عب ق

 .المحورة وآذلك أي استعمال يخالف مثل هذا الترخيص
ذ                       ة لتنفي دابير الداخلي ينطبق هذا الصك أيضا على التحرآات غير المقصودة عبر الحدود والتحرآات عبر الحدود التي تخالف الت

 .وآولهذا البروت

 :السالم األخضر الدولي
 نطاق التطبيق

أو استعمال آائنات حية محورة يكون   /ينطبق هذا البروتوآول على الضرر الناتج عن نقل وعبور ومناولة و           )أ( -1
ر المشروعة                                ر المقصودة وغي ر الحدود غي ك التحرآات عب ا في ذل ة المحورة، بم ات الحي منشأه التحرآات عبر الحدود للكائن

 .ات الحية المحورةللكائن

 :مبادرة البحث العام والتنظيم
ر الحدود    أو  المقصود تحركينطبق هذا الصك على اآلثار الضارة للكائنات الحية المحورة الناتجة عن ال          ر المقصود عب ى   غي عل

 .حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

 يارية للنطاق الجغرافيتخالمكونات اال   -باء
 في مناطق داخلة في حدود الوالية الوطنية لألطراف أو رقابتها؛الضرر الناشئ  ) أ(
 ؛غير األطرافلالوطنية أو الرقابة الضرر الناشئ في مناطق داخلة في حدود الوالية  ) ب(
 . للدولةالوطنيةأو الرقابة الضرر الناشئ في مناطق خارجة عن حدود الوالية  )ج(

 1النص التشغيلي 
 . الواقعة في حدود والية أو رقابة األطراف في بروتوآول قرطاجنةا المقرر على المناطقذينطبق ه

 2النص التشغيلي 
لطرف المتعاقد سيادة أو والية ل طرف متعاقد وأية مناطق أخرى يكون تعني إقليم" لوالية الوطنيةالخاضعة ل ةطقالمن" -1

 .عليها طبقا للقانون الدولي
 :، أينما حدث بما في ذلك في المناطق اآلتية)أ(رة ينطبق هذا البروتوآول على أي ضرر موصوف في الفق -2

 داخل حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لألطراف المتعاقدة؛ )1(
 داخل حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لألطراف غير المتعاقدة؛ أو )2(
 .والية أو الرقابة الوطنية للدولخارج حدود ال )3(

 بأية طريقة في سيادة الدول على بحارها االقليمية وفي واليتها وحقها على المناطق ليس في هذا البروتوآول شيء يؤثر -3
 .االقتصادية الخالصة وعلى األرصفة القارية لكل منها وفقا للقانون الدولي

 3النص التشغيلي 
 حدود ناطق داخليظهر في م/به طرف ويحدث تنطبق على الضرر الذي يسب27جراءات المقررة بموجب المادة ن القواعد واإلإ

 . الوالية الوطنية ألي طرف أو غير طرف آخر
 4النص التشغيلي 

 . حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لألطرافأي ضرر في مناطق داخل -1
 . حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لغير األطرافأي ضرر يحدث في مناطق داخل -2
 . الرقابة الوطنية للدول حدود الوالية أوأي ضرر يحدث في مناطق خارج -3
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 5النص التشغيلي 

 في منطقة واقعة تحت الوالية الوطنية ألحد 1ليها في الفقرة إينطبق البروتوآول على الضرر الناتج عن واقعة مشار  -1
 .األطراف

 هحيث ال تكون هذ، ينطبق البروتوآول أيضا على الضرر الذي يحدث في مناطق دولة العبور 2بصرف النظر عن الفقرة  -2
كائنات قليمي يتعلق بتحرك الإلى اتفاق متعدد األطراف أو ثنائي أو إالدولة طرفا في البروتوآول، ولكن انضمت مع ذلك 

 . عبر الحدود، ويكون ساريا في وقت حدوث الضررالحية المحورة
آانت طرفا أو لم سواء ، ليس في هذا البروتوآول شيء يمكن قراءته أو تأويله باعتباره مؤثرا على أي نحو في سيادة الدول -3

قليمية وعلى واليتها وحقها في المناطق االقتصادية الخالصة لها وأرصفتها تكن طرفا في البروتوآول، وعلى بحارها اإل
 .القارية وفقا للقانون الدولي

 6النص التشغيلي 
مناطق الخارجة عن حدود الوالية قليمية والدولية على التصدي للضرر في ال هذا المقرر االتفاقات والمنظمات اإليشجع -1

 .دارتهاإلى إالوطنية والتي تسعى تلك الكيانات في الوقت الحاضر 
قليمية والدولية في جهد للتصدي للضرر في المناطق المقرر األطراف على التعاون مع االتفاقات والمنظمات اإلهذا  يشجع -2

 .الخارجة عن الوالية الوطنية
 7النص التشغيلي 

 .ي يحدث داخل حدود الوالية أو الرقابة الوطنية لألطرافالضرر الذ
 8النص التشغيلي 

  حدود الوالية الوطنية لألطراف؛للضرر الذي يحدث في مناطق داخا -1
 الضرر الذي يحدث في مناطق داخل حدود غير األطراف؛ -2
 .الضرر الذي يحدث في مناطق خارجة عن حدود الوالية الوطنية للدول -3

 9النص التشغيلي 
 داخل والمنطقة االقتصادية الخالصة إلقليما:  حدود الوالية الوطنيةمنطقة داخل: تي لغرض هذه الوثيقةالتعريف اآلستعمل ي -1

 أخرى تكون الدولة الطرف المذآورة تملك السيادة أو حق الوالية الخالص عليها منطقةحدود والية دولة طرف، أو أي 
 .بموجب التشريع الدولي

 في بروتوآول قرطاجنة طرف حدود الوالية أو الرقابة لدولة ى الضرر الناشئ في مناطق داخلينطبق هذا الصك عل -2
 .لسالمة األحيائية وفي المناطق الخارجة عن واليتها، والمعترف بأنها مناطق دوليةل

 .قليمية لغير األطراف في بروتوآول قرطاجنةأحكام هذا الصك على الضرر الناشئ داخل الحدود اإلال تنطبق  -3
 10النص التشغيلي 

 .هذا الصك ينطبق على أي ضرر أينما حدث
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 :اثيوبيا
اطق الخارجة                  قعينطبق هذا البروتوآول فقط على الضرر الذي ي        د أو في المن ة لطرف متعاق ة الوطني ة خاضعة للوالي  في منطق

 .من هذه المادة) 1( من الحوادث المشار إليها في الفقرة الفرعية أحدعن حدود أي والية وطنية، والناتج عن 
 :النرويج

 :ينطبق هذا الصك على ما يلي -1
ه  )أ( سبب في ذي يت ضرر ال دود ويتحركال ر الح ع عب ة ق ة تخضع للوالي ة  داخل منطق ي أو الرقاب ة ألطراف ف الوطني

 ،الصك
سبب            القائم بالتشغيل   الضرر الذي يحدثه     )ب( ذا الصك ب ر الحدود، وي     تحرك في دولة طرف في ه ع  عب اطق   خارج    ق من

اطق           تحرك الوطنية، شريطة حدوثه بسبب      رقابةالوالية أو ال    عبر الحدود لكائنات حية محورة يكون منشأها أحد المن
 .التي تغطيها النقطة األولى

 .ال يؤثر هذا الصك في حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بالوالية -2
 :خضر الدوليالسالم األ

ا                ةتعني إقليم طرف متعاقد وأي    " منطقة خاضعة للوالية الوطنية   " ا وفق ة عليه يادة أو والي د س  مناطق أخرى يكون للطرف المتعاق
 .للقانون الدولي

 :3المادة 
 نطاق التطبيق 

 :ناطق، بما في ذلك في المحدثأينما ) أ(البروتوآول على أي ضرر يرد وصفه في الفقرة ينطبق هذا  )ب( -1
 ية ألطراف متعاقدة؛وطنة الرقابالتي تقع داخل حدود الوالية أو ال )1(
 ة الوطنية ألطراف غير متعاقدة؛ أورقابالتي تقع داخل حدود الوالية أو ال )2(
 .ة الوطنية للدولرقابالتي تقع خارج حدود الوالية أو ال )3(

ة    ينطبق هذا البروتوآول عندما يحدث نق في أي حالة أخرى،      -3 ة الوطني ل لكائن حي محور من داخل منطقة خاضعة للوالي
 .لطرف متعاقد

ا في                                   -4 ا وحقه ة وواليته ا اإلقليمي ى بحاره دول عل يادة ال ى س أي حال من األحوال عل ؤثر ب ا ي ليس في هذا البروتوآول م
 .المناطق االقتصادية الخالصة واألرصفة القارية التابعة لكل منها وفقا للقانون الدولي

 قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها     -م جي
 محدودية على أساس النطاق الجغرافي أي المناطق المحمية أو مراآز المنشأ )أ(
 )تتعلق بالقسم الخامس بشأن محدودية المسؤولية بدون جرم( محدودية الزمن )ب(
 كائنات الحية المحورةمحدودية الترخيص في وقت استيراد ال )ج(
  وتصديرهاكائنات الحية المحورةستيراد التحديد نقطة ا )د(

 
 )تتعلق بالقسم الخامس بشأن محدودية المسؤولية بدون جرم( لمحدودية الزمنيةا )ب(
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 1النص التشغيلي 

 عبر الحدود، عندما يكون ذلك التحرك عبر الحدود كائنات الحية المحورة المقرر على الضرر الناشئ عن تحرك الهذا ينطبق
 .أن بدأ تطبيق هذا المقرر قد بدأ بعد

 2النص التشغيلي 
ما لم يبدو قصد مختلف من البروتوآول، أو اذا ثبت ذلك بطريقة أخرى، فان أحكام هذا البروتوآول ال تلزم طرفا متعاقدا فيما 

 .المتعاقديتعلق بأي فعل أو واقعة حدثا أو أية حالة تالشى وجودها قبل تاريخ بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لذلك الطرف 
 3النص التشغيلي 

ينبغي أن يكون ثمة فسحة من الوقت قدرها خمس سنوات بين النقل عبر الحدود الذي سبب الضرر وبدء عملية اثبات المسؤولية 
 .بدون جرم فيما يتعلق بذلك الضرر

 4النص التشغيلي 
 الحدود، اذا بدأ هذا التحرك قبل بدء نفاذ  عبركائنات الحية المحورةال ينطبق البروتوآول على الضرر الناشئ عن تحرك ال

 .البروتوآول بالنسبة للطرف الذي يقال أن الضرر حدث تحت واليته الوطنية
 5النص التشغيلي 

 . تنطبق فقط ابتداء من وقت بدء تطبيق المقرر27أية مقررات صدرت فيما يتعلق بالمادة 
 6النص التشغيلي 

طبيعتها متعلقة بالمستقبل وليس لها أثر رجعي، حتى يكفل ذلك أن يكون ثمة اخطار ان قواعد واجراءات المسؤولية ستكون ب
 .عادل عن السلوك المتوقع

 7النص التشغيلي 
 .تنطبق هذه القواعد واالجراءات فقط على الضرر الناشئ عن التحرك عبر الحدود الذي يحدث بعد اقرار هذه القواعد

 8النص التشغيلي 
هذا /ضرر الذي يتسبب أو الموجود أو الناشئ في أو بعد تاريخ بدء دخول هذه القواعد واالجراءاتينطبق هذا الصك على ال

 .هذا المقرر حيز النفاذ/ البروتوآول
 :النرويج

د سريان مفعول         تحركينطبق هذا الصك على الضرر الذي يتسبب في حدوثه           دأ بع ذي يب  عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ال
 .هذا الصك

 الف العالمي للصناعةالتح
د سريان                     تنطبق هذه القواعد واإلجراءات فقط على الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي بسبب تحرآات عبر الحدود تحدث بع

 .هذه القواعدمفعول 
 :السالم األخضر الدولي

 :3المادة 
 نطاق التطبيق 

ك،                         رر خالف ذل م يتق ا ل ول، وم ذا البروتوآ م يظهر قصد مختلف من ه د       ما ل ذا البروتوآول أي طرف متعاق ام ه زم أحك  ال تل
 .بالعالقة إلى أي فعل أو حقيقة تحدث أو أي وضع لم يعد قائما قبل تاريخ سريان المعاهدة بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد

 كائنات الحية المحورةمحدودية الترخيص في وقت استيراد ال )ج(

 1النص التشغيلي 
 مقصودا له، كائن الحي المحور المقصود عبر الحدود فقط فيما يتعلق باالستعمال الذي آان الينطبق هذا المقرر على التحرك

 .والذي منح الترخيص على أساسه، قبل التحرك عبر الحدود
 2النص التشغيلي 

نات كائ لغرض يختلف عن الغرض المحدد في وقت حدوث تحرك الكائنات الحية المحورةاذا قامت دولة استيراد باستعمال ال
 نطاق القواعد يدخل في  أنيغب عن ذلك االستعمال المختلف ال ين عبر الحدود، فان الضرر الذي ينشأالحية المحورة

 .27 بموجب المادة  جراءات المقررةواإل
 3النص التشغيلي 

 مرخص له، ن األنشطة التي تبذل وفقا ألحكام البروتوآول أو األنشطة التي تبذل إعماال لترخيص صدر من موظف مختصإ
 .جراءاتتخرج عن نطاق هذه القواعد واإل
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 4النص التشغيلي 
 .ال باألنشطة التي جرى الترخيص بها وفقا لشروط بروتوآول السالمة األحيائيةإان الضرر ال يتعلق 

 5النص التشغيلي 
عمال مختلف أو الحق  عبر الحدود وأي استكائنات الحية المحورةهذا الصك على جميع الضرر الناشئ عن تحرك الينطبق 

 .أو سمات في الكائن الحي المحور أو مشتقة منه/للكائن الحي المحور أو أية خصائص و

 وتصديرهاكائنات الحية المحورة تحديد نقطة استيراد ال )د(

 1النص التشغيلي 
 :  اذاكائنات الحية المحورةينطبق هذا المقرر على ضرر ال -1

 أدناه وفي 5 الى 2الفقرات من ا لتحرك عبر الحدود آما هو محدد في  خاضعائن الحي المحورآان هذا الك ) أ(
 ؛)ج(جيم -1 للقسم 1النص التشغيلي 

 موجها اليه، ومرخصا به، تغطيه قواعد واجراءات ائن الحي المحورآان االستعمال األول الذي آان الك ) ب(
 من 3في الفقرة ستعماالت واردة  من بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، أي اذا آانت اال27المادة 

 .ألف أعاله-1 في القسم 1النص التشغيلي 
للسالمة األحيائية من بروتوآول قرطاجنة ) ك (3في المادة " التحرك عبر الحدود"لغرض هذا المقرر، ان تعريف  - 2

 .جرى المزيد من صياغته لتوفير مزيد من االيضاح
 ائن الحي المحور، ان بدء التحرك العابر للحدود هو النقطة التي يغادر فيه الكفيما يتعلق بالنقل المحمول على البحر -3

 .المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة، أو في غيبية مثل تلك المنطقة، يغادر فيه البحر االقليمي الحدى الدول
 ائن الحي المحورتي يغادر فيها الكفيما يتعلق بالنقل المحمول على اليابسة، فان بدء التحرك عبر الحدود هو النقطة ال -4

 .حدى الدولإ إقليم
فيما يتعلق بالنقل المحمول جوا، فان بدء التحرك عبر الحدود سيكون مرتهنا بالطريق ويمكن أن يكون النقطة التي  -5

 . الدولةإقليمقليمي أو  عندها المنطقة االقتصادية الخالصة، أو البحر اإلائن الحي المحوريغادر الك
 2 التشغيلي النص

 :عندما يتم التحرك عبر الحدود عن طريق النقل -1
البروتوآول، فان هذا البروتوآول سوف ينطبق فيما هذا عندما تكون دولة التصدير هي دولة متعاقدة في  ) أ(

يتعلق بالضرر الناشئ عن الحدوث الذي يقع من النقطة التي يتم بها شحن الكائنات الحية المحورة على 
 لوالية الوطنية لدولة التصدير؛خاضعة لمنطقة وسيلة النقل في 

 فان ، هي طرف متعاقد في هذا البروتوآول، ولكن ليس دولة التصدير،عندما تكون دولة االستيراد ) ب(
البروتوآول ينطبق فيما يتعلق بالضرر الناشئ عن الحدوث الذي وقع بعد الوقت الذي أخذ فيه المستورد 

 .في حيازته الكائن الحي المحور
لوالية الوطنية خاضعة لأية حالة أخرى، ينطبق هذا البروتوآول عندما يكون ثمة تحرك آائن حي محور من منطقة في  -2

 . الى منطقة خارجة عن الوالية الوطنية لذلك الطرف متعاقدطرفل
 3النص التشغيلي 

 الوالية ئن الحي المحوراد عبر الحدود لكائن حي محور يبدأ عند النقطة التي يغادر بها ذلك الكقصوان النقل الم -1
 ويتوقف عند النقطة التي تنتقل )األرضي/البحري/وهو تصنيف الزم بالنسبة للنقل الجوي(الوطنية لطرف التصدير 

 . الى دولة االستيرادائن الحي المحورفيه مسؤولية نقل الك
 الوالية الوطنية لطرف ورائن الحي المحيبدأ التحرك غير المقصود عبر الحدود في النقطة التي يغادر فيها الك -2

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

) مطلوب التوضيح ألشكال مختلفة من النقل(يبدأ التحرك عبر الحدود عندما يغادر الكائن الحي المحور الوالية االقليمية للدولة 
 .في والية الدولة األخرىوينتهي عندما يدخل الكائن الحي المحور 
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 5 النص التشغيلي

نقل "من البروتوآول باعتباره ) ك (3آما هو محدد في المادة " التحرك عبر الحدود"ان القواعد واالجراءات ينبغي أن تغطي 
 ".آائن حي محور من طرف الى طرف آخر

 6 النص التشغيلي
 .اإلقليمواالقليمية والفضاء الجوي فوق  دولة متعاقدة والمياه الداخلية يعني إقليم" قليماإل"ان  -1
 :ماإيبدأ " التحرك عبر الحدود"ان  -2

 دولة، بعمليات االعداد والمناولة أو التعبئة للكائن الحي إقليمعند اعداد آائن حي محور لتصديره داخل  ) أ(
 المحور لتصديره عن طريق النقل؛

 .لة الدوإقليم ائن الحي المحورفي أية حالة أخرى عندما يغادر الك ) ب(
 :النرويج

 : عبر الحدود من النقاط التاليةتحركلغرض هذا الصك، يبدأ ال
في حالة النقل البحري، في النقطة التي يغادر الكائن الحي المحور منها المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة  )أ(

 ؛أو البحر اإلقليمي للدولة في غياب مثل هذه المنطقة
 ؛منها لدولةاقطة التي يغادر الكائن الحي المحور إقليم في حالة النقل البري، في الن )ب(
في حالة النقل الجوي، في النقطة التي يغادر الكائن الحي المحور منها المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة  )ج(

 .أو البحر اإلقليمي للدولة أو إقليم الدولة، اعتمادا على الطريق
 التحالف العالمي للصناعة

دخول         تحركيعني ال " لحدود عبر ا  تحركال"  المقصود للكائنات الحية المحورة من إقليم أحد األطراف في البروتوآول إلى نقطة ال
 .التي تطبق فيها اإلجراءات الجمرآية داخل إقليم طرف آخر في البروتوآول

 :السالم األخضر الدولي
 3المادة 

 نطاق التطبيق
 :نقلبطريق ال عبر الحدود إذا تم التحرك -2

اتج           ادقاتع م اعندما تكون دولة التصدير طرف     )أ( سبة للضرر الن  في هذا البروتوآول، ينطبق هذا البروتوآول بالن
ة                    ة الوطني ة تخضع للوالي ل في منطق يلة النق عن حدث يقع من نقطة تحميل الكائنات الحية المحورة على وس

 .لدولة التصدير
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 الضرر   -ثانيا

  تعريف الضرر  المكونات االختيارية في - ألف
 

 ؛مكوناتهب المستدام أو خدامهواستالتنوع البيولوجي حفظ حق بالضرر الذي يل )أ(
 :الضرر الذي يلحق بالبيئة )ب(

 ؛ المستدام للتنوع البيولوجي او مكوناتهخدامالضرر الذي يلحق بالحفظ واالست ) 1( 
 اإلضرار بنوعية التربة؛ ) 2( 
 ؛ الماءاإلضرار بنوعية ) 3( 
 ؛ الهواءاإلضرار بنوعية ) 4( 

 :إلنسانلحق بصحة االضرر الذي ي )ج(
 ؛ الشخصيةة أو االصابالوفاة ) 1( 
 ؛فقدان الدخل ) 2( 
 ؛تدابير الصحة العامة ) 3( 
 ؛االضرار بالصحة ) 4( 

 :المجتمعات األصلية والمحليةوخصوصا بالعالقة إلى االقتصادي، -الضرر االجتماعي )د(
 ؛فقدان الدخل ) 1( 
 ؛ القيم الثقافية واالجتماعية والروحيةفقدان ) 2( 
 ؛ األمن الغذائيفقدان ) 3( 
 ؛ التنافسيةفقدان القدرة ) 4( 

 :"الضرر التقليدي" )ه(
 ؛ الشخصيةة أو االصابالوفاة ) 1( 
 ؛الممتلكات أو ضرر بالممتلكات فقدان ) 2( 
 ؛ة االقتصاديارةالخس ) 3( 

 .ةلفة تدابير االستجابتك )و(
 1النص التشغيلي 

 :تشمل ما يلي" البيئة" -1
  المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته؛خدامالحفظ واالست ) أ(
والتفاعل والفلورا آانت أحيائية أو غير أحيائية، مثل الهواء والماء والتربة والفونا الموارد الطبيعية سواء  ) ب(

 .بين هذه العوامل
 .ة على البيئةضار بالبيئة يشمل أية آثار فيما يتعلق"  رورمض" -2
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 :يشمل ما يلي" الضرر" -3
 : وهو يشملنسانصحة اإلالضرر الذي يلحق ب )أ(

 ؛ الشخصيةة أو االصابالوفاة )1(
 اإلضرار بصحة اإلنسان؛ )2(
 ؛فقدان الدخل )3(
 .تدابير الصحة العامة )4(

  الممتلكات؛فقدان بذلك االستعمال أو اإلضرارالضرر الذي يلحق باستعمال الممتلكات أو  )ب(
 عن األهمية االقتصادية ألي استعمال للبيئة، نتج نتيجة  الناجمفقدان الدخل بما في ذلك ،ضرار بالبيئةاإل )ج(

  بالبيئة؛لإلضرار
 ،ةدي االقتصاارةالخسأو  األمن الغذائي فقدان و، القيم الثقافية واالجتماعية والروحيةفقدان و،فقدان الدخل )د(

 . التنافسية أو أي ضرر آخر يلحق بالمجتمعات األصلية والمحليةفقدان القدرةو
 2النص التشغيلي 

 :الصك على ما يليينطبق 
 المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته آما هي محددة في خدامالضرر الذي يلحق بالبيئة وبالحفظ وباالست ) أ(

 ة التربة والماء والهواء؛نوعيذلك األذى الذي يلحق ب من اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في 2المادة 
  واإلضرار،وفقدان الدخل ، الشخصيةة أو االصابالوفاةذي يشمل  والنسانصحة اإلذي يلحق بالضرر ال ) ب(

 الصحة وتكاليف التدابير الصحية العامة التي اتخذت؛ب
 : يشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي،االقتصادي-الضرر االجتماعي ) ج(

 ؛قدان الدخلف )1(
  القيم الثقافية واالجتماعية والتقليدية والروحيةفقدان )2(
  األمن الغذائيفقدان )3(
  األسواق االقتصاديةفقدان )4(

 Actio   ،)ةـة األحيائيـلسالملة ـول قرطاجنـبروتوآ (  Actio Legis Aquiliae, Actio ex Contractu )د(
damni injuriae. 

 . التدابير الوقائية بما في ذلك التكاليف العالجيةاالستجابة وتكلفةتدابير تكلفة  )ه(
 3النص التشغيلي 

 :ألغراض هذه القواعد
 تشمل الهواء والتربة والماء؛" المكونات غير األحيائية" ) أ(
تشمل الفلورا والفونا والضرر الذي يلحق بها سوف يتم تقييمه من نطاق المملكة الى " المكونات األحيائية" ) ب(

 المستويات الجينية؛
 :الضرر يعني ما يلي" ) ج(

  الشخصية؛ةصاب أو اإلالوفاة )1(
دان )2( اتفق ات أو ضرر بالممتلك ي :  الممتلك ات ف ون الممتلك شرط أال تك وب د ح ذي يع شخص ال زة ال

 مسؤوال وفقا للبروتوآول؛
دخل في نطاق     في ة اقتصادية مصلحستمد مباشرة من   ي ي آان ذ، ال فقدان الدخل  )3( ة ي أي استعمال للبيئ

 ؛نفقاتالبيئة، مع مراعاة المدخرات والإلضرار بلذي حدث ضياعه نتيجة لالبروتوآول وا
  القيم الثقافية واالجتماعية والروحية؛فقدان )4(
دان )5( ن األغذي فق و م ذي ه ذاء، ال وفير الغ ن ت ة أم ة اجتماعي ضم قيم ية أو ي صادية -ة األساس اقت

 للمجتمعات األصلية أو المحلية؛
دابير االستجابية للتصدي ل        )6( ا أذي،                  تكاليف الت ي لحق به ة الت تعادة البيئ اليف اس لضرر الناشئ أو تك

 على أن تكون هذه التكاليف محدودة بالتدابير التي اتخذت فعال أو التي يعد من الالزم اتخاذها؛
 ضياع التنوع البيولوجي ومكوناته؛ )7(
 ضياع المكونات األحيائية وغير األحيائية للبيئة؛ )8(
 .حيائية واألحيائية للبيئةاألغير لعالقات بين المكونات عالت وا الذي يلحق بالتفاىاألذ )9(
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 4النص التشغيلي 
 :يعني ما يلي" الضرر" -1

  الشخصية؛ةصابإل أو االوفاة )أ(
 الممتلكات الموجودة في حوزة الشخص المسؤول بال جرم             بخالف ، الممتلكات أو الضرر بالممتلكات    فقدان )ب(

 ؛وتوآولبر من ال27جراءات المادة إوفقا لقواعد و
دخل )ج( دان ال تيي ذ الفق صادية لالس ة االقت وجيخدامستمد مباشرة من األهمي وع البيول ستدام للتن  والناشئ ، الم

 ؛نفقات الذي يلحق بالتنوع البيولوجي مع مراعاة المدخرات والضررنتيجة لل
دابير     تكاليف التدابير االستعادية للتنوع البيولوجي الذي لحق به أذي، على أن يكون م             )د( قصورا على تكاليف الت

 المتخذة فعال أو المطلوب اتخاذها؛
تجاب )ه( دابير االس اليف ت ان  تك ذي آ دى ال ى الم دابير، وال ذه الت ة خسارة أو أذى يلحق من جراء ه املة أي ة، ش

 .الضرر سببه الكائنات الحية المحورة، بسبب التحوير الجيني
لى تقييم واعادة الحالة السابقة أو استعادة المكونات التي إدابير معقولة ترمي تعني أية ت" تدابير استعادة الحالة السابقة" -2

 ويجوز أن يبين القانون الداخلي من سيكون له حق اتخاذ تلك التدابير؛.  لحق بها أذى أو دمار في التنوع البيولوجي
ت العامة، على أثر حدوث ضرر،  أية تدابير معقولة يتخذها أي شخص، بما في ذلك السلطاتعني" ةجابستتدابير اال" -3

ويمكن أن يبين القانون الداخلي من .  للحيلولة دون وقوع خسارة أو ضرر أو تخفيضه أو تخفيفه، أو لتدبير عملية تنظيف بيئية
 .يكون له الحق في اتخاذ مثل تلك التدابير

 5النص التشغيلي 
 :ولغرض هذا الصك.  للتنوع البيولوجي وللصحة البشرية المستدام خدامهذا الصك الضرر الذي يلحق بالحفظ واالستيغطي 

الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي معناه أي تغيير محسوس ممكن قياسه في الكم أو الكيف للكائنات  ) أ(
 يكولوجية؛ أو األنواع بصفتها أنواعا أو في النظم اإل،الداخلة ضمن األنواع

نوع البيولوجي معناه أي تخفيض آمي أو آيفي في مكونات  المستدام للتخدامالضرر الذي يلحق باالست ) ب(
التنوع البيولوجي، يؤثر تأثيرا سلبيا في استمرارية استعمال هذه المكونات بطريقة مستدامة مما يؤدي الى 

 في مجتمع ما أو واإلضرار بأسلوب المعيشة التقليدية وفقدان الدخلضرار بها،  الممتلكات أو اإلفقدان
 .و يحد من ممارسة حق االرتفاقيعرقل ويؤذي أ

 .الوفاةلى إصابة شخصية سواء أآانت تؤدي أو ال تؤدي إ معناه أية نسانصحة اإلضرار باإل ) ج(
 6النص التشغيلي 

التنوع "و "  المستدامخداماالست"تعاريف  مع مراعاة ، المستدام للتنوع البيولوجيخدامالضرر الذي يلحق بالحفظ واالست
 . من اتفاقية التنوع البيولوجي2ي المادة الواردة ف" البيولوجي

 7النص التشغيلي 
 . المستدام للتنوع البيولوجيخدامجراءات مقصور على الضرر الذي يلحق بالحفظ واالستالضرر الذي تغطيه القواعد واإل -1
 المستدام خدامست يجب أن يكون ثمة تغيير في الحفظ واال، المستدام للتنوع البيولوجيخدامليكون ثمة ضرر بالحفظ واالست -2

لى خط أساس حددته سلطة إ في زمن له أهميته في السياق الخاص، بالقياس ،للتنوع البيولوجي يكون مناوئا وهاما وقابال للقياس
 .نسانوطنية مختصة تأخذ في الحسبان التغير الطبيعي والتغير الناشئ بفعل اإل

 8النص التشغيلي 
 :لوجي الذي يكونمعناه الوقع على التنوع البيو" الضرر"

 وقعا مناوئا؛ ) أ(
 وقعا محسوسا؛ ) ب(
ائنات حية وتسببه بوضوح آ) المطلوب وضعها(وقعا قابال للقياس باستعمال المعايير الموضوعية العلمية  ) ج(

 . معينةمحورة
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 9النص التشغيلي 

را والتفاعل بين نفس الهواء والماء والتربة والفونا والفلو) 1( بما في ذلك ،تشمل جميع الموارد الطبيعية" البيئة" -1
التراث الثقافي ) 5(قيم اللياقة، ) 4(التنوع البيولوجي، ) 3(يكولوجية واألجزاء المكونة لها، النظم اإل) 2(العوامل، 

االقتصادية والجمالية والثقافية التي تتأثر باألمور المبينة في األحوال االجتماعية و) 6(وتراث المجتمعات األصلية، 
 .من هذا التعريف) 5(الى ) 1(الفقرات من 

 . يشمل آل أثر مناوئ ويشمل التلويث والعدوى" االيذاء" -2
 :يشمل ما يلي" الضرر" -3

 :، بما في ذلكإلنسانصحة االضرر الذي يلحق ب ) أ(
 بما في ذلك ، والتكاليف الطبية،أو االيذاء بالصحة،الرفاه  وضياع ،صابة الشخصيةاة واإلالوف )1(

 تكاليف التشخيص والعالج وما يرتبط بها من تكاليف؛
 ؛الدخل أو تخفيض فقدان )2(
 .تدابير الصحة العامة )3(

 الضرر الذي يلحق بقيمة الممتلكات أو يؤذيها أو يخفضها؛ ) ب(
  الناجم عن االيذاء البيئي؛الدخلتخفيض  أو فقدان ) ج(
 :لضرر بالبيئة شامال ما يليا ) د(

متى آان ذلك ممكنا، مقيسا بتكلفة  تكاليف تدابير اعادة الوضع السابق أو عالج البيئة التي تأذت، )1(
التدابير التي اتخذت فعال أو المطلوب اتخاذها بما في ذلك ادخال أو اعادة ادخال العناصر 

 األصلية؛
، ادخال مكونات مماثلة في نفس ممكنغير ه أمرا عندما يكون اعادة الوضع األصلي أو عالج )2(

 الموقع، ولنفس االستعمال، أو في موقع آخر وألنواع أخرى من االستعمال؛
 ة بما في ذلك أي ضياع أو أذى تسببه مثل هذه التدابير؛تكاليف تدابير االستجاب )3(
 ه التدابير؛تكاليف التدابير الوقائية بما في ذلك أي ضياع أو أذى تسببه مثل هذ )4(
 تكاليف أية تدابير مؤقتة؛ )5(
 .أي ضرر آخر يلحق بالبيئة أو ايذاء لها، مع مراعاة أي وقع على البيئة )6(

 أو تخفيض فقدان القيم الثقافية واالجتماعية والروحية أو الحاق األذى بها، وفقدان والدخل أو تخفيض فقدان )ه(
فقدان  الزراعي المستعمل لدى المجتمعات المحلية واألصلية واألمن الغذائي واالضرار بالتنوع البيولوجي

 أو ضرر آخر يلحق بالمجتمعات األصلية أو خسارة أو أي ىخرأ ة اقتصاديخسارة التنافسية أو أي القدرة
 .المحلية

 :آولومبيا
 :لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، أو لمكوناتهالضرر  )أ(

 ؛[...]تنوع البيولوجي  خسارة التحديد قيمة )1(
 .صياغة حد آيفي للضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام )2(

 ؛بالبيئةالضرر الذي يلحق  )ب(
 اإلضرار بنوعية التربة؛ )1(
 اإلضرار بنوعية الماء؛ )2(
 اإلضرار بنوعية الهواء؛ )3(

 :الضرر لصحة اإلنسان )ج(
 اإلضرار بالصحة؛ )1(
 لوفاة أو اإلصابة الشخصية؛ا )2(

 االقتصادي، خصوصا بالعالقة إلى المجتمعات األصلية والمحلية؛-الضرر االجتماعي )د(
 فقدان الدخل؛ )1(
 الخسارة االقتصادية؛ )2(
 اإلضرار بالقيم الثقافية واالجتماعية والروحية؛ )3(
 اإلضرار باألمن الغذائي؛ )4(
 دانها؛فقانخفاض القدرة التنافسية أو  )5(
 اإلضرار بالممتلكات الخاصة؛ )6(



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 
Page 15 
 

 :اثيوبيا
 تعويض الضررل مدنية دعاوي

 :ألغراض هذا البروتوآول، يعني الضرر
 الوفاة أو اإلصابة الشخصية )أ(
 الممتلكات بخالف الممتلكات التي في حوزة شخص مسؤول وفقا لهذا البروتوآولتالف إ أو فقدان )ب(
 من مصلحة اقتصادية في أحد استعماالت البيئة، أي الخسارة المتكبدة نتيجة الدخل المستمد مباشرة فقدان )ج(

 لإلضرار بالبيئة، مع مراعاة المدخرات والنفقات
تكاليف التدابير المرتبطة باسترداد البيئة التي لحق بها الضرر، على أن يقتصر ذلك على تكاليف التدابير  )د(

 المتخذة بالفعل أو المقرر اتخاذها
 :جالنروي
 :1البديل 

 : الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ولصحة اإلنسان آما يليصك الاغطي هذي
ات داخل  -1 ة الكائن ة أو نوعي ي آمي ر محسوس يمكن قياسه ف ي أي تغيي وجي يعن وع البيول ظ التن الضرر لحف

 .يةاألنواع، أو في األنواع في حد ذاتها أو في النظم اإليكولوح
ضرر  -2 ة أ لال ة أو نوعي ي آمي اض ف ي أي انخف وجي يعن وع البيول ستدام للتن تخدام الم وع حالس ات التن د مكون

ى خسارة                الي إل ؤدي بالت ستدام، وي البيولوجي بحيث يؤثر سلبا على استمرار استعمال تلك المكونات بشكل م
تع       رار باس ا، أو اإلض رر به اق ض ات أو إلح دان لممتلك صادية، أو فق الل   اقت دخل، واإلخ دان ال مالها، وفق

 .بأسلوب المعيشة التقليدية في أحد المجتمعات، أو منع أو إعاقة أو تقييد ممارسة حق اإلرتفاق
دخل،      -3 دان ال صحة، وفق ابة الشخصية، واإلضرار بال اة، واإلص ك الوف ي ذل ا ف سان، بم صحة اإلن ضرر ل ال

 .وتدابير الصحة العامة
 :2البديل 

 : يعني"الضرر" -1
 الوفاة أو اإلصابة الشخصية؛ )أ(
 فقدان الممتلكات أو إلحاق تلف بها؛ )ب(
دة  )ج( وجي، أي الخسارة المتكب وع البيول تخدام التن ي اس صادية ف ستمد مباشرة من مصلحة اقت دخل الم دان ال فق

 نتيجة اإلضرار بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة المدخرات والنفقات؛
 ه الضرر؛ي الذي لحقذة بالفعل أو المقرر اتخاذها السترداد أو إصالح التنوع البيولوجتكاليف التدابير المتخ )د(
 تكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تسببت فيه هذه التدابير؛ )ه(

ة     تعني أي تدابير معقولة الهدف منها تقييم أو استرداد أو استرجاع مكونات التنو            " تدابير االسترداد " -2 وجي التالف ع البيول
  القانون الداخلي األشخاص الذين سيتخذون مثل هذه التدابير؛قررويمكن أن ي.  أو الهالكة

تعني أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص، في حالة وقوع حادث، لمنع أو تقليل أو تخفيف الخسارة                  " التدابير الوقائية " -3
 . البيئيأو الضرر المحتملين، أو لعمل ترتيبات التنظيف

 :التحالف العالمي للصناعة
 .يقتصر الضرر المشمول بهذه القواعد واإلجراءات على الضرر للتنوع البيولوجي

 
 :السالم األخضر الدولي

 :يتضمن ما يلي" الضرر" -1
 :الضرر لصحة اإلنسان، بما في ذلك )1(

رتبط  أو المرض، مع النفقات الطبية، بما في ذلك نفقاالوفاة أو اإلصابة     )أ( ت التشخيص والعالج وما ي
 بها من نفقات؛

 اإلضرار بالصحة؛ )ب(
 فقدان الدخل؛ )ج(
 تدابير الصحة العامة؛ )د(

 الضرر للممتلكات أو اإلضرار باستعمالها أو فقدانها؛ )2(
ة   فقدان الدخل المستمد من مصلحة اقتصادية في         )3( دة نتيجة اإلضر         أحد استعماالت البيئ  ار، أي الخسارة المتكب

 بالبيئة؛
ة  )4( ة والروحي ة واالجتماعي يم الثقافي دان الق دخل، أو فق دان ال ن اضر اإلوأفق اض األم دان أو انخف ا، أو فق ر به

سية    درة التناف دان الق ذائي، أو فق وجي الغ وع البيول ضرر للتن ذائي، أو ال سائر  الغ ن الخ ك م ر ذل  أو غي
 .عات األصلية والمحليةاالقتصادية، أو غير ذلك من الخسائر أو الضرر للمجتم

 :الضرر للبيئة، بما في ذلك )5(
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تكاليف التدابير المعقولة السترداد أو إصالح البيئة التي لحقها الضرر، في الحاالت التي يمكن فيها       )أ(

ك         فعال  ذلك، على أن تقاس بتكاليف التدابير المتخذة         ا في ذل ا، بم ات   إدخال  أو المقرر اتخاذه  مكون
 ؛أصلية

اة أي               إذا ت  )ب( ة، مع مراع ة اإلضرار بالبيئ عذر االسترداد أو اإلصالح للعودة إلى الحالة األصلية، قيم
ة، و ى البيئ ع عل الوق ع آخر  إدخ ي موق تعمال، أو ف نفس االس ع، ل ي نفس الموق ة ف ات مكافئ  مكون

 ألنواع أخرى من االستعماالت؛
 دثه هذه التدابير؛تكاليف تدابير االستجابة، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تح )ج(
 تكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تحدثه هذه التدابير؛ )د(
 تكاليف أي تدابير مؤقتة؛ )ه(
 أي ضرر أو إضرار آخر للبيئة، مع مراعاة أي وقع على البيئة؛ )و(

ة محورة خالل أو بع       ات حي ة محورة    تحرك د بشرط إحداث الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بكائن ات حي  آائن
 .عبر الحدود، أو إذا آان هناك تهديد بحدوث الضرر في حالة التدابير الوقائية

 .بالعالقة إلى البيئة تتضمن أي تأثيرات ضارة على البيئة" مضرورة" -2
 .ها التلف أو الهالكتعني أي تدابير معقولة لتقييم واسترداد أو استرجاع مكونات البيئة التي لحق" تدابير االسترداد" -3
ذا         ،يتضمن التعويض عن الضرر    " التعويض " -4 ا بموجب ه ستحق دفعه الغ أخرى ي  واالسترداد واالسترجاع وأي مب

 .البروتوآول
 مبادرة البحث العام والتنظيم

ين،  ب عليه آثار ضارة محسوسة على حفظالضرر للتنوع البيولوجي هو أي ضرر تترت      ه ال   التنوع البيولوجي في مكان مع ولكن
 .يتضمن الضرر الناتج عن األعمال التي ترخص بها أو تتطلبها صراحة أي سلطة وطنية مختصة

 .باستثناء الحاالت التي يوسع فيها القانون الوطني نطاق هذا الصك، فإن الضرر للممتلكات الخاصة ال يخضع لنطاق هذا الصك
 

 :وع البيولوجي أو مكوناته المستدام للتنخدامالضرر الذي يلحق بالحفظ واالست )أ(

وجي  )1(  وع البيول د ضياع التن اة   : تحدي ع مراع ضياع م اس ال ية لقي د خطوط أساس وهري أن توج ن الج م
ببتها ال       بخالفنسان،  التحوالت الطبيعية والتحوالت الناشئة عن فعل اإل       ي س ة     التحوالت الت ات الحي كائن

 ؛ المحورة

 .الذي لحق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي عن العتبة النوعية للضرر اإلعراب )2( 
 

 1النص التشغيلي 
 أثر مناوئ يصيب التنوع البيولوجي يعنيألغراض هذا المقرر، ان الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي  -1

 :ويكون
 ؛ائنات حية محورةنتيجة ألنشطة بشرية تنطوي على وجود آ ) أ(
 ين يحميهما القانون الوطني أو القانون الدولي؛يتعلق بنوع معين وموئل مع )ب(
 قابال للقياس أو ممكن بطريقة أخرى مالحظته مع مراعاة شروط خط األساس اذا آانت متاحة؛ )ج(
 . أدناه3ا آما هو مقرر في الفقرة حسوسم )د(

أثر مناوئ يصيب التنوع  يعنيألغراض هذا المقرر، ان الضرر الذي يلحق باالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  -2
 :البيولوجي ويكون

  المستدام للتنوع البيولوجي؛خداممتصال باالست )أ( 
 ؛فقدان الدخلقد أسفر عن  )ب( 
  أدناه3محسوسا آما هو مقرر في الفقرة  )ج( 

لى أساس المستدام للتنوع البيولوجي يجب أن يحدد عخدام الواقع على الحفظ واالست" المحسوس"ان األثر المناوئ  -3
 :عوامل من قبيل ما يلي

التغيير الطويل األجل أو الدائم، الذي يفهم منه أنه تغيير لن يتم تدارآه من خالل االنتعاش الطبيعي خالل  )أ( 
 أو /فترة قصيرة الى حد معقول من الزمن، و

 للتنوع البيولوجي، في  المستدامخدامتخفيض آمي أو آيفي في عناصر التنوع البيولوجي؛ وفيما يتعلق باالست )ب( 
 قدرتها على توفير السلع والخدمات؛
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 2 النص التشغيلي
ألغراض تقييم األضرار الثبات ضياع التنوع البيولوجي، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أحوال خط األساس الموجودة  -1

 .كائنات الحية المحورةها ال التي سبببخالفقبل وقوع الضرر، بما في ذلك التحوالت الطبيعية والناشئة عن فعل االنسان، 
 .أحوال خط األساس يمكن اثباتها بالبراهين االحصائية والتقليدية والتاريخية وغيرها، حسبما يتراءى أنها مناسبة -2
 

 3النص التشغيلي 
 :لغرض هذه الوثيقة

التنوع " تعريف الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي معناه أي تغيير يمكن قياسه يؤدي الى أثر مناوئ، مع مراعاة ) أ(
  من اتفاقية التنوع البيولوجي؛2الوارد في المادة " البيولوجي

 من مكونات التنوع  أي انقاص في امكانية استعمال أيالضرر الذي يلحق باالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي معناه ) ب(
 .البيولوجي للوفاء باحتياجات وتطلعات الجيل الحاضر والجيل القادم

 4ي النص التشغيل
 وآذلك أية ،هت المستدام للتنوع البيولوجي أو مكوناخدامان الضرر معناه تغيير مناوئ أو سلبي في الحفظ واالست -1

والتغيير .   من البروتوآول26اقتصادية ناشئة عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي ويتمشى مع المادة -اعتبارات اجتماعية
وجي يجب أن يكون ماثال على مدى فترة زمنية وال يمكن تدارآه من خالل االنتعاش المناوئ أو السلبي في التنوع البيول

 .الطبيعي خالل مدة زمنية معقولة
 جب تجاوزها، مقيسة بمقارنتها بخطفي سبيل اتاحة التعويض، ان عتبة من الضرر المحسوس أو الجسيم ي )أ( -2

 .واقعةاألساس الحال أو األحوال التي آانت ستوجد لو لم تحدث ال
ليات الناشئة عن األنشطة العمليات الطبيعية والعميجب أن تؤخذ في الحسبان آجزء من ذلك التحديد،  )ب(

 .البشرية
 5النص التشغيلي 

 .يقاس تقييم الضرر بالمقارنة مع الخطوط األساسية العلمية الموضوعة -1
 ".خطيرا"أو " محسوسا" يجب أن يكون  المستدام للتنوع البيولوجيخدامالضرر الذي يلحق بالحفظ واالست -2

 6النص التشغيلي
 المستدام خدام يجب أن يكون ثمة تغيير في الحفظ واالست، المستدام للتنوع البيولوجيخدامآي يكون ثمة ضرر بالحفظ واالست

باالرتكاز الى خط للتنوع البيولوجي يكون مناوئا ومحسوسا وقابال للقياس، في نطاق فترة زمنية محسوسة في السياق الخاص، 
 .نسانأساسي تم وضعه من جانب سلطة وطنية مختصة، يأخذ في الحسبان التغير الطبيعي والتغير الناشئ عن فعل اإل

 7النص التشغيلي
ضرار بالتنوع البيولوجي يمكن أن يأخذ في الحسبان أية معلومات متعلقة بخط األساس، عند تقييم الضرر، ان اإل -1

 .ساريةالسلطة الوطنية المختصة، إعماال ألي تقييم للمخاطر يقتضيه البروتوآول وأية قوانين وطنية أخذتها في حسبانها 
 .لن يكون ثمة عتبة قابلة للتطبيق في تقييم الضرر -2
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 البيئة/ نهوج ممكنة في تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي-باء
 

ذة أو ال )أ( ة المتخ دابير المعقول اليف الت وع ا تك ات التن تعادة مكون ا الس وب اتخاذه وجيمطل ا /لبيول ي لحق به ة الت البيئ
 :رضر

 ؛ادخال المكونات األصلية  )1( 
رى          )2(  واع أخ ر أو أن ع آخ ي موق تعمال، أو ف نفس االس ع، ول س الموق ي نف ة، وف ات مكافئ ال مكون ن ادخ  م

 االستعمال؛
 .تعويض نقدي يحدد على أساس معايير مطلوب وضعها )ب(

 
  1النص التشغيلي 

 :في تقييم الضرر الذي لحق بالبيئة ينبغي أن تؤخذ األمور اآلتية في الحسبان ضمن أمور أخرى -1
تكاليف التدابير المعقولة العادة الحالة السابقة أو للعالج بالنسبة للبيئة التي لحق بها أذى اذا آان ذلك ممكنا،  )أ(

  أو المطلوب اتخاذها بما في ذلك ادخال المكونات األصلية؛مقيسا بتكاليف التدابير المتخذة فعال
 مع مرعاة أي وقع ،عندما تكون استعادة الحالة السابقة أو العالج غير ممكنين، قيمة األذى الذي لحق بالبيئة )ب(

على البيئة، وادخال العناصر المكافئة في نفس الموقع، ولنفس االستعمال أو في موقع آخر وألنواع أخرى 
 ن االستعمال؛م

 ة، شاملة أي ضياع أو ضرر تسببه تلك التدابير؛تدابير االستجابتكاليف  )ج(
 تكاليف التدابير الوقائية بما في ذلك أي ضياع أو ضرر تسببه تلك التدابير؛ )د(
قيمة نقدية عن الخسارة خالل الفترة بين حدوث الضرر وبين استعادة الوضع السابق آما تقتضي ذلك  )ه(

 ؛)ب(و ) أ(تان الفقر
، وقيمة )ب(و أ) أ(قيمة نقدية تمثل الفرق بين قيمة البيئة آما أعيدت الى وضعها السابق بموجب الفقرتين  )و(

 البيئة في حالتها التي لم يلحق بها أذى أو ضرر؛
 ).و(الى ) أ(أي شؤون أخرى غير مشار اليها في الفقرات من  )ز(

ا فيما يتعلق باستعادة الوضع السابق في البيئة، يجب أن تنطبق، آلما أمكن، لذلك أية تعويضات نقدية ممكن استرداده -2
 .الغرض وتكون مستهدفة اعادة البيئة الى الحال التي آانت عليها في خط األساس

 2النص التشغيلي 
 : أمور أخرىعند تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي يجب أن تؤخذ في الحسبان األمور اآلتية ضمن -1

 ؛)الثمن النسبي في السوق(قيمة التبادل  )أ( 
 قيمة االستعمال التي قد تكون مختلفة آثيرا عن سعر السوق؛(المنفعة  )ب( 
 ).يةعاطفيرتبط بها التقدير والقيمة ال(األهمية،  )ج( 

 أساس تكلفة استعادة الوضع يجب أن يتم تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي في آل حالة على حدة على -2
 .السابق والتعويض النقدي، مع مراعاة تعقيد النظم البيولوجية

 3 النص التشغيلي
 وأان اآللية األولية لتقييم الضرر هي تحديد تكلفة التدابير المتخذة الستعادة الوضع السابق في التنوع البيولوجي  -1

 .مكوناته آما آان في أحوال خط األساس
وفي .  الجة االستعادة، يمكن النظر في تعويض مالي اضافي اذا آانت أحوال خط األساس غير قابلة لالستعادةبعد مع -2

الحاالت التي ال يمكن فيها استعادة أحوال خط األساس، يمكن النظر في آليات بديلة لتقييم المزيد من الظروف النقدية بما في ذلك 
 .لتقييمات األسواق أو قيمة خدمات االستبدا

 4النص التشغيلي 
 . تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي على أساس تكلفة االستعادة فقطيجب أن يتم
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 5 النص التشغيلي
يجب أن تراعي اآللية األولية لتقييم الضرر تكاليف التدابير المعقولة التي اتخذت أو الواجب اتخاذها الستعادة العناصر 

 :وع البيولوجي، من خاللالمتضررة الداخلة في التن
 دخال المكونات األصلية؛ أوإ )أ( 
 .دخال مكونات مكافئة في نفس الموقع ولنفس االستعمال أو في موقع آخر وألنواع أخرى من االستعمالإ )ب( 
 :اثيوبيا

 الحد المالي
ا    بالفعل من أجل    المتخذة  تدابير  اليتضمن التعويض تكاليف     في حالة حدوث ضرر للبيئة أو للتنوع البيولوجي،        دة االسترداد أو إع

 .، وآذلك تكاليف التدابير الوقائية، في الحاالت المناسبةالتأهيل أو التنظيف
 :النرويج

تعادة                  عند   ا السترداد أو اس رر اتخاذه دابير المتخذة أو المق اليف الت وجي، تؤخذ في الحسبان تك تقييم الضرر لحفظ التنوع البيول
تعمال،         التنوع البيولوجي المضرور   نفس االس ع، ول ة في نفس الموق ات مكافئ ، بما في ذلك إدخال مكونات أصلية أو إدخال مكون

 .تأو في موقع آخر وألنواع أخرى من االستعماال
 

 بالعالقة إلى تقييم الضرر قضايا مطلوب مواصلة النظر فيه  -جيم
 

 ستعادةالة وتدابير استجابالااللتزامات باتخاذ تدابير ا )أ(

 1ص التشغيلي الن
 .ةتدابير االستجاب  اتخاذسؤولالمالشخص على في حالة حدوث ضرر،  -1
ويتم ذلك بدون .  ، بمقتضى القانون الداخلي، أن يتخذ التدابير االستجابيةينبغي أن يطلب من الشخص المسؤول -2

األدنى بقدر ما يكون ذلك عام واقع على األشخاص المتضررين بتخفيض الضرر الى حده واالخالل بأي التزام أولي 
 ممكنا ومستطاع التطبيق؛

ة هي تدابير لتخفيض الضرر الى أدنى حد أو حصره أو عالجه حسب ما ألغراض هذا المقرر، ان تدابير االستجاب -3
 .يكون األمر مناسبا

تدابير االستجابية، التي  المستدام للتنوع البيولوجي يقّيم على أساس تكلفة الخدامان الضرر الذي يلحق بالحفظ واالست -4
 .اتخذت في خاتمة المطاف أو المطلوب اتخاذها لعالج ذلك الضرر

 2النص التشغيلي 
ان الطرف المتعاقد الذي حدث الضرر فيه يمكن أن يقتضي من أي شخص اعتباري أو آيان قانوني مسؤول عن  -1

ستعادة الوضع السابق أو لعالج البيئة التي لحق بها الضرر أن يتخذ التدابير العالجية التي تكون الزمة لتخفيض خطورة أو ال
 .الضرر

 .ان الشخص االعتباري أو الكيان القانوني يجب أن يتخذ التدابير الالزمة -2
اذا لم يقم الشخص االعتباري أو الكيان القانوني باتخاذ التدابير االستجابية الالزمة، فان الطرف المتعاقد الذي حدث  -3

 بكون على الشخص االعتباري أو الكيان القانوني أن ، هذه الحالةوفي ،يقوم أو ينوي القيام بتلك التدابيرالضرر فيه يمكن أن 
 .يدفع التكاليف المعقولة لتلك التدابير

 3النص التشغيلي 
ان القائمين بالتشغيل المسؤولين عن األنشطة التي يغطيها هذا الصك، والتي يمكن أن تسبب أو قد سببت ضررا آما  -1
 .و محدد أعاله، عليهم أن يتخذوا التدابير الالزمة لمنع أو تخفيض أو تخفيف أو عالج الضرره
هذه التدابير يجب أن تشمل التقييم واعادة الوضع السابق أو استعادة الحال التي آانت قائمة من خالل ادخال المكونات  -2

ال مكونات مكافئة في نفس الموقع ولنفس االستعمال أو في  من خالل ادخ،اذا لم يكن ذلك ممكنا وأ ،األصلية للتنوع البيولوجي
 .موقع آخر وألنواع أخرى من االستعمال

، فان األفراد المتأثرين والمجتمعات أو السلطات في  من القائم بالتشغيل المسؤولاذا آانت التدابير الالزمة لم تتخذ -3
 .لها القائم بالتشغيل المسؤولأن تتخذ تلك التدابير بتكلفة يتحمالدولة التي حدث فيها الضرر، يجوز لها وفقا للقانون الداخلي 



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 
Page 20 

 
 4النص التشغيلي 

 .ان أي التزام باتخاذ تدابير استجابية وتدابير استعادية، سيكون مقصورا على التدابير المعقولة
 5النص التشغيلي 
 عند حدوث واقعة، أن يتخذ آل حية المحورةائنات ال للكة التشغيليرقابة القانون الوطني من أي شخص يتولى اليجب أن يقتضي

 .التدابير المعقولة لتخفيف الضرر الناشئ عن تلك الواقعة
 6النص التشغيلي 

على القائمين بالتشغيل المسؤولين عن األنشطة التي يغطيها هذا الصك والتي يمكن أن تسبب أو سببت فعال ضررا  -1
 . أو تخفيف أو عالج الضررخفيضدابير الالزمة لمنع أو ت أن يتخذوا الت،على النحو الذي سبق تحديده أعاله

يجب أن تشمل تلك التدابير التقييم واستعادة الوضع السابق أو اعادة االنعاش من خالل ادخال المكونات األصلية  -2
موقع آخر  ادخال مكونات مكافئة في نفس الموقع ولنفس االستعمال أو في – اذا لم يكن ذلك ممكنا –للتنوع البيولوجي أو 

 .وألنواع أخرى من االستعمال
 فان األفراد المتأثرين والمجتمعات المتأثرة أو السلطات في ،اذا لم يتخذ القائم بالتشغيل المسؤول التدابير الالزمة -3

 .سؤول أن يتخذوا تلك التدابير على نفقة القائم بالتشغيل الملة التي حدث فيها الضرر يجوز لهم، وفقا للقانون الداخلي،الدو
 7 النص التشغيلي

عالنا أو تتخذ أية تدابير مؤقتة مناسبة أخرى قد تكون الزمة أو مستصوبة فيما إ أي محكمة مختصة أن تصدر أمرا أو تستطيع
 .يتعلق بأي ضرر أو التهديد بوقوع ضرر

 :اثيوبيا
 التوقف، واإلعادة إلى الوضع السابق والتعويض

قف أي أنشطة من شأنها إحداث وول قرطاجنة وأي قانون دولي آخر ذي صلة، على آل طرف متعاقد، وفقا لبروتوآ -1
 .ه قبل حدوث الضررر ممكن عمليا، إعادة الوضع إلى حالتضرر محسوس، وعليه إلى أقصى قد

إذا تعذر إعادة الوضع إلى سابق حاله وفقا للفقرة الفرعية األولى من هذه المادة، فعلى الطرف المسؤول عن منشأ  -2
 . تعتبر مكافئة أو مناسبة لتعويض الضررأخرىبدائل تعويضات أو رر أن يقدم الض

 الكائنات الحية تحرآاتعلى األطراف المتعاقدة أن تتعاون لوضع وتحسين الوسائل لتعويض الضرر الناتج عن  -3
 .همية الخاصة للحفظالمحورة عبر الحدود، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل واسترجاع أو استرداد الموائل ذات األ

 :النرويج
 تحرك مقصود أو غير مقصود لكائنات حية محورة عبر الحدود أن يلزم الشخص المسؤول عن هذا التحركللطرف المتأثر ب

 .باتخاذ التدابير الوقائية المعقولة وتدابير االسترداد
 .نفقة األولنفيذ هذه التدابير على إذا عجز الشخص المسؤول عن اتخاذ التدابير الالزمة، يجوز للطرف المتعاقد ت

 :السالم األخضر الدولي
 تعني أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص استجابة لحادث ما من أجل منع أو تقليل أو تخفيف الخسارة أو" التدابير الوقائية"

 .الضرر، أو معالجة الضرر الفعلي أو المحتمل للتنوع البيولوجي، أو القيام بالتنظيف البيئي
 6لمادة ا

 اإلجراءات الوقائية الالزمة
ة التشغيلية على الكائنات الحية المحورة وقت رقابمع مراعاة أي من مقتضيات القانون الداخلي، على أي شخص يمارس ال

 .وقوع حادث ما اتخاذ جميع التدابير المعقولة للتخفيف من وقع الضرر الناتج عن ذلك
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  التنوع الجيني أمر ينبغي تحديدهلذي يلحق بمراآز المنشأ ومراآزالتدابير الخاصة في حالة الضرر ا )ب(

 1النص التشغيلي 
 وبدون اخالل بأية حقوق أو التزامات سبق ذآرها، يجب –اذا لحق أي ضرر بمراآز المنشأ أو مراآز التنوع الجيني، فعندئذ 

 :أن يتم ما يلي
 ي المراآز؛تعويض نقدي اضافي يجب دفعه يمثل تكلفة االستثمار ف )أ( 
 أي تعويض نقدي آخر يجب دفعه، يمثل القيمة الفريدة لتلك المراآز؛ )ب( 
 .أية تدابير أخرى يمكن أن يكون من الالزم اتخاذها، مع مراعاة القيمة الفريدة للمراآز )ج( 

 2النص التشغيلي 
ون تدابير خاصة لمراآز المنشأ ومراآز  المستدام للتنوع البيولوجي، دخدامان تقييم التعويض يكون متعلقا بالحفظ واالست

 .الموارد الجينية
 3النص التشغيلي 

 .يجب أن تقوم أي محكمة مختصة بمراعاة خاصة ألي مرآز منشأ  أو مرآز تنوع بيولوجي لهما صلة بالموضوع
االقتصادي -عي والضرر االجتمانسانصحة اإل المستدام للتنوع البيولوجي وخدامتقييم الضرر الذي يلحق باالست )ج(

 .والضرر التقليدي

 1النص التشغيلي 
 :اقتصادي، فان ما يلي-عند تحديد التعويض عن أي ضرر اجتماعي -1

 :يؤخذ في الحسبان )أ( 
  )1( 
 الخ )2(  
 :يمكن أن يؤخذ في الحسبان )ب( 
  )1( 
 .الخ )2(  

 2النص التشغيلي 
يم أو لتخفيض أو اصالح         ان التعويض عن الضرر يجب أن يغطي تكاليف التدابير الال   ا لتقي وب اتخاذه ي تتخذ أو المطل ة الت زم

 .وفقدان الدخل أو ضرر لحق بالممتلكات فقدانالضرر أو أي 
 :اثيوبيا

 دعاوي التعويض المدنية
 :في حالة اإلضرار بصحة اإلنسان، يتضمن التعويض ما يلي -3

صول    )أ( ى الح سعي إل ي ال دة ف صروفات المتكب ات والم ع النفق ي  جمي الج الطب ى الع م ال عل ضروري والمالئ
 والحصول عليه؛

ات          )ب( ع النفق ن جمي يش، وع ة الع ردي نوعي ن ت شخص، وع ق بال سدي يلح ز ج ن أي عج ويض ع التع
ك               ه، وذل ل إلحاق الضرر ب ا الشخص قب والمصروفات المتكبدة في استرداد نوعية العيش التي آان يتمتع به

 إلى أقصى حد ممكن؛
 لمصروفات ذات الصلة؛وفاة وعن جميع النفقات والمصروفات المتكبدة وغيرها من االتعويض عن ال )ج(

ا بصورة مباشرة أو                 -4 ة المحورة أو أحد منتجاته ات الحي ه الكائن ذي تحدث ى األذى أو الضرر ال تمتد المسؤولية أيضا إل
 :غير مباشرة لما يلي

 يها؛سبل عيش المجتمعات المحلية أو نظم المعرفة األصلية لد )أ(
 تقنيات مجتمع أو مجتمعات؛ )ب(
  عام سببته الكائنات الحية المحورة أو أحد منتجاتها؛اضطراب الناتج عن حدوث هالكالضرر أو ال )ج(
 خلل أو ضرر لإلنتاج أو للنظم الزراعية؛ )د(
 ؛انخفاض الغالت إحداث )ه(
 تلوث التربة؛ )و(
 ضرر للتنوع البيولوجي؛ )ز(
 ة أو مجتمعضرر القتصاد منطق )ح(
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 .وأي أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أخرى ناتجة عن ذلك

 التسبيب   -ثالثا
 

 :قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها
 ؛)أو مستوى داخلي/مستوى دولي(مستوى التنظيم  )أ(
 :ايجاد الصلة السببية بين الضرر والنشاط )ب(
ار  )1(  ضرر ا (االختب ع، ال ة التوق ثال امكاني رم رض  /لمباش رط التع داني، ش سبب ال ر، ال ر المباش غي

 ؛)للمخاطر
 ؛اآلثار التراآمية )2( 
 ؛ والبيئة المتلقية والمقاييس الزمنية الداخلة في الموضوعية المحورةحائنات التعقيد التفاعل بين الك )3( 
 :عبء االثبات فيما يتعلق باثبات الصلة السببية )ج(
 ؛تخفيف عبء االثبات )1( 
 ؛عكس عبء االثبات )2( 
 .عبء االثبات على القائم بالتصدير أو القائم باالستيراد )3( 

 1النص التشغيلي 
 كائنات الحية المحورة والنشاط المتعلق بالكائنات الحية المحورةالعند النظر في براهين الصلة السببية بين  -1

كائنات أثر مناوئ، يكون آامنا في ال/خطر تسبيب أي ضرراألثر المناوئ ينبغي أن تؤخذ في الحسبان زيادة /والضرر
 .أو في النشاط المشار اليهالحية المحورة 

 أو
 والضرر، يجب أن ائنات الحية المحورة أو النشاط فيما يتعلق بالكالكائنات الحية المحورةالثبات الصلة السببية بين  -1

انتاج األثر / ماديا قد زاد من خطر احداث الضررئنات الحية المحورةلكااط المتعلق با أو النشكائنات الحية المحورةيبين أن ال
 .المناوئ زيادة مادية

يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر، ومؤقتا أو دائما، ومزمنا أو حادا، وماضيا أو ) 1(ان األثر المشار اليه في  -2
 . مستمرحاضرا أو مستقبال، أو تراآميا، أو نشأ على مر فترة من الزمن أو هو أمر

، على يد الشخص االعتباري أو الكيان القانوني الكائنات الحية المحورةاألثر المناوئ ووجود /عند تقديم اثبات بالضرر -3
كون واقعا على الشخص أو الكيان الذي يزعم أنه ينبغي أن يت الرامي الى نفي الصلة السببية المتقدم بالمطالبة، فعبء االثبا

 .األثر المناوئ/سبب الضرر
 2النص التشغيلي 

يجوز لكل دولة :  هي خطوط ارشادية لوضع قواعد المسؤولية الوطنية27اذا آانت القواعد واالجراءات المقررة بموجب المادة 
 .أن تطبق تعريفها الذاتي للسببية بما يتمشى مع أفضل ممارسة دولية

 أو
ها باعتبارها نظاما دوليا، سواء من خالل المحاآم الوطنية  يجب تطبيق27اذا آانت القواعد واالجراءات المقررة بموجب المادة 

 فان االختبار المألوف للسببية القائم على أساس المبدأ الذي يقول انه ينبغي اثبات أن الكيان :أو من خالل آيان دولي
 .ي اليه مسؤولية الضررالفرد الذي تعز/الفرد المتضرر لم يكونا ليتحمل الضرر لوال األفعال التي قام بها الكيان/المتضرر

 3النص التشغيلي 
 .يمكن النظر في التسبيب على المستوى الدولي أو المستوى الوطني -1
 يكون منشأه في تحرك عبر الحدود، تكون آافية الثبات آائن حي محوران أية آثار مناوئة تكون قد نجمت عن ادخال  -2

 .صلة السببية
 يكون منشأه في ائن حي محورالتشغيل مسؤول عن األذى أو الضرر الذي يسببه آسوف توجد قرينة مؤداها أن القائم ب -3

 ائنات الحية المحورة ولذا فان عبء االثبات، بالنسبة ألي ضرر يكون من المعقول أنه نجم عن تحرك الك. تحرك عبر الحدود
 .عبر الحدود سوف ينقل الى عاتق القائم بالتشغيل
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 4 النص التشغيلي
غيل يسبب ضررا منفردا أو في توليفة مع أسباب أخرى يمكن أن تكون قد سببت الضرر، يجب أن  بالتشمآل قائ -1

 .ال اذا ثبت وجود سبب آخر يكون أرجح الى التسبيبإيعترف به بأنه سبب ذلك الضرر، 
رر، أي القائمين بالتشغيل المسؤولين عن األنشطة التي يغطيها هذا الصك وتكفي منفردة أو مجتمعة الحداث الض -2

 .يكونون مسؤولين بالتضامن بينهم
اذا أمكن اثبات أن هناك أسبابا أخرى مصغّرة قد أسهمت اسهاما سائدا في احداث الضرر، فان المسؤولية عن السبب  -3

حداث ذلك الضرر، فان إوعند تقييم اسهام القائم بالتشغيل في .  األقل خطورة يمكن ازالتها أو يمكن تخفيضها نسبيا بقدر معقول
 .وع ونطاق نشاط القائم بالتشغيل وغيرهما من الظروف ذات الصلة، يجب أن تؤخذ في االعتبارن
 

 5النص التشغيلي 
 :ثبات جميع ما يليإلى الجبر التعويضي على أساس مطالبة بالتعويض، يقع عليه عبء إان الكيان الذي يسعى 

 والضرر موضوع المطالبة؛ عبر الحدود كائنات الحية المحورةالتسبيب الداني بين تحرك ال ) أ(
وجود صلة سببية بين االتيان بفعل أو عدم االتيان بفعل من جانب األشخاص الضالعين في التحرك عبر  ) ب(

 الحدود والضرر موضوع المطالبة؛
أن األطراف المزعوم بأنها قامت بتسبيب الضرر قد تصرفت عن خطأ أو عن عمد أو تهور منها، أو  ) ج(

أي قد خالفت مقياس (همال جسيم إهمال أو إ أو لم تقم بأفعال وذلك عن ارتكبت من ناحية أخرى أفعاال
 ).العناية المقبول

 6النص التشغيلي 
 تقرر الدول هل تقوم بوضع لوائح على الصعيد الوطني فقط؛ -1
 يجاد صلة سببية بين الضرر والنشاط تقوم على أساس البرهان العلمي؛إيلزم  -2
 . الذي يزعم أن ضررا قد حدثثبات يقع على عاتق الكيانن عبء اإلإ -3

 7النص التشغيلي 
 .الواقعة والضرر الذي حدث/ثبات، بين النشاطإينبغي وجود صلة سببية يقوم عليها  -1
 :عند النظر في الصلة السببية بين الواقعة والضرر، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار أمور منها ما يلي -2

 اآلثار التراآمية؛ )أ( 
 اخلة؛األحداث المتد )ب( 
  االيكولوجية؛التولد الذاتي للنظم )ج( 
 . والبيئة المتلقية لها واألزمنة الداخلة في الموضوعائنات الحية المحورةتعقيد التفاعل بين الك )د( 

 8النص التشغيلي 
ويقع على .  يجاد السبب الكامن في الواقع والسبب الداني في الضرر المزعوم بأنه وقعإتكون المسؤولية واقعة فقط على 

 .ثباتالمطالب عبء اإل
 9النص التشغيلي 

أي  )د(أي أثر مزمن أو حاد، ) ج(أي أثر مؤقت أو دائم، ) ب(أي أثر مباشر أو غير مباشر، ) أ: (يشمل" األثر"ن إ -1
 .أي أثر تراآمي ينشأ على مر الزمن أو في توليفة مع آثار أخرى) ه(أثر ماض أو حاضر أو مستقبل، 

عناها أي حدوث أو واقعة أو سلسلة من األحداث أو الوقائع التي لها نفس المنشأ، وتسبب ضررا أو تنشئ م" الحدوث" -2
آان منظورا أو غير منظور، ينشأ  سواء ،حداث ضرر، وتشمل أي فعل أو عدم االتيان بفعل أو حدث أو ظرفإتهديدا خطيرا ب

 .عن أو يعقب أي تحرك عبر الحدود ألي آائن حي محور
 .الضرر يشمل الضرر المباشر وغير المباشرن إ -3



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 
Page 24 

 

 :يكون هناك قرينة على ما يلي -4
مكانية معقولة إن الكائن الحي المحور الذي آان موضوع التحرك عبر الحدود قد سبب الضرر، حيث توجد إ )أ(

 بأن يكون ذلك الكائن قد أحدث ذلك فعال؛
لحدود، ونتج عن خصائص ذلك الكائن الناجمة أي ضرر سببه آائن حي محور، آان موضوع تحرك عبر ا )ب(

 .عن البيوتكنولوجيا
جرائي إلوفي سبيل وحض تلك القرينة، يجب أن يقوم الشخص بتقديم اثبات، يبلغ المستوى الذي يقتضيه القانون ا -5

، أو عن توليفة المعمول به، ويثبت أن الضرر لم يكن ناجما عن خصائص الكائن الحي المحور، الناشئة عن التحوير الجيني
 .تشمل خصائص أخرى خطرة موجودة في الكائن الحي المحور

 :النرويج
ذا الصك،                دعاويجميع األمور الجوهرية أو اإلجرائية بخصوص ال       دا به نظم تحدي ة المختصة والتي ال ت  المرفوعة أمام المحكم

از      ق بتن انون تتعل ذا الق صفة       تخضع لقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أي قواعد في ه ة ب انون المقبول ادئ الق ا لمب وانين، وفق ع الق
 .عامة

 :مبادرة البحث العام والتنظيم
ات    رقابيجب اعتبار وجود عالقة سببية بين الضرر والفعل أو االمتناع من جانب الشخص الذي يمارس ال      ى الكائن شغيلية عل ة الت

ات    المنصوص عليها في    الحية المحورة، إذا عجز عن الوفاء بااللتزامات         القوانين أو إجراءات الموافقة المطبقة، إال إذا أمكنه إثب
 .خالف ذلك

 
----- 

 


