
لدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم  
 .لب نسخ إضافيةط

الفريق العامل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين 
والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر 

اق بروتوآول قرطاجنة التعويضي في سي
 للسالمة األحيائية

 الثالثاالجتماع 
 2007شباط / فبراير23-19مونتريال، 

 * من جدول األعمال المؤقت4البند 
 

 موجز النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج، والخيارات والقضايا المحددة
 تعويضي والمتعلقة بالمسؤولية والجبر ال) األقسام من الرابع إلى الحادي عشر(

  من بروتوآول السالمة األحيائية27المادة في سياق 
 مذآرة من الرئيسين المتشارآين

 مقدمة :أوال

ال من    -1 ي مونتري د ف ى  20عق ر24 إل راء    2006شباط  / فبراي وح العضوية للخب ق العامل المفت اني للفري اع الث ، االجتم
ة      القانونيين والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي ف       سالمة األحيائي ة لل ا    (ي سياق بروتوآول قرطاجن ه فيم شار إلي وي

ا في                    ").  بالفريق العامل "بعد   ارات لعناصر القواعد واإلجراءات المشار إليه وقام الفريق العامل بتحليل المسائل وصياغة الخي
النصوص  ونظر في   .  ر الحدود  من البروتوآول بخصوص األضرار الناشئة عن تحرآات الكائنات الحية المحورة عب           27المادة  

ادة             المحددة و المقترحة واآلراء بشأن النهوج، والخيارات والقضايا        ر التعويضي في سياق الم  من   27المتعلقة بالمسؤولية والجب
وقد رآزت النصوص المقترحة أثناء االجتماع على العناصر التي تغطيها األقسام من األول إلى الثالث في مسودة     .  البروتوآول

ر التعويضي             .  رقة العمل التي آانت أمام الفريق العامل      و ة بالمسؤولية والجب واستعرض الفريق العامل أيضا المعلومات المتعلق
 .بخصوص األضـرار الناجمة عن نقل الكائنـات الحية المحورة عبر الحدود

را          -2 رى، األط ور أخ من أم تنتاجاته، ض ي اس ل ف ق العام ا الفري اني، دع ه الث ي اجتماع رى،  ف ات األخ ف، والحكوم
ادة          ه الم ذي تغطي ن الموضوع ال ن اآلراء ع د م ديم مزي ى تق صلحة إل صلة وأصحاب الم ة ذات ال ات الدولي ن 27والمنظم  م

ة                       للالبروتوآول، وال سيما بالنسبة      ى الحادي عشر من مسودة ورق ع إل سام من الراب نهوج، والخيارات والقضايا المثارة في األق
سين                    .  يره المرفقة بتقر  العمل ذي طلب من الرئي شغيلي ال وأشار إلى تفضيله ألن تقدم النصوص في صورة اقتراحات للنص الت

 .المتشارآين أن يقوما بتجميعه، وذلك بمساعدة األمانة، ووضع مسودة ورقة عمل لبحثها في اجتماعه الثالث

وفمبر           -3 ى أول ن ة حت سلمت األمان اني   /تبعا لذلك، ت شرين الث اد          ، ردودا   2006 ت ا، االتح ا، اثيوبي ين، آولومبي من األرجنت
صناعة،     : واستلمت أيضا ردودا من المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة التالية أسماؤهم         .  األوروبي وتايلند  المي لل التحالف الع

 .السالم األخضر الدولي، والتحالف الدولي لتجارة الحبوب، ومبادرة البحث العام والتنظيم

ع         .   الحالية النص التشغيلي المقترح من خالل الردود التي تسلمتها األمانة          وتجّمع الوثيقة  -4 سام من الراب وهي تغطي األق
ق العامل            اني للفري اع الث ر االجتم اني بتقري ردود   .  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/10)إلى الحادي عشر من المرفق الث ا ال أم

ن األول       سام م ي األق واردة ف ر ال صوص العناص ستلمة بخ ى الثاالم ثإل صلة،    ل ة منف ي وثيق ت ف د جّمع ، فق
(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1)  . 
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ردود                      -5 ى ال ط عل وفقا للبند السادس من االستنتاجات في تقرير االجتماع الثاني للفريق العامل، يحتوي الموجز الحالي فق

.  الديباجية أو األهداف أو األحكام الختاميةوال يتضمن النصوص مثل الفقرات .  التي قدمت في صورة اقتراحات للنص التشغيلي     
تثناء   المقترحوعالوة على ذلك، ال يتضمن أيضا المالحظات التفسيرية أو المرفقات أو الحواشي المصاحبة للنص التشغيلي     ، باس

رد        .  الحواشي التي تبدو أنها تشكل اقتراحات للنص التشغيلي        ة في بعض ال ود لحذف أي  وال يعكس الموجز االقتراحات المقدم
 .من العناصر في المرفق الثاني أو االقتراحات التي تشير إلى عدم ضرورة حكم ما

ي      .  ختاما، أدخلت تعديالت تحريرية طفيفة غير جوهرية على بعض الردود المستلمة           -6 وقد حذفت األرقام والحروف الت
رد في    تظهر في الردود األصلية لغرض مسودة ورقة العمل هذه إال في حالة وجود   ي ت مبرر لها، مثل حالة الترقيم والفقرات الت

ان                  .  نص قانوني  رة أخرى بامك ك م دولي، وذل سالم األخضر ال غير أنه تم االحتفاظ بمعظم أرقام المواد التي تظهر في ردود ال
 .اإلشارة إلى النصوص األصلية في عدة أماآن من ردها

ستلمـ    -7 ردود الم ة لل صـوص الكامل ة الن ت األمان ـة   جمع ـة اإلعالمي ي الوثيـق ـا ف ة وإتاحته
(UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/1). 
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 بشأن النهوج، والخيارات والقضاياموجز النصوص التشغيلية المقترحة 
 المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق

  من بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية27المادة 
 
 

 مسودة ورقة عمل
 )ابع إلى الحادي عشراألقسام من الر(

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 2007شباط / فبراير19-23
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  ومعيار المسؤولية، االستيراد وطرف التصدير ودور طرف،    توجيه مسار المسؤولية-رابعا 

 
 نهوج ممكنة في توجيه مسار المسؤولية   -أ

 ؛)عن األفعال غير المشروعة دوليا، بما في ذلك اإلخالل بالتزامات البروتوآول(مسؤولية الدولة  )أ(
 ال داعي لوضع قواعد خاصة بشأن مسؤولية الدولة؛ )1(
ة قوا       )2( ادة         توجد حاجة الى ايضاح أي أ  من البروتوآول     27عد واجراءات تحت الم انون    ب ة للق ن القواعد العام

 .الدولي بشأن مسؤولية الدول ال تزال تنطبق
عن األفعال التي ال يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك الحاالت التي تكون فيها دولة الطرف ممتثلة                 (مسؤولية الدولة    )ب(

 ).البروتوآولامتثاًال آامًال اللتزاماتها بموجب 
 1خيار 

 .المسؤولية األولى على الدولة
 2خيار 

 .المسؤولية المتبقية على الدولة، في ارتباط بالمسؤولية األولى الواقعة على عاتق القائم بالتشغيل
 3خيار 

 .ال توجد مسؤولية على الدولة
 ؛)تحقيق التوافق بين القواعد واالجراءات (المسؤولية المدنية  )ج(
 .ج اإلدارية المرتكزة على تخصيص تكاليف تدابير االستجابة وتدابير االستعادةالنهو )د(

 
 ؛)عن األفعال غير المشروعة دوليا، بما في ذلك اإلخالل بالتزامات البروتوآول(مسؤولية الدولة  )أ(

 ال داعي لوضع قواعد خاصة بشأن مسؤولية الدولة؛ )1(
ادة     توجد حاجة الى ايضاح أية قواعد واجرا        )2( أ  من البروتوآول   27ءات تحت الم انون    ب ة للق ن القواعد العام

 .الدولي بشأن مسؤولية الدول ال تزال تنطبق
 :األرجنتين

 .بموجب قواعد القانون الدولي العام بالنسبة لمسؤولية الدولة] األطراف المتعاقدة[ال يؤثر هذا النظام في حقوق والتزامات 
 :االتحاد األوروبي

، حسبما  لي العام بالنسبة لمسؤولية الدول واعد واإلجراءات في حقوق والتزامات األطراف بموجب قواعد القانون الدو         ال تؤثر الق  
 ".مسؤولية الدولة عن األفعال غير المشروعة دوليا"، 56/83وردت في قرار الجمعية العامة رقم 

 :النرويج
 .وجب قواعد القانون الدولي العام بالنسبة لمسؤولية الدولةال يؤثر هذا الصك في حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة بم

 :التحالف العالمي للصناعة
 .يكون الطرف مسؤوال عن الضرر للتنوع البيولوجي الناتج عن مخالفة اللتزاماته بموجب البروتوآول
ا لبرو             د االضطالع بمسؤولياته وفق ة عن ة المعقول وخي العناي شل في ت ة   يكون الطرف مسؤوال عن الف سالمة األحيائي توآول ال

وجي              وع البيول ك ضرر للتن دما يكون شخص آخر مخ    .  والتشريع الوطني المنفذ له، وذلك الفشل إذا نتج عن ذل ضا،   طوعن ا أي ئ
 .توزع المسؤولية استنادا إلى درجة الخطأ

 :السالم األخضر الدولي
 مسؤولية الدولة  - 49المادة 

 .ت األطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام بصدد مسؤولية الدولةال يؤثر البروتوآول في حقوق والتزاما
 :مبادرة البحث العام والتنظيم

ان                    ة المحورة إذا آ يكون الطرف مسؤوال عن الضرر لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، الذي يعود إلى الكائنات الحي
 .روتوآولناتجا عن أي مخالفة اللتزاماته بموجب الب
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عن األفعال التي ال يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك الحاالت التي تكون فيها دولة (مسؤولية الدولة  )ب(
 ).طرف ممتثلة امتثاًال آامًال اللتزاماتها بموجب البروتوآول

 1خيار 
 .المسؤولية األولى على الدولة

 2يار خ
 .المسؤولية األولى الواقعة على عاتق القائم بالتشغيلالمسؤولية المتبقية على الدولة، باإلضافة إلى 

 3ار خي
 .ال توجد مسؤولية على الدولة

 :األرجنتين
 .ال يمكن االدعاء بمسؤولية الدولة

 :اثيوبيا
 التزامات عامة

ر الحدود لل                   -1 ات  على آل طرف متعاقد أن يتوخى العناية الواجبة وأن يتخذ التدابير بغرض التأآد من أن التحرك عب كائن
ام  ها أو أي أشخاص يخضعون لواليته أو رقابتهالحية المحورة، وعبورها ومناولتها واستعمالها من جانب مواطني    ، يتم وفقا ألحك

 . وبروتوآول قرطاجنةصكهذا ال
الل      -2 اتج خ ن أي ضرر ن سؤوليته ع ن م صدير م ي طرف الت سبقة ال يعف ة م اء موافق تيراد بإعط ام طرف االس إن قي

 .ر الحدود للكائنات الحية المحورة، أو عبورها أو مناولتها أو استعمالها، بما في ذلك النقل غير المشروعالتحرك عب
ا في وقت                          -3 على األطراف المتعاقدة أن تكفل قيام أي شخص له رقابة تشغيلية على آائنات حية محورة أو أحد منتجاته

ذ خطة إدارة ال         ة المحورة         حدوث طارئ أو واقعة ضمن واليتها، بتنفي ات الحي ة الكائن دا الستعمال ومناول دة تحدي مخاطر المعتم
 .المعنية وتحرآها عبر الحدود

 المسؤولية المطلقة
ادتين                        -1 ا للم ة طبق ك الموافق ى تل يكون طرف التصدير الذي أبلغ طرف االستيراد بموافقة مسبقة عن علم وحصل منه عل
دول األخرى                من بروتوآول قرطاجنة، يكون مسؤوال مسؤ      10 و   8 ولية مطلقة عن الضرر الناتج في طرف االستيراد، أو في ال

ا                 د  .  أو في المناطق الخارجة عن حدود الوالية الوطنية، إلى حين حصول المستورد على الكائنات الحية المحورة أو منتجاته وبع
 .ذلك يكون طرف االستيراد مسؤوال عن الضرر
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ادة  ال يكون طرف التصدير مسؤوال مسؤولي      -2 ة مطلقة عن الضرر الناتج من الكائنات الحية المحورة المشار إليها في الم
ن    ) 4 (7 ه م ورة بأن ة المح ات الحي ذه الكائن صنيف ه ور بت ة العب تيراد أو دول ة االس ة إال إذا قامت دول ول قرطاجن ن بروتوآ م

ستدام               وجي واستخدامه الم وان             المرجح أن يكون لها آثار ضارة على حفظ التنوع البيول ى أخطار لصحة الحي ا تنطوي عل ، وأنه
 .واإلنسان والبيئة، وقيامها بإبالغ ذلك إلى األطراف األخرى من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

ادة           -3 ا للم ستورد من         25إذا أعيد توطين الكائنات الحية المحورة وفق ذي ي ة، سيكون الطرف ال  من بروتوآول قرطاجن
ذه الكا د ه شخص   جدي ة، أو ال ة، حسب الحال ات المعني ى الكائن ى أن يحصل عل ضرر، إل ة عن ال سؤولية مطلق سؤوال م ات م ئن

 .المكلف بالتصرف في الكائنات الحية المحورة المذآورة من جانب طرف االستيراد أو طرف العبور
ة المحورة       -4 ات الحي ع عودة الكائن ة أو من دة معارضة أو إعاق ا لطرف   ال يحق لألطراف المتعاق ادة توطينه رر إع  المق

 . من هذه المادة3التصدير وفقا للفقرة الفرعية 
 :ال يجوز تحميل أي طرف متعاقد المسؤولية بموجب هذه المادة إذا حدث الضرر بدون خطأ منه -5

عن  مباشرة بسبب نزاع مسلح أو نشاط عدائي، فيما عدا النزاع المسلح الذي يبدأه الطرف المتعاقد المسؤول                   )أ(
 الضرر؛

 مباشرة بسبب ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ومحتم وغير متوقع وال يمكن مقاومته؛ )ب(
أ مقصود  أو بالكامل بسبب فعل طرف ثالث، أو بالكامل نتيجة          )ج( ك الشخص        خط ا في ذل ث، بم  من طرف ثال

 .الذي لحقه الضرر
 الخطأ المساعد

سبب الضحية أ         داخلي،          يجوز خفض التعويض أو رفضه إذا ت انون ال ع تحت مسؤولية الضحية بموجب الق ذي يق و الشخص ال
 .جراء خطأ منه، في إحداث الضرر أو اإلسهام في حدوثه مع مراعاة جميع الظروف

 
 .النهوج اإلدارية المرتكزة على تخصيص تكاليف تدابير االستجابة وتدابير االستعادة )د(

 :االتحاد األوروبي
سؤولية الم  ت الم شغيل   إذا اقترن ائم بالت زام الق ي إل نهج إداري، ينبغ ة ب ة    /دني ة والعالجي دابير الوقائي ع الت اذ جمي ستورد باتخ الم
ذي أحدث الضرر         /وينبغي للسلطات العامة المختصة تحديد القائم بالتشغيل      .  الضرورية وتحمل تكاليفها   ستورد ال د   (الم أو التهدي

ا         وعليها تقدير أهمية الضرر     ).  الوشيك بحدوث الضرر   ة الواجب اتخاذه دابير العالجي د الت سلطات المختصة      .  وتحدي ويمكن لل
 .المستورد/لقائم بالتشغيأيضا أن تتخذ التدابير الوقائية أو العالجية الضرورية من جانبها ثم تسترد تكاليفها من ال

 :المبادرة العامة للتنظيم والبحوث
ه الضرر تحمل المسؤولية عن أي                دبير         على الطرف الذي حدث في ده أو أي ت ى سابق عه تعادة الوضع إل دبير ضروري الس ت

دابير                       ذه الت ل ه اليف مث سترد تك ه أن ي عالجي آخر وفقا اللتزاماته بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في الحاالت الضرورية، ول
 ).أو األشخاص المسؤولين(من الشخص المسؤول 
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    القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية-باء

 عوامل ممكنة لتحديد معيار المسؤولية وتبين الشخص المسؤول -1
 ؛نوع الضرر )أ(
 ؛)مثل محاور المنشأ ومحاور التنوع الجيني(المناطق محل الضرر  )ب(
 ة آما يوضحها تقييم المخاطر؛محوردرجة الخطورة المتعلقة بنوع محدد من الكائنات الحية ال )ج(
  التأثيرات الضارة غير المتوقعة؛ )د(
 ).ةمحورمرحلة التعامل التي تضم الكائنات الحية ال(ة محورية على الكائنات الحية الالرقابة التشغيل )ه(

 
 معيار المسؤولية وتوجيه مسار المسؤولية  -2

 :المسؤولية الناشئة عن الخطأ )أ(
 أي شخص موجود في أفضل وضع لمراقبة المخاطر وللحيلولة دون حدوث الضرر؛ )1(
 ص يملك الرقابة التشغيلية؛أي شخ )2(
 أي شخص ال يمتثل ألحكام تنفيذ بروتوآول السالمة االحيائية؛ )3(
 أي هيئة تتحمل مسؤولية تطبيق األحكام لتنفيذ البروتوآول؛ )4(
ال          )5( ة      أي شخص يمكن أن تعزى إليه أفع ال         أو إ  عن قصد أو رعون ام بأفع ال أو التخلف عن القي  هم

 الزمة؛
  :مطلقةالمسؤولية ال )ب(

 1خيار 
ة                        ون بالنياب ذين يعمل ك األشخاص ال المسؤولية المطلوب توجيه مسارها إلى أحد األشخاص التاليين أو أآثر، بما في ذل

  :عنه أو عنها، على أساس التعرف المسبق للشخصية
 القائم بالتنمية )أ(
 القائم باإلنتاج )ب(
 القائم باإلخطار )ج(
 القائم بالتصدير )د(
 م باالستيرادالقائ )ه(
 بالنقلالقائم  )و(
 بالتوريدالقائم  )ز(

 2خيار 
 .المسؤولية المطلوب توجيه مسارها على أساس إيجاد عالقة السببية

 
 :المسؤولية المبنية على الخطأ )أ(

 ي شخص موجود في أفضل وضع لمراقبة المخاطر وللحيلولة دون حدوث الضرر؛أ )1(
 ية؛أي شخص يملك الرقابة التشغيل )2(
 أي شخص ال يمتثل ألحكام تنفيذ بروتوآول السالمة االحيائية؛ )3(
 أي هيئة تتحمل مسؤولية تطبيق األحكام لتنفيذ البروتوآول؛ )4(
 أي شخص يمكن أن تعزى إليه أفعال عن قصد أو رعونة أو إهمال أو إغفاالت؛ )5(

 :األرجنتين
 . فعل إغفال عن قصد أو إهمال من جانب الشخص المسؤوليغطي نظام المسؤولية الضرر الذي يحدث فقط بسبب )أ(
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 .تنسب المسؤولية نتيجة لعدم االمتثال لواجب العناية أو االمتثال لاللتزامات بموجب البروتوآول )ب(
ذي يكون في أفضل             )ج( ة المحورة أو ال ات الحي ى الكائن شغيلية عل ة الت تنسب المسؤولية إلى الشخص الذي يمارس الرقاب

 .نع الضرر أو السيطرة عليهوضع لم
 :اثيوبيا

ا أو                 -1 ر الحدود أو مناولته ة المحورة عب أي شخص يرتكب خطأ إما عن قصد وإما عن إهمال أثناء تحرك الكائنات الحي
وال .   من هذا البروتوآول 4استعمالها يكون مسؤوال عن الضرر الناتج عن حادث بخالف الحوادث المنصوص عليها في المادة       

 .ذه المادة في القانون الداخلي لألطراف المتعاقدة بخصوص مسؤولية التابعين والوآالءتؤثر ه
ام                         -2 صلة مع تم ة ذات ال وانين الدولي ره من الق ذا البروتوآول أو غي ضيه ه أي شخص يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل يقت

ام بالعمل           المعرفة أو اإلدراك بأن هذا الفعل أو االمتناع قد يسبب ضررا، يعتبر مرتك             ع عن القي ام أو امتن أ مقصود، إذا ق ا لخط ب
 .مع تمام علمه باآلثار التي تترتب على الحادث، بغض النظر عن حدوث ذلك الضرر

ي ظروف ال -3 ز، ف شخص إذا عج ال ال ت إهم صرف دون  حيثب ة، أو إذا ت ة المتوقع اذ االحتياطات المعقول ة، عن اتخ ال
ار المح رام آلث ار أو احت ورة أو  ة لهلمتاعتب ة المح ات الحي دود للكائن ر الح اء أي تحرك عب اع أثن ل أو االمتن ا أو ذا الفع عبوره

 . النقل غير المشروعكمناولتها أو استعمالها، بما في ذل
 :التحالف العالمي للصناعة

 :تنشأ المسؤولية في الحاالت التالية
 إذا آان للشخص رقابة تشغيلية على النشاط ذي الصلة؛ )1(
ال          إذا   )2( ة أو اإلهم سم بالرعون ا في   خالف الشخص واجب العناية القانوني من خالل تصرف مقصود أو يت ، بم

 ؛ذلك األفعال أو اإلغفاالت
 إذا نتج عن هذا االنتهاك ضرر فعلي للتنوع البيولوجي؛ )3(
 . من هذه القواعد××إذا ثبت إحداث الضرر وفقا للقسم  )4(
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 :السالم األخضر الدولي
  المسؤولية المبنية على الخطأ- 5المادة 

ذا الشخص                      4مع عدم اإلخالل بالمادة      ال ه ه عدم امتث ى حدوث ساعد عل ، يكون أي شخص مسؤوال عن الضرر الذي يحدث أو ي
ال، أو          ة أو إهم ر مشروعة عن قصد أو رعون ال غي لألحكام المنفذة لالتفاقية أو البروتوآول، أو ما يرتكبه هذا الشخص من أفع

 .إغفاالت
 :بادرة البحث العام والتنظيمم

ان                                 ان باالمك ه ضرر آ تج عن ال ين ان تصرف عن قصد أو إهم انوني بإتي ة الق تنشأ المسؤولية إذا انتهك شخص ما واجب العناي
 .وأدى االنتهاك إلى الضرر الفعلي) بما في ذلك األفعال أو اإلغفاالت(توقعه 

  :المسؤولية المطلقة) ب(
 1خيار 

ة         المسؤولية المطلوب  ون بالنياب ذين يعمل ك األشخاص ال ا في ذل  توجيه مسارها إلى أحد األشخاص التاليين أو أآثر، بم
  :عنه أو عنها، على أساس التعرف المسبق للشخصية

 القائم بالتنمية )أ(
 لقائم باإلنتاجا )ب(
 القائم باإلخطار )ج(
 بالتصديرالقائم  )د(
 القائم باالستيراد )ه(
 القائم بالنقل )و(
 القائم بالتوريد )ز(

 2خيار 
 .المسؤولية المطلوب توجيه مسارها على أساس إيجاد عالقة السببية

 :األرجنتين
 .ال يحق للطرف المتضرر االدعاء بالمسؤولية المطلقة

 :االتحاد األوروبي
ل        المستورد للكائنات الحية المحورة المنقولة عبر الحدود مسؤوال ع        /ينبغي أن يكون القائم بالتشغيل     ذا النق اتج عن ه ن الضرر الن

 .عبر الحدود
 :النرويج

ر الحدود مسؤوال عن الضرر             يكون الشخص المسؤول عن التحرآات المقصودة أو غير المقصودة للكائنات الحية المحورة عب
ل ب     /الناتج عن نقل وعبور ومناولة و      غض النظر عن    أو استعمال الكائنات الحية المحورة، أي الضرر الذي يكون منشأه ذلك النق

 .أي خطأ من جانبه
 :التحالف العالمي للصناعة

سم                   تقام المسؤولية من خالل تقرير وجود عالقة سببية بين الضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي، والتصرف المقصود أو الذي يت
شاط                     ى الن شغيلية عل ة الت ارس الرقاب ذي يم  مسؤولين مسؤولية     ويكون األشخاص   .  بالرعونة أو اإلهمال من جانب الشخص ال

ة ألي              شروط المكتوب ة لل وطني أو مخالف انون ال ة للق االت مخالف مطلقة عن الضرر للتنوع البيولوجي الذي ينتج عن أفعال أو إغف
 .موافقة

 :السالم األخضر الدولي
ر الحدود     يعني الشخص الذي يخطر السلطة الوطنية المختصة في طرف االستيراد قبل التحرك المقص              " القائم باإلخطار " ود عب

 . من بروتوآول قرطاجنة7 من المادة 1لكائن حي محور يندرج ضمن نطاق الفقرة 
   المسؤولية المطلقة- 4المادة 

ة ال             -1 اتج عن        محور يكون القائم بالتصدير والقائم باإلخطار عن أي آائن من الكائنات الحي ة مسؤوال عن آل الضرر الن
 .محورصدير الكائن الحي ال، بداية من وقت تمحورالكائن الحي ال

ائن الحي ال           -2 ستورد للك ائن        محور مع عدم اإلخالل بالفقرة األولى، يكون الم اتج عن الك ع الضرر الن  مسؤوال عن جمي
  . بداية من وقت االستيرادمحورالحي ال
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ائن الحي ال            2 و   1مع عدم اإلخالل بالفقرتين      -3 ادة تصدير الك ة إع ة المس      محور ، وفي حال ائم   توردة من الدول ، يكون الق

ائن الحي ال        محورالتالي والقائم باإلخطار عن الكائن الحي ال      بالتصدير الثاني و   اتج عن الك  -محور  مسؤوًال عن جميع الضرر الن
اتج عن                 -محوربداية من وقت إعادة تصدير الكائن الحي ال        ع الضرر الن  ويكون القائم باالستيراد الثاني والتالي مسؤوًال عن جمي

 .، بداية من وقت االستيرادمحور الحي الالكائن
، يكون أي شخص يمتلك عن قصد أو     محور بالفقرات السابقة، وبداية من وقت استيراد الكائن الحي ال         مع عدم اإلخالل   -4

ائن الحي ال          ة الك ائن الحي ال                 محور يحوز أو يقوم بمراقب اتج عن الك درج تحت هؤالء      .  محور  مسؤوًال عن آل الضرر الن وين
ه   محور  وأي شخص يقوم بإنتاج الكائن الحي ال محورخاص أي موزع أو ناقل أو مربي للكائن الحي ال       األش ه أو مناولت  أو زراعت

 .أو تخزينه أو استخدامه أو تدميره أو التخلص منه أو إطالقه، باستثناء أحد المزارعين
ائن الحي ال          -5 ة تحرك الك ر مشروعة، يتح           محور في حال ة غي ر الحدود بطريق ك عن قصد أو    -مل أي شخص     عب  يمتل

 . المسؤولية قبل تحرك الكائن الحي مباشرة أو خالل عملية االنتقال- محوريحوز أو يقوم بمراقبة الكائن الحي ال
ك                         -6 ة مسؤولية ذل وم بالمراقب ك أو يحوز أو يق تيراد أو اإلخطار أو أي شخص يمتل ة االس وم بعملي يتحمل أي شخص يق

 . القائم بالتصدير أو القائم باالستيرادة بين الدول بدًال من الطرف محورحية ال الكائنات العبورخالل 
ر   .آل المسؤولية المقررة بموجب هذه المادة هي مسؤولية مشترآة ومتعددة -7  وفي حالة ثبوت مسؤولية شخصين أو أآث

 .من األشخاص المسؤولين أو جميعهموفًقا لهذه المادة، يتوافر للمدعي الحق في طلب التعويض الكامل عن الضرر من أي 
ع األشخاص        -8 ائن الحي ال     -في حالة الحادثة التي تتكون من حوادث متتابعة، يتحمل جمي ة الك وا مراقب ذين تول  محور  ال

 . المسؤولية المشترآة والمتعددة-على التوالي قبل الحادثة مباشرة أو خاللها 
ة عن سداد تعويض األضرار،          -ادة  بموجب هذه الم-في حالة عجز الشخص المسؤول       -9 ة المالي ا من الناحي ًزا تاًم  عج

 أو عجزه عن سداد هذا التعويض، تتحمل الدولة التي ينتمي إليها هذا             ،مشتمًال على التكلفة والفائدة، آما ورد في هذا البروتوآول        
 .المواطن المسؤولية

 :مبادرة البحث العام والتنظيم
ى الشخص        انونيين أو الطبيعي    ) األشخاص أو  (تقع المسؤولية عل سببهم في الضرر ل           الق ذين يثبت ت ظ   ين ال وجي    حف وع البيول التن

 . الناتج عن مناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة التي خضعت للتحرك عبر الحدود، المستدامستخدامهوا
 
    إعفاءات من المسؤولية المطلقة أو تخفيف تلك المسؤولية-3

 1خيار 
 .فاءاتال توجد إع 

 2خيار 
 :إعفاءات ممكنة من المسؤولية المطلقة أو تخفيف تلك المسؤولية 

 القوة القاهرة؛/القضاء والقدر )أ(
 فعل حرب أو إضطرابات أهلية؛ )ب(
 ؛)بما في ذلك األفعال غير المشروعة المقصودة أو اإلغفاالت من جانب الطرف الثالث( تدخل طرف ثالث  )ج(
  اإلجبارية التي تفرضها سلطة وطنية مختصة؛االمتثال للتدابير )د(
 السماح ببذل نشاط عن طريق قانون قابل للتطبيق أو إصدار ترخيص محدد للقائم بالتشغيل؛ )ه(
دفاع  )و( آخر التطورات " ال ة  " ب ارف العلمي ة المع ًا لحال شطة ضارة، طبق ر أن م تعتب ي ل شطة الت ة باألن المتعلق

 .قت القيام بتلك األنشطةوالتقنية التي آانت سائدة في و

 :األرجنتين
 :تستبعد المسؤولية أو تخفف عندما تتسبب فيها الظروف التالية

 القوة القاهرة؛ أو/القضاء والقدر )أ(
 فعل حرب أو اضطرابات أهلية؛ أو )ب(
 تدخل طرف ثالث؛ أو )ج(
 االمتثال للتدابير اإلجبارية التي تفرضها سلطة وطنية مختصة؛ أو )د(
التي آانت سائدة في وقت القيام بتلك       " بآخر التطورات "لدفاع  م يتوقع حدوث الضرر بطريقة معقولة، وفقا ل       ل )ه(

 .األنشطة
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 :اثيوبيا
 االلتزامات العامة

اتج خالل التح                    ر  رإن قيام طرف االستيراد بإعطاء موافقة مسبقة ال يعفي طرف التصدير من مسؤوليته عن أي ضرر ن ك عب
 .حية المحورة، أو عبورها أو مناولتها أو استعمالها، بما في ذلك النقل غير المشروعالحدود للكائنات ال
 المسؤولية المطلقة

 :ال يجوز تحميل أي طرف متعاقد المسؤولية بموجب هذه المادة إذا حدث الضرر بدون خطأ منه
 رف متعاقد مسؤول عن الضرر؛مباشرة بسبب نزاع مسلح أو نشاط عدائي، فيما عدا النزاع المسلح الذي يبدأه ط )أ(
 مباشرة بسبب ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ومحتم وغير متوقع وال يمكن مقاومته؛ )ب(
أ مقصود   أو بالكامل بسبب فعل طرف ثالث، أو بالكامل نتيجة لتصرف               )ج( ك الشخص             خط ا في ذل ث، بم  من طرف ثال

 .الذي لحقه الضرر
 الخطأ المساعد

داخلي،             يجوز خفض التعويض أو       انون ال ع تحت مسؤولية الضحية بموجب الق ذي يق سبب الضحية أو الشخص ال رفضه إذا ت
 .جراء خطأ منه، في إحداث الضرر أو اإلسهام في حدوثه مع مراعاة جميع الظروف

 
 :االتحاد األوروبي

ة القاهرة أو الحرب أو االضطراب       القو/المستورد مسؤوال إذا حدث الضرر بسبب القضاء والقدر       /ينبغي أال يكون القائم بالتشغيل    
 .األهلي، أو تدخل طرف ثالث، أو بسبب االمتثال للتدابير اإلجبارية التي تفرضها سلطة وطنية عامة

ا أو مهمال وأن                   /في الحاالت المالئمة، يجوز أال يتحمل القائم بالتشغيل        يس مخطئ ه ل المستورد نفقات أي فعل عالجي إذا أثبت أن
وطني،            ) 1: (الضرر حدث بسبب   انون ال ا للق وح وفق شاط  ) 2(نشاط رخص به صراحة وآان متفقا تماما بموجب ترخيص ممن ن

 .ال يحتمل أن يحدث ضررا بيئيا وفقا لحالة المعرفة العلمية والتقنية عند وقت تنفيذ النشاط
 :النرويج

 : أعاله أن الضرر1يجوز أن تكون المسؤولية محدودة إذا أثبت أي من األشخاص المشار إليهم في الفقرة 
 نتج عن نزاع مسلح، أو أعمال حربية أو حرب أهلية أو تمرد -1
 .نتج عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، ومحتم وغير متوقع وال يمكن مقاومته -2

 :التحالف العالمي للصناعة
 :ال تقام المسؤولية إذا نتج الضرر للتنوع البيولوجي عن

 قاهرة؛القوة ال/القضاء والقدر )1(
 أو/حرب أو اضطراب أهلي و )2(
 .تدخل طرف ثالث )3(

ى الشخص       /ال تنشأ مسؤولية عن الضرر الناتج عن تصرف يحدث بتوجيه من و     ة عل ا والي ة له أو تحت والية أي سلطة حكومي
 .أو التصرف ذي العالقة/و

سابق والتي                      ضارة المحددة في ال ار ال ذه القواعد، ال يتضمن الضرر اآلث شغيل تكون        ألغراض ه ائم بالت تج عن فعل من الق تن
 .ة قد رخصت به صراحة وفقا للقانون الوطنيعنيالسلطات الم

ك                      ام بتل ألغراض هذه القواعد، ال تنشأ المسؤولية عن األنشطة التي لم تعتبر ضارة وفقا لحالة المعارف العلمية والتقنية وقت القي
 .نفذة بصدد الموافقة على النشاط أو الترخيص بهاألنشطة، حسبما يتقرر بموجب تقييمات المخاطر الم

 :مبادرة البحث العام والتنظيم
ك              كال تنشأ المسؤولية عن األنشطة في الحاالت التي ال يم          ام بتل ن توقع الضرر فيها وفقا لحالة المعارف العلمية والتقنية وقت القي

وطني             األنشطة حسبما يتقرر بموجب تقييمات المخاطر المنفذة بصدد المواف         انون ال ه، بموجب الق رخيص ب شاط أو الت ى الن قة عل
ر ضار          .  لكل من دولة التصدير ودولة االستيراد      ى وجود أث شير إل وإذا أصبحت المعلومات متاحة بعد الموافقة أو الترخيص وت

 .ة بذلكمحتمل، فعلى القائمين بالتشغيل اتخاذ اإلجراء الضروري للتخفيف من التأثيرات وإبالغ السلطات الوطني
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 :وجوه مسؤولية إضافية في الحاالت اآلتية -4

 ال يمكن تحديد الشخص المسؤول في المقام األول؛ )أ(
 تهرب الشخص المسؤول في المقام األول من المسؤولية على أساس الدفاع؛ )ب(
 انتهاء الحد الزمني؛ )ج(
 إدراك الحد المالي؛ )د(
 قام األول ليست آافية لتغطية المسؤوليات؛ والضمانات المالية للشخص المسؤول في الم )ه(
 .االحتياج إلى تقديم الغوث المؤقت )و(

 :التحالف العالمي للصناعة
ه         وجي ألن وع البيول ضرر للتن ن ال سؤولية ع ات الم ذر إثب شخص؛   ) أ(إذا تع د ال ن تحدي ل  ) ب(ال يمك اع آام اق دف  أو ،انطب

إن ا            )ج( دعاوي، ف ع ال ة لرف ة الزمني تعادة ضرورية أو              انقضاء المهل ه الضرر يكون مسؤوال عن أي اس ذي يوجد في لطرف ال
 .غيرها من اإلجراءات العالجية وفقا اللتزاماته بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

ادة     ه      ××إذا جرى تحديد الشخص المسؤول ولكن لم يتم بلوغ الحد المالي المنصوص عليه في الم ذي يوجد في ، يكون الطرف ال
 .ال عن أي إجراء عالجي إضافي قد يكون ضروريا وفقا اللتزاماته بموجب اتفاقية التنوع البيولوجيالضرر مسؤو

 .يسري قانون الشرآات الوطني وغيره من القوانين السارية بخصوص النقائص المالية في الطرف الذي يوجد فيه الضرر
ي       ة حدوث ضرر وش اء مؤقت في حال نح إعف ة المختصة م وع    ومحسكيجوز للمحكم وس ومن األرجح أال يمكن إحباطه للتن

اء المؤقت وال تثبت المسؤولية          .  البيولوجي ا اإلعف نح فيه ويدفع صاحب الدعوى تكاليف وخسائر المدعى عليه في أي قضية يم
 .بعدئذ في القضية

 ا   قضايا مطلوب مواصلة النظر فيه-5
 طلقة؛الجمع بين المسؤولية المبنية على الخطأ والمسؤولية الم )أ(
 الرجوع على طرف ثالث من جانب الشخص المسؤول على أساس المسؤولية المطلقة؛ )ب(
 ة أو توزيع المسؤولية؛فردية واليتضامنالمسؤولية ال )ج(
 .المسؤولية باإلنابة )د(

 
 الرجوع على طرف ثالث من جانب الشخص المسؤول على أساس المسؤولية المطلقة؛ )ب(

 :االتحاد األوروبي
 .رقائم بالتصديالمستورد على ال/ي هذا المقرر ما يخل بحق رجوع القائم بالتشغيلفليس 

 :السالم األخضر الدولي
   حق الرجوع- 7المادة 

 :يحق ألي شخص مسؤول بموجب البروتوآول الرجوع وفقا لقواعد إجراءات المحكمة المختصة -1
  بموجب البروتوآول؛ أيضاضد أي شخص آخر مسؤول )أ(
 .ما تنص عليه صراحة أي ترتيبات تعاقديةوحسب )ب(

 .ليس في هذا البروتوآول ما يخل بحقوق الرجوع التي تعود إلى الشخص المسؤول وفقا لقانون المحكمة المختصة -2
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 أو توزيع المسؤوليةة فردية والتضامنيالالمسؤولية  )ج(

 :اثيوبيا
 :الجمع بين أسباب الضرر

يس من            إذا حدث الضرر بواسطة آائنات       -1 ه ل ات بأن ذه الكائن م، وصّنفت ه سبقة عن عل ة م حية محورة خاضعة لموافق
من بروتوآول قرطاجنة، ال يكون الشخص المسؤول مسؤوال وفق البروتوآول            ) 4 (7المرجح أن تترك آثارا ضارة وفقا للمادة        

 إال عن نسبة مساهمة الكائنات الحية المحورة المشمولة بالموافقة المسبقة عن علم؛
ادة             2 ة المحورة المشمولة بالم ات الحي ساهمة الكائن من بروتوآول   ) 4 (7بالنسبة للضرر الذي يتعذر معه التمييز بين م

ادة                    ا للم إن آل       ) 4 (7قرطاجنة والمساهمة من الكائنات الحية المحورة التي ال يرجح أن لها آثارا ضارة وفق ول، ف من البروتوآ
 ؛الضرر يكون مشموال بهذا البروتوآول

ق             -3 سارة، يح ابة، أو الخ ضرر، أو اإلص ن ال سؤول ع د م خص واح ن ش ر م اك أآث ان هن دعيإذا آ ب للم  أن يطال
 .بالتعويض الكامل من أي واحد من األشخاص المسؤولين عن الضرر أو اإلصابة أو الخسارة، أو من جميع هؤالء األشخاص

 :االتحاد األوروبي
التعويض الكامل             /تشغيلإذا آان اثنان أو أآثر من القائمين بال        المستوردين مسؤوال بموجب هذا المقرر، يحق للمدعي أن يطالب ب

شغيل        ائمين بالت وا مسؤولين بالتضامن        /عن الضرر من أي واحد من الق رين ينبغي أن يكون م، أي أن األخي ستوردين أو آله الم
 .لرجوعوبشكل فردي بدون اإلخالل باألحكام الداخلية المتعلقة بحقوق اإلسهام أو ا

ة المحورة                /ينبغي أال يكون القائم بالتشغيل     ات الحي د حدث نتيجة لتحرك الكائن ط من الضرر ق المستورد الذي يثبت أن جزءا فق
 .عبر الحدود مسؤوال إال عن ذلك الجزء من الضرر

 :النرويج
لين بالتضامن وبشكل منفرد عن      مسؤو] 1الفقرة  في  [يكون جميع األشخاص المسؤولين عن التحرآات عبر الحدود المشار إليها           

 .األضرار المشار إليها في نفس الفقرة
 :التحالف العالمي للصناعة

 .في حالة مسؤولية أآثر من شخص واحد، تقّسم المسؤولية على أساس الدرجة النسبية للخطأ
 :مبادرة البحث العام والتنظيم

 . الدرجات النسبية للخطأ، إن أمكنفي حالة المسؤولية ألسباب متعددة، تقّسم المسؤولية على أساس
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  حدود المسؤولية–خامسا 

 
 قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها

 ؛)الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق(الحد الزمني  )أ(
ي ظروف خاصة ح )ب( غ التعويض عن الضرر الناشئ ف ان تخفيف مبل ك الحدود القصوى وامك ي ذل ا ف الغ بم دود المب

 .والنظر فيها في ترابط مع القسم السادس بشأن آليات األمن المالي مطلوب تحديدها

 
 ؛)الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق(الحد الزمني ) أ(

 :األرجنتين
 سنوات من تاريخ الحدث؛] 10[ال يمكن االدعاء بالمسؤولية بعد  -1
م المدع           ] 3[تقبل المسؤولية في غضون       -2 ذي عل اريخ ال ول أن         سنوات من الت شكل معق ان من الضروري ب ه أو آ ي في

 .يكون قد علم بالضرر، بشرط إقامة الحدود الزمنية وفقا للفقرة السابقة
 :اثيوبيا

 ولية ؤالحد الزمني للمس
  سنوات من تاريخ الحادث؛10ال تقبل دعوى التعويض بموجب هذا البروتوآول في حالة عدم رفعها في غضون  -1
 سنوات من التاريخ الذي علم المدعي 5يض بموجب البروتوآول في حالة عدم رفعها في غضون        ال تقبل دعاوي التعو    -2

ول  شكل معق ضروري ب ان من ال ه أو آ رة  أن في ا للفق ررة وفق ة المق اوز الحدود الزمني دم تج شرط ع ضرر، ب م بال د عل ون ق يك
 . من هذه المادة1الفرعية 

دأ من              إذا آان الحادث يتكون من سلسلة من الحوادث          -3 من نفس المصدر، فإن الحدود الزمنية المقررة وفقا لهذه المادة تب
ذا                 .  تاريخ آخر حادث من هذه الحوادث      ة ه ة من نهاي ذه الحدود الزمني دأ ه وإذا آان الحادث هو عبارة عن حوادث متواصلة، تب

 .الحادث المتواصل
ائن ح           -4 ه أي آ ذي يحدث سبة للضرر ال ة بالن ذي يمكن        يبدأ حق رفع دعوى مدني اريخ ال ه من الت ي محور أو أحد منتجات

 :بشكل معقول أن يكون الشخص أو األشخاص المتضررين أو المجتمع أو المجتمعات المتضررة قد علمت بالضرر، مع مراعاة
 المدة التي استغرقها ظهور الضرر؛ )أ(
اة    المحورة أو منتجاته  المدة التي يستغرقها بشكل معقول ربط حدوث الضرر بأحد الكائنات الحية ا            )ب( ، مع مراع

 .وضع أو ظروف الشخص أو األشخاص المتضررين أو المجتمع أو المجتمعات المتضررة
 :االتحاد األوروبي

ه     سنوات ]×[لتعويضات بموجب هذه القواعد واإلجراءات في غضون        ا ينبغي ممارسة دعوى   -1  من التاريخ الذي علم في
ول أن             شكل معق ان يجب ب ك في أي حال من                          المدعي، أو آ ى أال يتجاوز ذل م، بالضرر وبالشخص المسؤول، عل د عل يكون ق

 .سنوات من تاريخ التحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة] ×[األحوال 
إن الحدود                             -2 سلة من الحوادث من نفس المصدر، ف إذا آان التحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة يتكون من سل

وفي الحاالت التي يتكون فيها حدوث التحرك عبر الحدود من           .  هذه القاعدة ينبغي أن تبدأ من حدوث آخر حدث        الزمنية بموجب   
 .واقعة متواصلة، ينبغي أن تبدأ هذه الحدود الزمنية من نهاية الحادث المتصل
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 :النرويج
ه أو       سنوات من   3 التعويض بموجب البروتوآول في حالة عدم رفعها في غضون     ىال تقبل دعاو   م المدعي في ذي عل اريخ ال الت

اريخ     20آان من الضروري بشكل معقول أن يكون قد علم بالضرر، وبالشخص المسؤول، وفي غضون    سنة آحد أقصى من ت
 .توقف النشاط الذي أحدث الضرر

 :التحالف العالمي للصناعة
د عرف،      معرفة الضتاريخ  سنوات من  3ترفع أي دعوى للضرر بالتنوع البيولوجي في غضون          ول أن يكون ق رر أو من المعق

ي غضون  ع ف م ترف ال من األحوال إذا ل أي ح دعوى ب ل ال نة من حدوث التصرف المزعوم أن20ولكن ال تقب سببه س ي  ت  ف
 .الضرر

 :السالم األخضر الدولي
  المسئولية  حدود- 14المادة 

ا ف      -1 ة عدم رفعه وع   ) أ( سنوات من   10ي غضون  ال تقبل دعاوى التعويض بموجب هذا البروتوآول في حال اريخ وق ت
وال من تاريخ معرفة الضرر أو من التاريخ الذي آان          ) ب(الضرر أو    دى الم           معق ه من جانب المدعي والمعروف ل دعي  معرفت

 .، أيهما يحدث مؤخًرا المدعيمعقوال من جانب أو الذي آان دثاعلى أنه يمكن نسبته إلى الح
ادة هو                  ن الحادث من سلسلة   في حالة تكوّ   -2 ذه الم رر بموجب ه اريخ الحادث المق إن ت  من الحوادث من نفس المصدر، ف

ة          في حالة تكوّ  و . تاريخ آخر حادثة في هذه الحوادث      ي في نهاي دأ الحد الزمن ن الحادث من مجموعة متواصلة من الحوادث، يب
 .هذه الحوادث المتواصلة

 :مبادرة البحث العام والتنظيم
د عرف،        تاريخ  سنوات من 3تنوع البيولوجي في غضون   ترفع أي دعوى للضرر بال     ول أن يكون ق د الضرر أو من المعق تحدي

 سنة من تاريخ التحرك عبر الحدود الذي أحدث الضرر            20ولكن ال تقبل الدعوى بأي حال من األحوال إذا لم ترفع في غضون              
 .إال إذا أمكن إثبات تعذر تحديد الضرر في غضون فترة العشرين سنة

غ التعويض عن الضرر الناشئ في ظروف خاصة                )ب ( ان تخفيف مبل ك الحدود القصوى وامك ا في ذل الغ بم حدود المب
 .والنظر فيها في ترابط مع القسم السادس بشأن آليات األمن المالي مطلوب تحديدها

 :األرجنتين
 .تي تعتبر مالئمةمن خالل اآللية ال] األطراف المتعاقدة[تعين الحدود المالية للمسؤولية باتفاق 

 :اثيوبيا
 الحد المالي

 .ال يجوز وضع حد مالي أقصى للمسؤولية، وبناء عليه، يتم تعويض الضرر بأآمله
 :التحالف العالمي للصناعة

 . ـــ دوالر أمريكيXXXال يجوز أن تتعدى التكاليف الكلية إلجراءات التعويض والجبر ـــ 
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     آليات األمن المالي-سادسا 

 
 تغطية المسؤولية  -ألف

 1خيار 
 .األمن المالي اإلجباري

 2خيار 
 .األمن المالي الطوعي

 :اثيوبيا
 التزامات عامة

م                -1 وافر تعويض مالئ ه، أن يضمن ت ه أو رقابت على آل طرف متعاقد، بالنسبة لمواطنيه أو األشخاص الخاضعين لواليت
صلة            عن الضرر الناتج عن الفشل في االضطالع بااللتزامات المتض          ة األخرى ذات ال وانين الدولي ذا الصك أو في الق منة في ه

 .أثناء التحرك عبر الحدود والعبور والمناولة واالستعمال ألي آائنات حية محورة، بما في ذلك النقل غير المشروع
اطق خارج حدود                                -2 ع في دول أخرى أو في من ة عن أي ضرر يق على طرف التصدير أن يكفل توافر تعويضات فعال

ة واالستعمال                      ور والمناول ر الحدود والعب اء التحرك عب ه أثن االت أي من أجهزت الوالية الوطنية نتيجة لنشاطاته أو أفعال أو إغف
 .ألي آائنات حية محورة، بما في ذلك النقل غير المشروع

 التأمين والضمانات المالية األخرى
ادة       على طرف التصدير أو أي شخص آخر يكون مسؤوال مسؤولية م                -1 ة بموجب الم ذا الصك أن يضع          ---طلق في ه

ل عن                 اويحفظ خالل فترة     الغ ال تق ي تغطي مسؤوليتهم عن مب لمسؤولية، التأمين أو السندات أو غيرها من الضمانات المالية الت
 .الحدود الدنيا المحددة فيها

 عن طريق اإلبالغ بإعالن تأمين ذاتي من         من هذه المادة،   1يجوز لطرف التصدير الوفاء بالتزامه وفقا للفقرة الفرعية          -2
 .خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

ة  -3 رة الفرعي ة األخرى بموجب الفق ضمانات المالي سندات أو ال أمين أو ال سحب من الت ادة إال 1ال يجوز ال ذه الم  من ه
 .لتعويض الضرر

ة مسؤولية طرف التصدير أو أي شخص آخر                   -4 ات تغطي ذلك              يسلم إثب تيراد وآ ة االس سلطات المختصة في دول ى ال إل
 .لألطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

ة                             -5 سندات أو أي ضمانات مالي أمين أو ال دم الت ذا البروتوآول مباشرة ضد أي شخص يق يجوز رفع الدعوى بموجب ه
ز              .  أخرى الي أن يل ضمان الم دم ال ذي يق ضمام            ويحق للمؤمن أو الشخص ال ذا البروتوآول باالن م الشخص المسؤول بموجب ه

ي يحق للشخص المسؤول           .  آطرف في اإلجراءات  دفوع الت داد بال ة االعت ضمانات المالي دمون ال ذين يق وللمؤمن واألشخاص ال
 .بموجب هذا البروتوآول أن يعتد بها

 :النرويج
ا من             أثناء فترة الحد الزم   ] ×بموجب المادة   [على األشخاص المسؤولين     سندات وغيره أمين وال ات الت ني للمسؤولية، إبرام ترتيب

ا                            تيراد أو وفق ا ضمن اإلطار التنظيمي لطرف االس ات المنصوص عليه ا للمتطلب الضمانات المالية التي تغطي مسؤوليتهم طبق
ى    10 للمواد من      تبعا للقرار بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة الذي يتخذه طرف االستيراد          ة      12 إل .   من بروتوآول قرطاجن

ديم              ات تق ويجب أن تأخذ المتطلبات في الحسبان، ضمن أمور أخرى، احتمال وقوع الضرر وخطورته وتكاليفه المحتملة وإمكاني
 .ن مالياألم

 :التحالف العالمي للصناعة
سيير ا                     الي لت ا بخصوص األمن الم وانين المعمول به شطة      تسري قوانين الشرآات الوطنية وغيرها من الق ة وأن شطة التجاري ألن

 .البحث والتطوير في الطرف الذي يوجد الضرر فيه
 :السالم األخضر الدولي

  التأمين والضمانات المالية األخرى– 18المادة 
سئولون بموجب                       -1 ل واألشخاص اآلخرون الم ة والنق ع والتربي تيراد والتوزي يعمل القائمون بالتصدير واإلخطار واالس

ادة  ر4الم الل فت ة     خ يس تغطي ى تأس رى عل ة األخ ضمانات المالي سندات أو ال أمين وال سئولية والت ي الخاصة بالم د الزمن ة الح
رة               4مسئوليتهم بموجب المادة  دنيا المحددة في الفق ل عن الحدود ال ي ال تق الغ الت ى المب سبة إل ذا البروتوآول بالن  من  [ ] من ه

و        األولق  رفالم ؤتمر األطراف          وفًقا للشروط المقررة من جانب الل ا في م اع  آ العامل ائح الموافق عليه ذا    لاجتم ألطراف في ه
 . البروتوآول
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صدير و -2 ائم بالت سئولية الق ة م ي تعكس تغطي ة الت صاحب الوثيق ائم بت ادة الق رة ،4اإلخطار بموجب الم ذا 1 الفق ن ه  م
ادة            تيراد بموجب الم ائم باالس رة    4البروتوآول أو الق ذا البروتوآو      2 الفق ادة             من ه ه في الم ق رف  أو الم  8ل اإلخطار المشار إلي

ة المختصة       القائم ب ولية القائم بالتصدير و   ؤويحال إثبات تغطية مس   .   من بروتوآول قرطاجنة   الثاني اإلخطار إلى السلطات الوطني
 . الخاصة بدولة االستيراد

أمين أ                    -3 دم الت ذا البروتوآول مباشرة ضد أي شخص يق ة         يجوز رفع الدعوى بموجب ه سندات أو أي ضمانات مالي و ال
 باالنضمام آطرف في     4ويحق للمؤمن أو الشخص الذي يقدم الضمان المالي أن يلزم الشخص المسؤول بموجب المادة               .  أخرى

 .اإلجراءات
 

   الترتيبات التكميلية للتعويض الجماعي-باء
 1خيار 

 .  أساس المعايير المحددةالصندوق الممول من إسهامات صناعة التقنية الحيوية المسبقة على
 2خيار 

 .الصندوق الممول من إسهامات صناعة التقنية الحيوية بعد حدوث الضرر على أساس المعايير المحددة
 3خيار 

  الصندوق العام
 4خيار 

 .مجموعة الصناديق العامة والخاصة

 :اثيوبيا
اليف الضرر، يجوز                    -1 ذا البروتوآول تك ديم            إذا لم يغطي التعويض بموجب ه ة بهدف تق دابير إضافية وتكميلي اذ ت اتخ

 .التعويض المالئم والفوري باستخدام اآلليات القائمة
ة                       -2 شاء آلي ة تحسينها أو إن ة وإمكاني ات القائم على مؤتمر األطراف في بروتوآول قرطاجنة استعراض الحاجة إلى اآللي

 .جديدة
 :السالم األخضر الدولي

  تأسيس الصندوق– 19المادة 
سمى ب  ي -1 ضرر، الم ويض عن ال دولي للتع صندوق ال ة  "تم تأسيس ال ات الحي ويض عن الكائن دولي للتع صندوق ال ال
 :بغية تحقيق األهداف التالية" الصندوق"بموجب هذه الوثيقة والمشار إليه فيما يلي ب" ةمحورال

ى المدى ا                )أ( ده إل ة     تقديم التعويض عن الضرر ومنعه ومعالجته وإعادته إلى سابق عه ه الحماي ذي تصير في ل
 المكفولة بموجب هذا البروتوآول غير آافية؛

 تقديم المساعدة القانونية للمدعين؛ )ب(
 .ةتفاقيتفعيل األغراض المرتبطة المقررة في هذه اال )ج(

ه طرفً               ميتحدد الصندوق في آل طرف        -2 وق وااللتزامات وآون ا تعاقد باعتباره الشخص القانوني القادر على تحمل الحق
صندوق  م آل طرف عترفوي.  في اإلجراءات القانونية أمام محاآم الدولة وذلك بموجب قوانين هذه الدولة     المشار  (تعاقد مدير ال

 .باعتباره الممثل القانوني عن الصندوق") لمديربا"إليه فيما يلي 
   إمكانية تطبيق الصندوق - 20المادة 

ا لل         التعويض وفًق ادة   ينطبق هذا الجزء المتعلق ب ة ل                    21م ة الوطني ع تحت الوالي ي تق اطق الت اتج في المن ى الضرر الن طرف  ل عل
ة          مال ة الوطني ذا الضرر أو خفضه         ،تعاقد أو في المناطق التي تخرج عن حدود الوالي ع ه ة المتخذة لمن ى اإلجراءات الوقائي  وعل

 .إلى أدنى حد أو الستعادة الوضع السابق للبيئة أو معالجتها
 . تطبيق واسع للصندوقتضمن هذه المادة

   دفع التعويض والمعالجة- 21المادة 
ى تعويض                      -1 يدفع الصندوق التعويض ألي شخص يعاني من الضرر في حالة عدم قدرة هذا الشخص على الحصول عل

 .آامل وآافي عن الضرر بموجب هذا البروتوآول
 ل؛نظًرا ألنه ال تنشأ أية مسئولية عن الضرر بموجب هذا البروتوآو )أ(
ة للطرف المس   )ب( درة المالي دم الق ًرا لع ذا البروتوآول ونظ ه  ؤبموجب ه اء بالتزامات ى الوف ول عن الضرر عل

ة دعاوى            بالكامل ه في إجاب  وعدم تغطية األمن المالي المحتمل تقديمه بموجب هذا البروتوآول أو عدم آفايت
ى         ا عل ادر مالًي ر ق اره غي ة الشخص باعتب تم معامل تم    تعويض الضرر، ي ذا الشخص وي ات ه اء بالتزام الوف

ى    ضرر عل ن ال اني م ذي يع شخص ال درة ال دم ق ة ع ي حال اف ف ر آ اره غي الي باعتب ن الم ع األم ل م التعام
ع الخطوات             اذ جمي د اتخ ذا البروتوآول بع الحصول على اإلجابة التامة لمبلغ التعويض المستحق بموجب ه

 ة لديه؛ المناسبة لمتابعة اإلصالحات القانونية المتوفر
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يدفع الصندوق تكاليف المنع والمعالجة وإعادة الوضع إلى سابقه في البيئة التي ال يتوافر فيها الدفع مقابل هذه المعالجة                   -2

 .أو اإلعادة بموجب هذا البروتوآول
ذه               -3 صندوق بموجب ه دفوع من جانب ال ابقه الم ى س ادة الوضع إل ادة  إجمالي مبلغ التعويض والمنع والمعالجة وإع الم

دفوع           ،محدود فيما يتعلق بأي حادث     ذا البروتوآول في أي     فعال  بحيث ال يزيد إجمالي هذا المبلغ ومبلغ التعويض الم  بموجب ه
 .المرفق الرابعحادث عن المبلغ المحدد في 

رة                     -4 دفوع بموجب الفق الي للتعويض الم غ اإلجم صندوق عن المبل ررة ضد ال دعاوى المق غ ال تم  ،4في حالة زيادة مبل  ي
دعي     ب الم ن جان ة م ي الحقيق ستعاد ف ويض الم غ التع سة ومبل ين أي دعوى مؤس سبة ب ل الن ث تتماث وفر بحي غ المت ع المبل توزي

 .بموجب هذا البروتوآول بالنظر إلى جميع المدعين
رة    )"الجمعيةب"المشار إليها فيما بعد (قد تقرر جمعية الصندوق    -5 ه في الفق رة    ،2 زيادة المبلغ المشار إلي ى خب النظر إل  ب

ه شريطة                      د أن الحوادث التي وقعت وباألخص، المبلغ المخصص للضرر الناتج عن هذه الحوادث وللتغييرات في القيم النقدية، بي
ؤثر     و . عدم خفض هذا المبلغ في أي حال من األحوال         رار الم ينطبق المبلغ المتغير على الحوادث التي تقع بعد تاريخ إصدار الق

 .في التغيير
دة       -6 د طلب      –يستخدم الصندوق مساعيه الحمي د مطرف ال  العن واد            - تعاق املين والم أمين الع ى ت ة عل ذه الدول ساعدة ه  لم

ع                              ى دف صندوق عل ق بمناشدة ال اتج عن أي حادث يتعل والخدمات بالقدر الالزم لتمكين الدولة من اتخاذ التدابير لمنع أي ضرر ن
 . التعويض بموجب هذا البروتوآول

ة           - طبًقا للشروط الموضوعة في اللوائح     – يقدم الصندوق    قد -7 اذ اإلجراءات الوقائي  ضد  التسهيالت االئتمانية بهدف اتخ
 .الضرر الناتج عن حادثة معينة تتعلق بمناشدة الصندوق على دفع التعويض بموجب هذا البروتوآول

 الحدود الزمنية  - 22المادة 
ادة     ة عدم             21 يتم إبطال حقوق التعويض بموجب الم اه أو في حال ذآورة أدن اذ أي إجراء من اإلجراءات الم ة عدم اتخ  في حال

 . 6، الفقرة 23 من تاريخ وقوع الضرر أو اآتشافه إعماًال للمادة سنواتاإلخطار في غضون عشرة 
ه وينبغي أن               . قد يستغرق وقت الستكشاف الضرر     يس من وقت حدوث شاف الضرر ول ذه   تبدأ فترة الحدود من وقت اآت  تكون ه

 ). 14راجع المادة (الفترة طويلة بما يكفي لتوفير الوقت المناسب لرفع الدعوى 
  الوالية - 23المادة 

ادة                  -1 ذا البروتوآول      21طبًقا لألحكام التالية في هذه المادة، يتم رفع أية دعوى ضد صندوق التعويض بموجب الم  من ه
ادة         ي تتخذ ضد الشخص المس                    من    8فقط أمام المحكمة المختصة بموجب الم دعاوى الت ق بال ا يتعل ذا البروتوآول فيم ول أو  ؤه

 . الذي آان عليه أن يتحمل المسئولية عن الضرر الناتج عن الحوادث ذات الصلة
ن -2 ل طرف م ضمن آ دمطراف الاأل ي اآم التابعةتعاق تالك المح صندوق  ة ام دعاوى ضد ال ذه ال ع ه ة لرف ة الالزم ا للوالي  له

 . 1شار إليها في الفقرة بالطريقة الم
ع     8في حالة رفع دعوى التعويض عن الضرر أمام محكمة مختصة بموجب المادة         -3 زم أن تتمت ول، يل ذا البروتوآ  من ه

ادة                         ام الم ى صندوق التعويض بموجب أحك أي دعوى مرفوعة عل ة       21هذه المحكمة باالختصاص القضائي ب ذه االتفاقي  من ه
 . بالنظر إلى نفس الضرر

د مطراف ال األيضمن آل طرف من      -4 ام           ةتعاق ة أم ا في أي إجراءات قانوني اره طرًف دخل باعتب صندوق بحق الت ع ال  تمت
 .  من هذا البروتوآول4ول بموجب المادة ؤالمحكمة المختصة التابعة للدولة ضد أي شخص مس

ذي     على خالفه، فإن الصندوق غير ملزم بأي حكم أو ق   6باستثناء ما لم تنص الفقرة       -5 اع ال رار يتخذ في محاضر االجتم
 . ال يعد الصندوق طرًفا فيها أو بأية تسوية ال يكون الصندوق طرًفا فيها

ة                     4ل بأحكام الفقرة    مع عدم اإلخال   -6 ام محكم ذا البروتوآول أم ، وفي حالة رفع دعوى تعويض عن الضرر بموجب ه
ة        اآم دول د ممختصة من مح نح آل طرف في اإلجراء          ةتعاق انون       ات ا ، يم ة الحق بموجب الق ة في إخطار         لقانوني وطني للدول  ال

ة راءات القانوني صندوق عن اإلج انون    وف.ال ا ق نص عليه ي ي مية الت راءات الرس ا لإلج ذا اإلخطار وفًق الغ عن ه ال اإلب ي ح
دعوى     المحكمة   دخل                      التي تنظر في ال الزم للت ة الوضع ال صندوق في الحقيق يح لل ي تت ة الت ة      وفي الوقت وبالطريق ة فاعل  بطريق

د        ة بع ذه اإلجراءات القانوني ق به ا يتعل ة فيم ضائي يصدر عن المحكم م ق إن أي حك ة، ف ا في اإلجراءات القانوني اره طرًف باعتب
ائق  ال يمكنه الطعن في        الصندوق   بمعنى أن  للصندوق   ا ملزم يصبح ،صيرورته نهائًيا ونافًذا في الدولة التي صدر فيها الحكم         حق

 .م حتى في حالة عدم التدخل الفعلي للصندوق في اإلجراءات القانونيةونتائج هذا الحك
 نفاذ اإل- 24المادة 

، فإن أي حكم يصدر ضد الصندوق من جانب محكمة تتمتع         4، الفقرة   21بموجب أي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه في المادة          
اذه في دول        3 و 1تين   الفقر ،23بالوالية وفًقا للمادة     م                  في حالة نف ة، هو حك ادة النظر العادي ى أشكال إع ه عل شأ وعدم توقف ة المن

 . من هذا البروتوآول12في المادة  في نفس الظروف المقررة ةتعاقدم دولة آلمعترف به ونافذ في 
  الحلول - 25المادة 

ادة                 -1 رة  ،21فيما يتعلق بأي مبلغ من مبالغ التعويض عن الضرر المدفوع من جانب الصندوق ووفًقا للم ذا   1 الفق ، من ه
ذا البروتوآول ضد أي               م تعويضه بموجب ه ذي ت البروتوآول، يكتسب الصندوق بالحلول الحقوق التي قد يتمتع بها الشخص ال

 .  من هذا البروتوآول4ولية بموجب المادة ؤشخص قد يتحمل المس
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تثناء      يرد  ال   2 في هذه االتفاقية ما يخل بأي حق من حقوق اللجوء أو الحلول التي يتمتع بها الصندوق ضد األشخاص باس
في أي حالة، ال تقل درجة الموافقة على حق الصندوق في الحلول ضد أي شخص عن درجة              و . المشار إليهم في الفقرة السابقة    

 .الذي يتم دفع التعويض أو التأمين لهالموافقة على حق شرآة التأمين الخاصة بهذا الشخص 
د  مطرف الالبما ال يخل بأي حق من الحقوق األخرى المتعلقة بالحلول أو اللجوء ضد الصندوق التي قد توجد، فإن                   -3 تعاق

ذا     ا ه ع به ي يتمت وق الت الحلول الحق سب ب وطني تكت انون ال ام الق ا ألحك ضرر وفًق ويض عن ال دفع التع ي قامت ب ه الت أو وآالت
 . لشخص الذي تم تعويضه بموجب هذا البروتوآولا

  تقييم اإلسهامات - 26المادة 
د مطراف ال األيتم تقديم اإلسهامات إلى الصندوق بالنظر إلى آل طرف من       -1 وم بتصدير      ةتعاق  من جانب أي شخص يق

ة المحددة في الم       محورالكائنات الحية ال   اني ق رف ة بكميات يزيد إجمالها عن الكمي ك  الث ا في        وذل ة المشار إليه سنة التقويمي في ال
 .باعتبارها إسهامات سنوية) ب(أو ) أ (2، الفقرة 28رها إسهامات أولية وفي المادة  باعتبا1 ، الفقرة 27المادة 

ة   - ةحور، وفي حالة زيادة قيمة الكائنات الحية الم    1لفقرة  ألغراض ا  -2 سنة التقويمي  المصدرة من جانب أي شخص في ال
شترآين              محور ها إلى قيمة الكائنات الحية ال     عند إضافت  غ المحدد في         - ة المصدرة من جانب أي شخص أو أشخاص م  عن المبل

غ                       الثانيق  رفالم ة عن المبل ادة القيم ، يقوم هذا الشخص بتقديم اإلسهامات وفًقا للكمية الفعلية التي تسلمها، على الرغم من عدم زي
 . المرفق الثانيالمحدد في 

ذي            .أي هيئة تابعة أو ذات رقابة مشترآة      " خص المشارك الش"يعني   -3 ي هو ال والقانون الوطني الخاص بالطرف المعن
 .ذا التعريفيحدد مسألة اندراج أي شخص تحت ه

  حجم اإلسهامات  - 27المادة 
ادة           ةتعاقدمطراف ال األفيما يتعلق بكل طرف من       -1 د  26، وبالنظر إلى آل شخص مشار إليه في الم تم تق يم اإلسهامات  ، ي

سابقة        محوراألولية بمبلغ يتم حسابه على أساس مبلغ محدد يتناسب مع قيمة الكائنات الحية ال              ة ال سنة التقويمي ة المصدرة خالل ال
 . للسنة التي تم فيها العمل بهذه االتفاقية في هذه الدولة

ذا البروتوآول     ال من جانب الجمعية في غضون ث1يتم تحديد المبلغ المشار إليه في الفقرة       -2 ذ ه د  و. ثة شهور من تنفي عن
ة                ، قدر االمكان،  القيام بهذه الوظيفة، يلزم على الجمعية      غ اإلسهامات األولي الي مبل ساوي إجم غ بحيث ي د المبل ون  ___ تحدي  ملي

ة المصدرة   رحوئة من آميات الكائنات الحية الم      اإلسهامات الخاصة بتسعين في الم      في حالة تقديم   (SDR) حقوق السحب الخاصة  
 .عبر دول العالم

ذا              ةتعاقدمطراف ال األيلزم دفع اإلسهامات األولية الخاصة بكل طرف من          -3 ذ ه اريخ تنفي د ت ة شهور بع في غضون ثالث
 .البروتوآول من جانب هذا الطرف

  الميزانية - 28المادة 
ة إسهاما        –بهدف تقييم مبلغ اإلسهامات السنوية المستحقة        -1  الخاصة بكل شخص من األشخاص           - تفي حالة وجود أي

ادة  يهم بموجب الم شار إل ى   26الم زم عل سائلة، يل وال ال ن األم افي م در الك ى الق اظ عل ار ضرورة الحف ي االعتب ذ ف ع األخ ، م
 : الجمعية أن تقوم في آل سنة تقويمية بعمل تقييم في شكل ميزانية تضم

 اإلنفاق )1(
 لسنة ذاتها وأي عجز ناتج عن العمليات في السنوات السابقة،تكاليف إدارة الصندوق ونفقاتها في ا )أ(
صندوق     )ب( ة ضد ال دعاوى المرفوع ة ال ن أجل إجاب ا م سنة ذاته ي ال صندوق ف ب ال ن جان ة م الغ المدفوع المب

ة                    21والمستحقة بموجب المادة     دعاوى المتعلق ذه ال غ المخصص له الي المبل ده إجم  إلى الحد الذي ال يزيد عن
ا         المرفق األول احدة على المبلغ المحدد في      بأي حادثة و   م الحصول عليه ي ت اء القروض الت ك وف ، بما في ذل

 . في الماضي من جانب الصندوق إلجابة هذه الدعاوى
 الدخل )2(

 األموال الفائضة عن العمليات في السنوات السابقة، بما في ذلك أية فائدة من الفوائد؛ )أ(
 دادها خالل العام؛اإلسهامات األولية المقرر س )ب(
 اإلسهامات السنوية، عند الحاجة بغية تحقيق التوازن في الميزانية؛ )ج(
 .أي دخل آخر )د(

ه من          26وبالنظر إلى آل شخص من األشخاص المشار إليهم في المادة            -2 سنوية الخاص ب ، يتم تحديد مبلغ اإلسهامات ال
 .ةتعاقدمطراف الألاجانب الجمعية، آما يتم حسابه بالنظر إلى آل طرف من 

ه من خالل تقسيم المبلغ اإلجمالي ذاته الخاص باإلسهامات المطلوبة من           أعال 2يتم بلوغ المبالغ المشار إليها في الفقرة         -3
 .  في ذات العامةتعاقدمدول الالة المصدرة من جانب جميع محورإجمالي آمية الكائنات الحية ال

دفع           ات السنوية التي يلزم دفعها فورًيا ونقًدا         الجمعية هي التي تقرر نسبة اإلسهام      -4 اريخ ال ًضا ت رر أي ي تق ع   وي .  وهي الت تم دف
 .الجزء المتبقي من اإلسهامات السنوية باإلخطار من جانب المدير

الغ                        -5 الي للمب ديم األمن الم ساهم تق   قد يطلب المدير، في بعض الحاالت ووفًقا للشروط الموضوعة في لوائح الصندوق، من الم
 .المستحقة من جانبه

 .من جانب جميع األشخاص المساهمين على نحو تقديري 4 يتم طلب أي من المبالغ المقررة بموجب الفقرة -6
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   تقييم اإلسهامات- 29 المادة 

ادة      -1 ستحق بموجب الم غ اإلسهام الم أخرات مبل ى مت دة عل ة فائ ة   28ثم نة تقويمي ة لكل س ي تحددها الجمعي سبة الت  بالن
 .  ثبات النسب المختلفة في الظروف المختلفةشريطة

ذا البروتوآول           ةتعاقدمطراف ال األيضمن أي طرف من      -2 صندوق الناشئ بموجب ه ساهمة في ال زام بالم الوفاء بأي الت
ا في ذل           إقليمة من   محورالمتعلق بالكائنات الحية ال    ه، بم ك فرض   هذه الدولة ويلزم عليه اتخاذ اإلجراءات المناسبة بموجب قانون

خاص          د األش ط ض راءات فق ذه اإلج ه ه ريطة توجي ك ش د أن ذل زام، بي ال ألي الت ذ الفع دف التنفي الزم، به در ال ات بالق العقوب
 . الخاضعين اللتزام المساهمة في الصندوق

د                      -3 رة تزي سداد لفت  عن   في حالة عدم وفاء الشخص المسئول بالتزاماته المتعلقة بأي مسئولية أو أي طرف وتأخره عن ال
ع اإلجراءات المناسبة ضد             28  و 27 ادتينثالثة شهور ووفًقا ألحكام الم     اذ جمي دير باتخ وم الم  الخاصة بإسهامات الصندوق، يق

دفع             . هذا الشخص نيابة عن الصندوق بغرض استعادة المبلغ المستحق         بيد أنه في حالة ظهور التعثر على المساهم العاجز عن ال
ة     أو لوجود ظروف أخرى مرخصة،       وم الجمعي دير      -تق اذ أي دعوى أو االستمرار في                - بتوصية من الم دم اتخ رار بع اذ ق  باتخ

 . مقاضاة المساهم
 

    قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها-جيم 
الي       )أ( ة                     (طرائق األمن الم ة، أو ضمانات مالي سندات، ضمان الدول ذاتي، ال أمين ال أمين، الت أمين، مجمع الت الت

 ).أخرى
 .المؤسسية لتشغيل الصندوقالنماذج  )ب(

 :التحالف العالمي للصناعة
شطة                            ة وأن شطة التجاري سيير األن الي لت ا بخصوص األمن الم وانين المعمول به تسري قوانين الشرآات الوطنية وغيرها من الق

 .البحث والتطوير في الطرف الذي يوجد الضرر فيه
 :السالم األخضر الدولي

   هيئات الصندوق- 30المادة 
 .رأسها المدير واللجنة التنفيذيةيتوافر في الصندوق جمعية هي األمانة التي ي -1
 . في هذا البروتوآولةتعاقدمدول الالتتكون اللجنة من جميع  -2

  وظائف الجمعية - 31المادة 
 :تتلخص وظائف الجمعية في

 القادمة؛ العادية ة صب حتى الدورون مسؤولية هذا المن يتول عاديةةدورواثنين نواًبا له في آل  نتخاب رئيسا -1
  وفًقا ألحكام هذا البروتوآول؛نظامها الداخليتحديد  -2
 اختيار اللوائح الداخلية الالزمة لتشغيل الصندوق على نحو مالئم؛ -3
وظفي     تعيين المدير ووضع أحكام تعيين الموظفين اآلخرين بالقدر الالزم وتحديد شروط الخدمة ال             -4 دير والم ن خاصة بالم

 اآلخرين؛
 نوية وتحديد اإلسهامات السنوية؛س الميزانية العتمادا -5
 تعيين المدققين والموافقة على حسابات الصندوق؛ -6
ى             ،الموافقة على تسويات الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق       -7 الغ التعويض المتاحة عل  واتخاذ القرارات بشأن توزيع مب

ادة   ا للم دعين وفًق رة  21الم م   ، وتح3، الفق دعاوى، بهدف ضمان التعويض المالئ ة الخاصة بال الغ المؤقت ا للمب شروط وفًق د ال دي
 لضحايا الضرر بقدر االمكان؛ 

 .انتخاب أعضاء الجمعية المقرر تمثيلهم في اللجنة التنفيذية -8
 .ائمة حيثما تراه الجمعية الزًماة مؤقتة أو دفرعيتأسيس أي هيئة  -9

ة                تحديد الدول غير المتعاق    -10 ر الحكومي ة والمنظمات غي دة والمنظمات التي سيتم قبولها للمشارآة من المنظمات الحكومي
 ة؛فرعيالدولية، بدون حقوق التصويت، في اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية والهيئات ال

 ؛ةفرعيتوفير اإلرشادات المتعلقة بإدارة الصندوق إلى المدير واللجنة التنفيذية والهيئات ال -11
 إعادة النظر في التقارير واألنشطة الصادرة عن اللجنة التنفيذية والموافقة عليها؛ -12
 تفاقية والقرارات الصادرة عنها؛مراقبة التنفيذ المناسب لال -13
شغيل    -14 ة لت ائف الالزم ن الوظ ا م ة أو غيره صاصاتها بموجب االتفاقي درج تحت اخت ي تن ائف األخرى الت ة الوظ تأدي

 .لى نحو مالئمالصندوق ع
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 ت الجمعيةدورا - 32المادة 
د        ، المديرة من للجمعية مرة واحدة في آل سنة تقويمية بدعوتعقد الدورات العادية  -1 ة بتحدي ام الجمعي ة قي ه في حال د أن  بي

 .احدة آل سنتينجمعية مرة ولعادية للات االدور عقد، يتم 5، الفقرة 31اللجنة التنفيذية للقيام بالوظائف المحددة في المادة 
اد ال           -2 ى انعق دعو إل ة                      دوراالمدير هو الذي ي ة أو من ثلث أعضاء اللجن ة التنفيذي ة بطلب من اللجن تثنائية للجمعي ت االس

ة     يس الجمعي ع رئ شاور م د الت دير بع ن الم ادرة شخصية م دعوة بمب تم ال د ت ل وق ى األق ة عل ة للجمعي دير  و. التنفيذي ر الم يخط
 .ت ثالثين يوًما على األقلادوراألعضاء عن هذه ال

   النصاب القانوني - 33المادة 
 .يمثل غالبية أعضاء الجمعية النصاب القانوني الالزم لالجتماع

 ]ة عند الضرورةتنظيم  أخرىأحكام[
 

    تسوية الدعاوى-سابعا 
 

 اإلجراءات االختيارية
 ؛) من اتفاقية التنوع البيولوجي27دة بما في ذلك تسوية المنازعات بموجب الما(اإلجراءات بين الدول  )أ(
 :اإلجراءات المدنية )ب(

 والية المحاآم أو هيئات التحكيم؛ )1(
 ؛تحديد القانون الواجب التطبيق )2(
 .االعتراف باألحكام القضائية وتطبيقها )3(

 اإلجراءات اإلدارية؛ )ج(
ة       ة الدائمة للتحكيم والقواعد االخمحكمال(هيئة التحكيم الخاصة   )د( الموارد الطبيعي ة ب يم في المنازعات المتعلق تيارية للتحك
 ).أو البيئة/و
 
 ؛) من اتفاقية التنوع البيولوجي27بما في ذلك تسوية المنازعات بموجب المادة (اإلجراءات بين الدول  )أ(

 :التحالف العالمي للصناعة
سوية        ى ت سعى إل دول        على آل طرف يدعي بحدوث ضرر بموجب هذه القواعد أن ي ين ال ة حل المنازعات ب ا لعملي ه وفق  مطالبت

وعلى أي طرف يدعي بحدوث ضرر ولم يتوصل إلى حل له بصورة مرضية               .   من اتفاقية التنوع البيولوجي    27بموجب المادة   
ادة          ام                 27وفقا لإلجراءات المحددة في الم ا أم ع دعواه لحله وجي أن يرف وع البيول ة التن ة ل ة المحكم  من اتفاقي يم لالدائم ، مع  تحك

ة و             الموارد الطبيعي ة ب ة  /مراعاة القواعد االختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلق أي        .  أو البيئ ة مختصة ب وال تعترف أي محكم
ا    دعوى بحدوث ضرر للتنوع البيولوجي بموجب هذه القواعد إال بعد          ة وفق وجي    استنفاد اإلجراءات المطبق وع البيول ة التن التفاقي

 .لتحكيمالدائمة لة مالمحكوإجراءات 
 

 :السالم األخضر الدولي
  تسوية النزاعات–الجزء الخامس 

  أحكام عامة–القسم األول 
 االلتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية  - 34المادة 

س                        ةتعاقدمطراف ال األيلزم على    الطرق ال ه ب ذا البروتوآول أو تطبيق سير ه ق بتف ا يتعل نهم فيم ا    تسوية أي نزاع ينشب بي لمية وفًق
ا في            3، الفقرة 2للمادة   الطرق المشار إليه ى األطراف البحث عن حل ب زم عل ة، يل ، من ميثاق األمم المتحدة وتحقيًقا لهذه الغاي
 . من هذا الميثاق1، الفقرة 33المادة 
 ت بأي طرق سلمية يختارها األطراف تسوية النزاعا- 35المادة  

ذي ينشب          ال يوجد في هذا الجزء ما يمنع حق أي        زاع ال سوية الن ى ت ة في أي وقت عل  طرف من األطراف المتعاقدة في الموافق
 . بينهم فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوآول أو تطبيقه بأي طرق سلمية يقع اختيارهم عليها

  اإلجراء المتخذ عند عدم التوصل إلى تسوية من جانب األطراف - 36المادة 
اد       ةتعاقدمطراف الاألفي حالة موافقة   -1 ى إيج ه عل ذا البروتوآول أو تطبيق الذين هم أطراف في النزاع المتعلق بتفسير ه

ى                                د عدم التوصل إل ط عن ذا الجزء فق ة في ه ق اإلجراءات المقدم تسوية للنزاع بالطرق السلمية التي يقع عليها اختيارهم، تنطب
 . بين األطراف أي إجراء آخرموقعستبعد االتفاق اليتسوية باللجوء إلى هذه الطرق، علًما بأنه ال 

 . فقط عند انتهاء الحد الزمني1في حالة موافقة األطراف أيًضا على الحد الزمني، تنطبق الفقرة  -2
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  االلتزام بتبادل اآلراء- 37المادة 

زاع       ةتعاقدمعند نشوب النزاع بين أطراف       -1 ادل    فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوآول أو تطبيقه، يسرع أطراف الن ى تب  إل
 .اآلراء المتعلقة بتسوية النزاع عن طريق التفاوض والطرق السلمية األخرى

سوية أو                            -2 ى ت زاع دون الوصول إل ذا الن سوية ه يسرع األطراف أيًضا إلى تبادل اآلراء عند إنهاء اإلجراء المتخذ في ت
 .ذ التسويةيما يتعلق بطريقة تنفيعند الوصول إلى تسوية وحاجة الظروف إلى التشاور ف

  المصالحة - 38المادة 
دعو -1 د ي رف ال ق ذه اال    مالط سير ه ق بتف زاع المتعل ي الن رف ف و ط ذي ه د ال ر أو  تفاقيتعاق رف األخ ا الط ة أو تطبيقه

 .المرفق الثاني إلى رفع النزاع إلى المصالحة بموجب خرىاألطراف األ
ه،      في حالة قبول الدعوة وموافقة األطراف على إجراء المصالح          -2 رر تطبيق ى          يمكن أن  ة المق زاع إل ع أي طرف الن  يرف

 .هذا اإلجراء
 .في حالة عدم قبول الدعوة أو عدم موافقة األطراف على اإلجراء، تعتبر إجراءات المصالحة منتهية -3
ا إلجراء                 -4 ذي  لحا المص في حالة عدم موافقة األطراف عند رفع النزاع إلى المصالحة، قد تنتهي اإلجراءات فقط وفًق ة ال

 .تم االتفاق بشأنه
 ية المفضية إلى القرارات الملزمة  اإلجراءات اإلجبار-القسم الثاني 

  تطبيق اإلجراءات بموجب هذا القسم - 39المادة 
اللجوء                     3وفًقا للقسم    سوية ب ى ت د عدم التوصل إل ه، عن  من هذا الجزء، يتم رفع أي نزاع يتعلق بتفسير هذا البروتوآول أو تطبيق

ي ت             1لقسم  إلى ا  ذا     ، بطلب أي طرف من أطراف النزاع يتم تقديمه إلى المحكمة أو هيئة التحكيم الت ع باالختصاص بموجب ه تمت
 .القسم

 
  اختيار اإلجراء- 40المادة 

وافر ل  ذلكعند التوقيع على هذا البروتوآول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه أو في أي وقت يلي      -1 د  مطرف ال ل، يت تعاق
ة             الحر ذه االتفاقي سير ه ة بتف سوية النزاعات المتعلق ية في اختيار، عن طريق اإلعالن الكتابي، واحد أو أآثر من الطرق التالية لت

 أو تطبيقها؛
 .الثالث رفق المقررة وفًقا للمولوجيالمحكمة الدولية لحماية التنوع البي )أ(
 محكمة العدل الدولية؛ )ب(
 ؛ للفصلالرابعق فرهيئة تحكيم مؤسسة وفًقا للم )ج(
 . للفصل في واحد أو أآثر من أقسام النزاعات المحددة في تلك الوثيقةالرابعق رفهيئة تحكيم خاصة مؤسسة وفًقا للم )د(
اري     -2 إعالن س ه ب تم تغطيت م ي ذي ل زاع ال ي الن ة الطرف ف ن الدول رض م ول ،يفت ة قب وع  المحكم ة التن ة لحماي  الدولي

 .لثمرفق الثاوفًقا للالبيولوجي 
ا لم يتفق األطراف   في حالة قبول األطراف في النزاع نفس اإلجراء في تسوية النزاع، قد يرفع فقط إلى هذا اإلجراء م        -3

 .على خالف ذلك
ى                   عدم  في حالة    -4 ط إل ع فق د يرف زاع، ق سوية الن ة   قبول أطراف النزاع نفس اإلجراء في ت وع     المحكم ة التن ة لحماي الدولي
 . ما لم يتفق األطراف على خالف ذلكفق الثالث،ري وفًقا للمولوجالبي
رة  -5 اإلعالن بموجب الفق ل ب اء 1يظل العم داع إخطار اإللغ ى إي ة أشهر عل رور ثالث ى م م  حت ام لألم ين الع دى األم ل

 .المتحدة
اء اإلعالن              -6 أي حال من األحوال          -ال يؤثر اإلعالن الجديد أو إخطار اإللغاء أو انته ى اإلجراءات ا     - ب ام     عل ة أم لمعلق

 .ا لم يتفق األطراف على خالف ذلكالمحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع باالختصاص بموجب هذه المادة، م
ا  يتم إيداع اإلعالن واإلخطارات المشار إليها في هذه المادة لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم بإرسال نسخ من                   -7 ه
 .لى الدول األطرافإ

 لوالية ا- 41المادة 
ذا البروتوآول أو    40تتمتع المحكمة أو هيئة التحكيم المشار إليها في المادة        -1 سير ه  باالختصاص في أي نزاع يتعلق بتف

 .تطبيقه الذي يتم رفعه إليها وفًقا لهذا الجزء
ادة                -2 ا في الم يم المشار إليه ًضا باالختصاص ف     40تتمتع المحكمة أو هيئة التحك ق ب   أي زاع يتعل سير  ي أي ن ق  تف أو تطبي

 . االتفاقا رفعه إليها وفًقا لهذ، والذي يتم بأهداف هذه االتفاقيةتعلقياتفاق دولي 
رار من                          -3 سألة بواسطة استصدار ق سوية الم تم ت يم، ي في حالة نشوب نزاع حول االختصاص بين المحكمة وهيئة التحك

 .و هيئة التحكيمهذه المحكمة أ
  الخبراء- 42المادة  

سم                         في أي نزا   ذا الق ارس االختصاص بموجب ه ي تم  –ع يضم المسائل العلمية أو التقنية، قد تختار المحكمة أو هيئة التحكيم الت
سها  اء نف ن تلق ن الطرف أو م ب م ع   - بطل ين يق ين أو التقني راء العلمي ن الخب رين م ل عن خبي ا ال يق ع األطراف م شاور م  بالت
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يم دون   ، للجلوس مع المحكمة أ    رفق الخامس ذات الصلة المعدة وفًقا للم    االختيار عليهم على نحو تفاضلي من القائمة         و هيئة التحك
 .تصويتحق ال

 
   اإلجراءات المؤقتة- 43المادة 

ذا                              -1 ع باالختصاص بموجب ه ا تتمت رى ظاهًرا أنه ي ت يم الت ة التحك ة أو هيئ ى المحكم ه إل في حالة رفع النزاع في حين
ة           ة أو هيئ وق                 الجزء، قد تفرض المحكم ى الحق ذه الظروف للمحافظة عل ة في ظل ه ا مالئم ة تراه ة إجراءات مؤقت يم أي التحك

 .لوجي، في انتظار القرار النهائيالخاصة ألطراف النزاع أو لمنع الضرر الجسيم بالتنوع البيو
 .ودهافي هذه اإلجراءات أو عدم وج تعديل اإلجراءات المؤقتة أو إلغاءها بمجرد تغير الظروف السبب جوزي -2
نح األطراف        جوز  ي -3 فرض اإلجراءات المؤقتة أو تعديلها أو إلغاءها بموجب هذه المادة فقط بطلب طرف النزاع وبعد م

 .الفرصة في االستماع إليهم
زاع و                -4 يم في الحال أطراف الن ة التحك د مطراف ال  األتخطر المحكمة أو هيئ ًبا بفرض         ألخرى  ا ةتعاق راه مناس  حسبما ت

 .إلغاءها قتة أو تعديلها أواإلجراءات المؤ
يم هيئ أي محكمة أو -تحكيم يتم رفع النزاع إليها بموجب هذا القسم       حتى يتم تأسيس هيئة      -5 ا من     ة تحك ة عليه تم الموافق  ي

اق           أو –جانب األطراف    ى اتف تم الوصول إل د تفرض                  عندما ال ي ة، ق اريخ طلب اإلجراءات المؤقت  في غضون أسبوعين من ت
ةحكمال وع البي الدولم ة التن ة لحماي وجي اهًرا أن  ول ادة إذا رأت ظ ذه الم ا له ة وفًق راءات المؤقت ي اإلج دل أو تلغ ةي أو تع  المحكم

ك  الجاري تأسيسها ستتمتع باالختصاص وعندما تتطلب       ة الموقف  ذل وم      و. حتمي د تق سها، ق ة بمجرد تأسي ع    المحكم تم رف ي ي  الت
 .4  إلى1 أو إلغاءها أو تأآيدها، بالعمل وفًقا للفقراتالنزاع إليها بتعديل هذه اإلجراءات المؤقتة 

 .ي إجراءات مؤقتة يتم فرضها بموجب هذه المادةأليمتثل أطراف النزاع في حينه  -6
   الدخول - 44المادة 

 . إلى جميع إجراءات تسوية النزاع المحددة في هذا الجزءةتعاقدمطراف الاأليتاح دخول  -1
ة المحددة              يتاح دخول الهيئات األ    -2 خرى عدا الدول األطراف إلى إجراءات تسوية النزاع المحددة في هذا الجزء بالطريق

 . 31في هذا البروتوآول أو المحددة في القواعد الموافق عليها من جانب الجمعية بموجب المادة 
   القانون المعمول به- 45المادة 

انون           يلزم على المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع باال         -1 ختصاص بموجب هذا القسم تطبيق هذا البروتوآول وقواعد الق
 .  مع هذا البروتوآولالتي ال تتعارضالدولي األخرى 

رة      -2 ضايا                            1ال تخل الفق سم في البت في الق ذا الق ع باالختصاص بموجب ه ي تتمت يم الت ة التحك ة أو هيئ سلطة المحكم  ب
 . على ذلكفي حالة موافقة األطرافحسب اإلنصاف والحسنى، 

   إجراءات تمهيدية - 46المادة 
ادة    ت ال 40تحدد المحكمة أو هيئة التحكيم الواردة في المادة          -1  بطلب  39ي يقدم إليها طلب بشأن النزاع المشار إليه في الم

 مبنية على أسس      تمثل إساءة استعمال اإلجراء القانوني أو      ى إذا آانت الدعو   – أو قد تحدد من تلقاء نفسها        -من أي من األطراف     
انوني أو      ىوفي حالة إذا قررت المحكمة أو هيئة التحكيم أن الدعو . صحيحة من حيث الظاهر   اءة استعمال اإلجراء الق ل إس  تمث

 .قضيةأنها غير مبنية على أسس صحيحة من حيث الظاهر، ال يتم اتخاذ مزيد من اإلجراءات في هذه ال
 ،يئة التحكيم على الفور بإخطار الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرين في الطلب   استالم الطلب، تقوم المحكمة أو ه  عند -2

 .1لفصل في القضية، وفًقا للفقرة ووضع حد زمني مناسب يمكنهم في غضونه طلب المحكمة ا
ل ال يوجد في هذه المادة ما يؤثر على حق أي طرف من أطراف النزاع في االعتراض التمهيدي، وفًقا للقوانين المعمو                     -3

 .بها في اإلجراءات
 

   استنزاف العالجات المحلية- 47 المادة
ذا                 ةتعاقدمطراف ال األقد يتم رفع أي نزاع ينشب بين         واردة في ه  فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوآول أو تطبيقه إلى اإلجراءات ال

 .حلية في حالة مطالبة القانون الدولي بذلكمالقسم فقط بعد استنزاف العالجات ال
  القرارات النهائية والقوى الملزمة للقرارات - 48دة  الما

ل                    أي قرار يصدر عن محكمة أو هيئة         -1 زم أن يمتث ائي ويل رار نه سم هو ق ذا الق ه ل تحكيم تتمتع باالختصاص بموجب ه
 .جميع أطراف النزاع

 . يتعلق بهذا النزاع المحددال يتمتع أي قرار من هذه القرارات بالقوة الملزمة باستثناء فيما بين األطراف وفيما -2
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 :جراءات المدنيةاإل )ب(

 والية المحاآم أو هيئات التحكيم؛ )1(
 ؛تحديد القانون الواجب التطبيق )2(
 .االعتراف باألحكام القضائية وتطبيقها )3(

 :اثيوبيا
 الوصول إلى العدالة

د آخر       متضرر  على آل طرف متعاقد أن يكفل الحق ألي شخص           -1 ة           في طرف متعاق دابير اإلداري ى الت في الوصول إل
 . في حالة وقوع ضرر به محليوالقضائية المساوية لتلك التدابير المتاحة لمواطني الطرف المتعاقد األصلي

ور،                            -2 ر الحدود، والعب تج خالل التحرك عب سبب ضرر ن ل أن األشخاص المتضررين ب د أن يكف على آل طرف متعاق
ات     ر المشروع،                  والمناولة، واالستعمال للكائن ل غي ك النق ا في ذل ة المحورة، بم ر        الحي سبة للعمل غي يتمتعون بحق اللجوء بالن

 .المشروع الذي قام به هذا الشخص أو الكيان المرتبط بطرف التصدير
ذي   يجوز رفع دعاوي التعويض بموجب هذا البروتوآول أمام محاآم البلد الذي وقع فيه الضرر أو الحادث،            -3 د ال أو البل

 .د فيه محل اإلقامة المعتاد للمدعي أو محل العمل الرئيسي للمدعي عليهيوج
 .على آل طرف متعاقد أن يضمن تمتع المحاآم التابعة له باألهلية الضرورية للنظر في دعاوي التعويض -4

 ن المحكمة المختصةمع قانوالعالقة 
م       من هذه المادة، ليس في هذا البرو  2مع مراعاة الفقرة الفرعية      -1 ذين لحقه وق لألشخاص ال ى أي حق توآول ما يؤثر عل

 .أو استعادة البيئة بموجب القانون الداخليالضرر، أو ما يعتبر مقيدا لحماية 
ائم باإلخطار أو         -2 ة للق ى المسؤولية المطلق ائم ب ال يجوز رفع أي دعاوي للتعويض عن الضرر استنادا إل التصدير إال  الق

 .وفقا لهذا البروتوآول
 انفاذهاوراف المتبادل لألحكام االعت

ان         ---على آل طرف متعاقد أن يعترف بأي حكم صادر عن محكمة ذات اختصاص وفقا للمادة                 -1 ذا الصك، إذا آ  من ه
ول     هذا الحكم قابال لإلنفاذ في دولة المنشأ، إال إذا صدر الحكم بطريق الغش، ولم                ه إخطار معق ة   يعط للمدعي علي  وفرصة عادل

دعوى ونفس                        لعرض قضيته،    نفس سبب ال سبة ل د آخر بالن وآان الحكم مناقضا لحكم سابق صدر بشكل صحيح في طرف متعاق
 .األطراف، أو آان الحكم مخالفا لسياسة الطرف المتعاقد الذي يطلب منه االعتراف بالحكم

ام   من هذه المادة، يكون قابال لإلنفاذ في 1أي حكم يحظى باالعتراف بموجب الفقرة الفرعية     -2 آل طرف متعاقد حال إتم
 .  وال يجوز إال تسمح هذه اإلجراءات بإعادة النظر في مسوغات القضية.اإلجراءات الالزمة في ذلك الطرف

ادة     2 و   1ال تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين       -3 ذه الم ين األطر       من ه ا ب اق         فيم ى اتف دة المنضمة إل  أو ترتيب    اف المتعاق
 .لألحكام وإنفاذها والذي ينص على االعتراف بالحكم المذآور وإنفاذه المتبادل ساري المفعول بشأن االعتراف

 :االتحاد األوروبي
شغيل         ائمين بالت ين الق دعاوي ب سوية ال داخلي لت ستوى ال ى الم ة عل دني متاح انون الم راءات الق ون إج ي أن تك تيراد /ينبغ االس

ر الحدود،          .  والضحايا سري القواع   وفي حاالت المنازعات عب م              ت دولي الخاص، حسبما هو مالئ انون ال ة للق   وتعّرف    .د العام
ة            .  محل إقامة المدعى عليهم   الوالية المختصة عموما على أساس       ويجوز النص على حجج بديلة لتحديد الوالية في حاالت معّرف

ل الحاالت        ذي ألحق الضرر               تعريفا جيدا، مث وع الحادث ال ان وق ى مك ة إل ضا وضع ق       .بالعالق سبة  واعد خاصة    ويجوز أي  بالن
 .للوالية في أمور محددة، مثل األمور المتعلقة بعقود التأمين

 :النرويج
  المختصةمحاآمال
 :الذيطرف الفي محاآم فقط يجوز رفع دعاوى التعويض  -1

  أو ؛حدث فيه الضرر )أ
 وقع فيه الحادث؛ أو )ب
 .عليهمقر العمل الرئيسي للمدعى يوجد فيه محل اإلقامة المعتاد أو  )ج

 .على آل طرف متعاقد أن يضمن تمتع المحاآم التابعة له باألهلية الضرورية للنظر في دعاوي التعويض -2
 ةعالق ذات الالدعاوى

ة                -1 ى أي محكم ة، فعل اآم أطراف مختلف ام مح ين نفس األطراف أم في حالة رفع دعاوى تنطوي على نفس األسباب وب
ى أوال، أن تعلق بقرار منها مداوالتها إلى حين تأسيس اختصاص المحكمة التي أحيلت         بخالف المحكمة التي أحيلت عليها الدعو     

 .عليها الدعوى أوال
ى                -2 ة األول ة أخرى بخالف المحكم ى أي محكم دعوى أوال، فعل في حالة تأسيس اختصاص المحكمة التي أحيلت إليها ال

 .أن ترفض االختصاص تنازال منها لتلك المحكمة
ا                           إذا رفعت دعا   -3 ي رفعت أمامه ة الت ة، بخالف المحكم ة، يجوز ألي محكم اآم أطراف مختلف ام مح ة أم وى ذات عالق

 .الدعوى أوال أن تعلق مداوالتها
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ا     -4 إذا آانت الدعاوى قيد النظر في محكمة من الدرجة األولى، يجوز أيضا ألي محكمة بخالف المحكمة التي أحيلت إليه
ة            ب أحد األطراف، االختصاص إذا آان     الدعوى أوال أن ترفض، بناء على طل       دعاوى المعني ى ال ى اختصاص عل  للمحكمة األول
 .وإذا سمح قانونها بتوحيد تلك الدعاوى

ا بحيث          -5 ا بينه ستحسن النظر والفصل    يألغراض هذه المادة، تعتبر الدعاوى ذات عالقة إذا آانت هناك صلة وثيقة فيم
 .تيجة لتطبيق إجراءات منفصلةفيها معا لتجنب خطر صدور أحكام متعارضة ن

 القانون المطبق
د            ا الصك بالتحدي إن جميع األمور التي تمس الجوهر أو اإلجراءات بخصوص الدعاوى أمام المحكمة المختصة والتي ال ينظمه

انون ا                ادئ الق ا لمب وانين، وفق ازع الق ة بتن ل القواعد المتعلق ك أي قواعد مث صفة   تخضع لقانون تلك المحكمة، بما في ذل ة ب لمقبول
 .عامة

 
 ن المحكمة المختصةوانين الصك وقالعالقة ب

داخلي              انون ال ا للق ة وفق تعادة البيئ ة واس دابير لحماي أي ت ليس في هذا الصك ما يخل بأي حقوق ألشخاص وقع عليهم ضرر، أو ب
 .المطبق

 االعتراف المتبادل وإنفاذ األحكام
ا           -1 ة ذات اختصاص وفق ادة  إن أي حكم صادر عن محكم ة         × للم ذ في دول ابال للتنفي اآم المختصة، ويكون ق شأن المح ب

ك                               ة في ذل ام اإلجراءات الالزم ور إتم ه في أي طرف ف ا ب منشأ الحكم، ولم يعد خاضعا ألشكال المراجعة العادية، يكون معترف
 :الطرف باستثناء الحاالت التالية

 إذا صدر الحكم بطريق الغش؛ )أ
  إخطار معقول وفرصة عادلة لعرض قضيته؛إذا لم يعط للمدعي عليه )ب
دعوى                       )ج ى نفس سبب ال إذا تعارض الحكم مع حكم سابق صدر على النحو الصحيح في طرف آخر بالعالقة إل

  أوونفس األطراف؛
 .إذا تعارض الحكم مع السياسة العامة للطرف الذي يطلب منه االعتراف به )د

المادة يكون قابال لإلنفاذ في آل طرف حال إتمام اإلجراءات الالزمة في              من هذه    1أي حكم معترف به بموجب الفقرة        -2
 .ويجب أال تسمح اإلجراءات بإعادة النظر في مستوغات القضية.  ذلك الطرف

اذ    2 و   1ال تنطبق أحكام الفقرتين      -3 ادل وإنف راف المتب  فيما بين األطراف في اتفاق أو ترتيب ساري المفعول بشأن االعت
 .لتي بموجبه يكون الحكم قابال لالعتراف به وإنفاذهاألحكام وا

 :التحالف العالمي للصناعة
ادة   دول بموجب الم ين ال راءات ب تنفاد اإلج د اس ي   27بع يم ف ة للتحك د االختياري ال بالقواع وجي، وعم وع البيول ة التن ن اتفاقي  م

يم     المأو البيئة، المعمول بها في      /المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و     ة للتحك ة الدائم ع دعوى       حكم ، يجوز ألي طرف أن يرف
 .للتعويض بموجب هذه القواعد أمام محكمة مختصة حسبما يقرره القانون الدولي

 .يكون تقرير القانون المطبق وفقا للقانون الدولي
 .يكون االعتراف باألحكام أو القرارات وإنفاذها وفقا للقانون الدولي

 :السالم األخضر الدولي
  االختصاص والقانون المطبق- 8ادة الم
 .تعاقد محل وقوع الضررمطرف الالولية محاآم ؤختصاص األولي في الدعاوى بموجب هذا البروتوآول هو مسالا -1
ذا       -2 دعاوى بموجب ه ي ال ي ف صاص األول صبح االخت ة، ي ة الوطني دود الوالي ارج ح ط خ ضرر فق وع ال ة وق ي حال ف

ة إذا       ولية محاآم الدو  ؤالبروتوآول مس  لة المستوردة أو الدولة المستوردة عن قصد أو محاآم الدولة األقرب صلة بالضرر في حال
 . آان التحرك عبر الحدود غير مقصود

وع الحادث، وهو         مطرف ال الولية محاآم   ؤيصبح االختصاص في الدعاوى بموجب هذا البروتوآول مس        -3 تعاقد محل وق
 .لمعتاد أو مكان عمله الرئيسيالمكان الذي يقيم فيه المدعى عليه في ا

رد                     -4 م ي ي ل ة المختصة الت ام المحكم يتم الحكم على جميع المسائل الجوهرية واإلجرائية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة أم
ة التعويض وشكله             . ذآرها صراحة في هذا البروتوآول باستخدام القانون الموضوعي لهذه المحكمة          ى طبيع م عل حيث يتم الحك

 .إلضافة إلى التوزيع العادل باستخدام هذا القانون الذي يلزم أن يتفق مع هذا البروتوآولومداه با
ة التابع       ) أ (ةتعاقدمطراف ال األآل طرف من     -5 تالك المحكم ه  ةيضمن ام ع دعاوى التعويض       ل الزم لرف  لالختصاص ال

وفي          ) ب(بموجب هذا البروتوآول و      ضمان ت ة ل شريعية الالزم ذا البروتوآول           يختار اإلجراءات الت ا له وانين التعويض وفًق ر الق
 .15وطبًقا ألية توصيات توافقية تتقدم بها الجمعية بموجب المادة 

  اختصاصات المحكمة وإجراءاتها- 9المادة 
 .يكون للمحاآم سلطة األمر باالسترداد واالستعادة باإلضافة إلى التعويض ويجوز لها األمر بدفع التكاليف والفوائد -1
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اك    ) أ(لى المحكمة أن تفترض     ع -2 أن الكائن الحي المحور الذي آان محل تحرك عبر الحدود أحدث الضرر إذا آانت هن

اتج                        ) ب(و  إمكانية معقولة في امكان حدوث ذلك،        ر الحدود هو ن ان محل تحرك عب أن أي ضرر يحدثه أي آائن حي محور آ
ى الشخص       .1 خصائص طبيعيةعن خصائصه التي أوجدتها التكنولوجيا اإلحيائية وليس أي    راض، يجب عل ذا االفت دحض ه   ول

ائن       8أن يثبت على أساس المعيار الذي يقتضيه قانون اإلجراءات المطبق وفقا للمادة             سبب خصائص الك م يحدث ب  أن الضرر ل
 . أو أنه آان مصحوبا بخصائص خطرة أخرى في الكائن الحي المحور،الحي المحور الناتجة عن التعديل الوراثي

ة أن تأخذ في الحسبان الخطر                       -3 ى المحكم عند النظر في الدليل على وجود عالقة سببية بين الحدث والضرر، يجب عل
ائن الحي                      ى الك ة عل ازة أو الرقاب ة أو الحي ر الحدود أو ممارسة الملكي ام بتحرك عب امن في القي الزائد إلحداث هذا الضرر والك

 .2المحور
وي  -4 ر التع ة    يجب أن تعوض أوام دابير الوقائي اليف الت سدد تك ضررين وأن ت خاص المت ل األش ضرر بالكام ن ال ض ع

 .وتكاليف استرداد أو إصالح البيئة
اذ أي إجراء، إذا                             -5 اع عن اتخ اذ أو االمتن زام أي شخص باتخ ة إلل ة أو أولي يكون للمحكمة سلطة األمر بإجراءات مؤقت

 .حسوس أو تخفيف الضرر أو تالفي حدوث أي ضرر آخرآان ذلك ضروريا أو مستصوبا، لمنع حدوث أي ضرر م
  الخصومة المعلقة- 10المادة 

اآم طرف              -1 ين في مح في حالة رفع اإلجراءات القانونية المتضمنة نفس الدعوى أو ما شابهها بين نفس األطراف الفعلي
ر      اإلجراءات عدا ا- بطلب منها–، قد توقف أي محكمة أخرى     ةتعاقدمطراف ال األآخر من    ي جاء وصفها في الفق  تينلمحكمة الت

ادة  2  و1 ن الم ر         8 م ي الفق فها ف اء وص ي ج ة الت رر المحكم ى تق ة وحت ي حال ادة  2  و1 تين إال ف ن الم ع  8 م ا ال تتمت  أنه
 .باالختصاص بموجب هذا البروتوآول

ر            -2 ي جاء وصفها في الفق ة الت ات اختصاص المحكم ذه ال   2  و1 تينفي حالة عدم إثب رفض أي    من جانب ه ة، ت محكم
 . محكمة عدا هذه المحكمة االختصاص لصالح هذه المحكمة

ر                -3 ادة      2 و 1 تينعندما يتوافر محكمتين أو أآثر من المحاآم التي جاء وصفها في الفق ة        8 من الم د توقف أي محكم ، ق
ر               - بطلب منها    –أخرى   ي جاء وصفها في الفق ة الت دا المحكم ادة      2 و 1 تين اإلجراءات ع  والتي تناولت القضية من         8من الم

 . البداية إال في حالة وحتى تقرر المحكمة التي تناولت هذه القضية من البداية أنها ال تتمتع باالختصاص بموجب هذا البروتوآول    
ذه    و دا ه ة ع رفض أي محكم ة، ت ك المحكم ب تل ن جان ة م ن البداي ضية م ت الق ي تناول ة الت صاص المحكم ات اخت ة إثب ي حال ف

 .الختصاص لصالح تلك المحكمةالمحكمة ا
 

  الدعاوى ذات الصلة- 11المادة 
ادة                    -1 ة  اإلجراءات  ، توقف   8في حالة رفع الدعاوى ذات الصلة في المحاآم المختلفة التي جاء وصفها في الم أي محكم

ذي  في أي من الدعاوى   ف  طر بطلب من أي     8 من المادة    2 و   1 تينأخرى عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقر        ، في الوقت ال
 .تكون الدعاوى فيه معلقة في المحكمة االبتدائية

 حد بطلب من أ   - 8 من المادة    2  و 1 تينأي محكمة أخرى عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقر         االختصاص  ترفض   -2
ر            - األطراف ادة      2  و 1 تين إذا آان قانون هذه المحكمة التي جاء وصفها في الفق سمح ب   8 من الم د  ي صلة     توحي دعاوى ذات ال  ، ال
 .  أو جميعهاوتينالدعلمحكمة التي تناولت هذه القضية من البداية اختصاص في وآان ل

ادة      مع العلم بأن جميع المحاآم جاء      ، محاآم أطراف مختلفة   أمامعندما يتم رفع الدعاوى ذات الصلة        -3 ، 8 وصفها في الم
ع           منها اإلجربقرار توقف أي محكمة أخرى يجوز أن عندئذ   ا تتمت ة أنه ي تناولت القضية من البداي ة الت رر المحكم اءات حتى تق

ذه                          .  باالختصاص بموجب هذا البروتوآول     ة من جانب ه ي تناولت القضية من البداي ة الت ات اختصاص المحكم ة إثب وفي حال
 .المحكمة، قد ترفض أي محكمة عدا هذه المحكمة االختصاص لصالح هذه المحكمة

ا -4 ذه الم ة ألغراض ه ي حال دعاوى ذات صلة ف ر ال ود دة، تعتب اط وج ق ارتب ا وثي ماع فيه م س ن المالئ ون م ث يك بحي
 .متعارضة في الدعاوى المنفصلةأحكام صدور ى والفصل فيها جميًعا لتجنب خطر الدعاو
 نفاذ اإل- 12المادة  

ة،    بعد 8األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بموجب المادة   -1 ا أو إجراء المحاآم  في أراضي أي   ،القبولب  أو غيابي
ة من جانب    لبمجرد االمتثال   األخرى   ةعاقدتلمطراف ا األمن   ك    مطرف ال الإلجراءات الرسمية المطلوب ي، وذل د المعن ا  حالتعاق م
ق   و. إعادة النظر في مسوغات القضية    جوزال ي  و. هذه اإلجراءات بموجب القانون المطبق من جانب هذه المحكمة       تنفذ ال تنطب
 .ألحكام السابقة على األحكام المؤقتةا

ي تؤسس             ) أ(ال تنطبق األحكام السابقة في حالة        -2 ة الت ه بالوثيق ه في حين الغ المدعى علي ا وعدم إب رار غيابًي صدور الق
 .طريق الغشحكم بالصدور ) ب(اإلجراءات أو بالوثيقة المكافئة في الوقت الكافي لتمكينه من إجراء ترتيبات دفاعه، أو 

                                            
 .(UNEP/CBD/ICCP/3/3, para. 27)انظر القانون النمساوي بشأن الهندسة الوراثية   1
 .من اتفاقية لوغانو  2



UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2 
Page 27 
 

د -3 ذا الطرف المتعاق ة، يمكن له ذه االتفاقي دة بموجب ه د األطراف المتعاق ق إذا اتخذ إجراء ضد أح ا يتعل تثناء م ، باس
 .للدول عن الوالية أمام المحكمة المختصة وفقا لهذه المادةبتدابير التنفيذ، أن يرفع أي حصانات 

 اإلجراءات اإلدارية )ج(
 :االتحاد األوروبي

ة أو إصالحية                     إذا اتبع نهج إدا    دابير وقائي ة بفرض ت ري باإلضافة إلى المسؤولية المدنية، يجب أن تكون قرارات السلطات العام
 .مشفوعة بدوافعها، ويجب إبالغها إلى الجهات المعنية مع إخطارهم بإجراءات اإلنصاف المتوافرة لهم وحدودها الزمنية

ة    )د( يم الخاص ة التحك يم   (هيئ ة للتحك ة الدائم ة     المحكم ات المتعلق ي المنازع يم ف ة للتحك د االختياري والقواع
 ).أو البيئة/بالموارد الطبيعية و
 :االتحاد األوروبي

ة       ،يجوز النظر في اللجوء إلى محاآم خاصة       ة الدائم يم    مثل المحكم ة            للتحك يم في المنازعات المتعلق ة للتحك وقواعدها االختياري
 .اصة، مثل الحاالت التي يكون عدد الضحايا المتضررين فيها آبيراأو البيئة في حاالت خ/بالموارد الطبيعية و

 
 :التحالف العالمي للصناعة

ادة                        وع       27على أي طرف يدعي بحدوث ضرر ولم يفصل فيه على نحو مرض بموجب اإلجراء المحدد في الم ة التن  من اتفاقي
يم، م  ة للتحك ة الدائم ى المحكم ا إل واه للفصل فيه دم دع وجي، أن يق ي المنازعات البيول يم ف ة للتحك د االختياري اة القواع ع مراع

ة و      الموارد الطبيعي ة  /المتعلقة ب وجي                 .  أو البيئ وع البيول ل أي دعوى بحدوث ضرر للتن ة مختصة أال تقب ى أي محكم ويجب عل
 .بموجب هذه القواعد إال بعد استنفاد اإلجراءات المطبقة الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم

 األهلية في رفع الدعاوى/لحق    ا-ثامنًا 
 

 قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها
 ).أو تنظيم داخلي /تنظيم دولي و( مستوى التنظيم  )أ(
  التمييز بين اإلجراءات الدولية واإلجراءات المدنية؛ )ب(
ة ال        )ج( ا من مطالب األهلي              محور مستوى المشارآة في تحرك الكائنات الحي اره مطلًب ر الحدود باعتب ع      /ةة عب الحق في رف

 الدعاوى؛
 :نوع الضرر )د(

دي  )1( ضرر التقلي شخص أو       : ال ذا ال ن ه ة ع ل بالنياب ر يعم ابعون أو أي شخص آخ ضرر، والت شخص المت ال
 لمصلحته؛ 

 الشخص أو الهيئة التي تتحمل التكاليف؛: تكاليف تدابير االستجابة )2(
 :ستدام المهواستخداملتنوع البيولوجي احفظ ب/الضرر بالبيئة )3(

 .الدولة المتضررة •
  المجموعات العاملة دفاعًا عن مصالح مشترآة؛ •
 .الشخص أو الهيئة التي تتحمل تكاليف تدابير االستعادة •

  :الضرر بالصحة البشرية )4(
 الدولة المتضررة؛ •
 الشخص المتضرر أو أي شخص آخر له الحق في العمل نيابة عن هذا الشخص؛ •

 :ادي االقتص–الضرر االجتماعي  )5(
 .الدولة المتضررة •
 .المجموعات العاملة دفاعًا عن مصالح مشترآة أو مجتمعات •
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 :األرجنتين

 .يقتصر حق رفع الدعاوي على الشخص المتضرر
 :اثيوبيا

 دعاوى الضرر المدنية
ة محورة،               ات حي ة واالستعمال ألي آائن ور والمناول ا في   ألي شخص تكبد خسارة أو ضرر خالل التحرك عبر الحدود والعب بم
 :ذلك النقل غير المشروع، الحق في رفع دعوى مدنية للتعويض أمام محكمة، ويمكن أن تتضمن الدعاوى بالنسبة لما يلي

ع أو                  )أ( ذة لمن شطة المنف ا أو من األن ة المحورة ومنتجاته ات الحي الخسارة االقتصادية الناتجة عن إطالق الكائن
 ؛ثناتج عن مثل هذا الحادتخفيف أو إدارة أو تنظيف أو إصالح أي ضرر 

تفتيش أو تدقيق أو تحقيق لتقرير طبيعة أي إطالق للكائنات الحية المحورة أو       أي عملية   التكاليف المتكبدة في     )ب(
 .للتحقيق في خيارات إدارة المخاطر

 الحق في رفع الدعوى
ع دعوى و        -1 ة أن ترف ى    يحق ألي شخص أو مجموعة من األشخاص أو منظمة خاصة أو حكومي سعى للحصول عل أن ت

م          ك أي حك ق بالضرر لصحة    يالجبر التعويضي بالنسبة ألي مخالفة فعلية أو محتملة ألحد أحكام هذا البروتوآول، بما في ذل تعل
 :االقتصادية أو الثقافية للمجتمعات المحلية أو القتصاد البلد-اإلنسان، أو للتنوع البيولوجي، أو للبيئة، أو للظروف االجتماعية

 لصالح هذا الشخص أو المجموعة أو الفئة من األشخاص؛ )أ(
  الدعوى؛ه شخص غير قادر ألسباب عملية عن رفع هذ،لصالح أو بالنيابة عن )ب(
  مجموعة أو فئة من األشخاص التي تضررت مصالحهم؛،لصالح أو بالنيابة عن )ج(
 للصالح العام؛ )د(
 .لصالح حماية البيئة أو التنوع البيولوجي )ه(

دعوى حسبما ذآر أعاله،             -2 ال يجوز الحكم بتحميل التكاليف على أي من األشخاص المذآورين أعاله الذين يخسرون ال
وجي                          وع البيول سان أو التن ة صحة اإلن صالح حماي إذا آانت الدعوى قد رفعت بصورة معقولة بدافع االهتمام بالصالح العام، أو ل

 .أو البيئة
ة         يقع عبء إثبات أن الدعوى لم      -3 وجي أو البيئ  ، ترفع بدافع الصالح العام أو لصالح حماية صحة اإلنسان أو التنوع البيول

 . خالف ذلكالدافععلى الشخص الذي يدعي بأن 
 :االتحاد األوروبي

ينبغي لألطراف إعطاء حق رفع الدعاوى لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المتضررين، وذلك وفقا للحالة بموجب            -1
 .لداخليالقانون ا

ك                     إذا   -2 ا في ذل اريين، بم ين واالعتب اتبع نهج إداري باإلضافة إلى المسؤولية المدنية، ينبغي أن يكون لألشخاص الطبيعي
زام                             داخلي، الحق في ال انون ال صلة بموجب الق ات ذات ال ة وتفي بالمتطلب المنظمات غير الحكومية التي تشجع على حماية البيئ

ه       السلطة المختصة بالعمل وفق    وم ب ا تق ا لهذا المقرر، والطعن، من خالل إجراءات المراجعة، في قرارات السلطة المختصة أو م
 .من أفعال أو ترتكبه من إغفاالت، وذلك حسبما هو مالئم وفقا للقانون الداخلي

 :النرويج
 القانون المطبق

د،    جميع األمور الجوهرية أو اإلجرائية بخصوص الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة ا        ذا الصك بالتحدي لمختصة التي ال ينظمها ه
صفة                        ة ب انون المقبول يجب أن تخضع لقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أي قواعد أو قوانين تتعلق بتنازع القوانين وفقا لقواعد الق

 .عامة
 :التحالف العالمي للصناعة

ة،       ، يجوز أل  )××انظر القسم   (بعد استنفاد متطلبات حل المنازعات والتحكيم        سالمة األحيائي ة لل ي طرف في بروتوآول قرطاجن
 .رفع دعوى حدوث ضرر للتنوع البيولوجي أمام محكمة مختصة

 
 :السالم األخضر الدولي

  اختصاصات المحكمة وإجراءاتها- 9المادة 
ة          يجب -6 ى العدال ع األشخاص والمجموعات الم            .   تنفيذ مبدأ الوصول الواسع إل ة، يتمت ذه الغاي ا له سائل    وتحقيًق ة بالم عني

ة         ،البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية     ات الحكومي  أو األشخاص والمجموعات التي تمثل المجتمعات أو المصالح التجارية والهيئ
 . المحلية واإلقليمية والوطنية باألهلية الالزمة لرفع الدعوى بموجب هذا البروتوآول

انون من   ال يوجد في هذا البروتوآول ما يمكن تفسيره ب     -7 اعتباره تحديًدا أو تقييًدا ألي حق من حقوق األشخاص الذين يع
 .الضرر أو تحديد نطاق حماية البيئة أو استعادة الوضع السابق لها، الوارد بموجب القانون المحلي
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زم    الوصول إلى العدالة بموجب هذه ال     دون   العوائق المالية أو أي عوائق أخرى تقف في سبيل العدالة            حولال ت  -8 ادة ويل م
 . اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلزالة هذه العوائق أو خفضهاةتعاقدمطراف الاألعلى 

 غير األطراف   - تاسعا
 

 قضايا مطلوب مواصلة النظر فيها
ر   ة المستو محور قواعد وإجراءات خاصة ممكنة في مجال المسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق بالكائنات الحية ال   ردة من غي

  ).ات الثنائية التي تتطلب مستويات الحد األدنىمثل االتفاق(راف األط

 :اثيوبيا
 .ال ينطبق هذا البروتوآول عندما ال تكون دولة التصدير أو دولة االستيراد طرفا متعاقدا

 :االتحاد األوروبي
رر أن تغطي أي                    ذا المق ذ ه ي تنف اتج عن التحرآات         ينبغي للقواعد الوطنية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي الت ضا الضرر الن

ررين        24عبر الحدود للكائنات الحية المحورة من غير األطراف، وفقا للمادة            ة والمق  III/6  و BS/I/11 من بروتوآول قرطاجن
 .الصادرين عن مؤتمر األطراف العامل آاجتماع لألطراف في بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 :السالم األخضر الدولي
   نطاق التطبيق- 3المادة 

دما )ب( -2 صدير، عن ة الت يس دول تيراد، ول ة االس ون دول ذط تك سري ه ول، ي ذا البروتوآ ي ه دا ف ا متعاق ا رف
 . عن حادث يقع بعد الوقت الذي مارس فيه المستورد ملكية أو حيازة الكائن الحي المحورالبروتوآول بالنسبة للضرر الناتج

 
 ناء القدراتالتدابير التكميلية لب   –عاشرا 

 
 النهوج الممكنة

 من البروتوآول شاملة استخدام قائمة من الخبراء وخطة العمل            22استخدام التدابير المتخذة في نطاق المادة        )أ(
ضل         ادل أف ال، تب بيل المث ى س ول، عل ال للبروتوآ ذ الفع ل التنفي ن أج درات م اء الق اتلبن د   الممارس ذ القواع ع وتنفي ي وض  ف

ر التعويضي       يوطنواإلجراءات ال  رات المتاحة                 ،ة المتعلقة بالمسؤولية والجب ى المستوى اإلقليمي في استخدام الخب اون عل  والتع
 والتدريب في آل المجاالت وثيقة الصلة؛ 

در         )ب( اء الق ة ومن أجل وضع            إاًدا  نتس اات،  تطوير تدابير تكميلية محددة لبن ات الوطني ى االحتياجات واألولوي ل
ر الت       وتنفيذ القواعد واإلجر     ة للمسؤولية والجب ل  ،يعويض اءات الوطني ذه                 مث ر في ه ة التغيي  وضع شروط خط األساس ومراقب

 . الشروط

 :االتحاد األوروبي
سالمة                       -1 ة لل ال لبروتوآول قرطاجن ذ الفع درات من أجل التنفي اء الق ينبغي عند المراجعة التالية لخطة العمل المنقحة لبن

ر       ك              BS/III/3ر  األحيائية، المتضمن في مرفق المق ا في ذل رر الحالي بم م، أن تأخذ في الحسبان المق ، ينبغي حسبما هو مالئ
ل       " قواعد المسؤولية "تدابير بناء القدرات، مثل المساعدة في إعداد         ارات مث ة، واعتب ة  "الداخلي ساهمات العيني شريع  "، أو "الم الت

 ".مجموعات التدابير الخاصة ببناء القدرات"أو " النموذجي
ر                       عند -2 ة بالقواعد واإلجراءات في مجال المسؤولية والجب ة المتعلق ما تقوم األطراف بإعداد ترتيباتها التشريعية الداخلي

ة مسودة       التعويضي عن األضرار الناتجة عن التحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، يجوز لها أن تقدم من خالل األمان
 .]قررولة عن تسهيل تنفيذ هذا المؤلجنة المسال[الترتيبات التشريعية إلبالغها إلى 

ة بالقواعد واإلجراءات في مجال المسؤولية                         -3 ة المتعلق شريعية الداخلي ا الت ينبغي أن تقدم األطراف إلى األمانة ترتيباته
ا  د اعتماده ة المحورة، بع ات الحي ر الحدود للكائن ات عب ر التعويضي عن األضرار الناتجة عن التحرآ ل وسوف.  والجب  تحي

 .]قررولة عن تسهيل تنفيذ هذا المؤاللجنة المس[األمانة آل الترتيبات التشريعية الداخلية التي تلقتها على هذا النحو إلى 
 : بما يلي]قررولة عن تسهيل تنفيذ هذا المؤاللجنة المس[تقوم  -4

د                     )أ( شريع ال شأن مسودة الت ذا الطرف ب ى ه ى طلب أي طرف إل ق بالقواعد   تقديم المشورة بناء عل اخلي المتعل
دود      ر الح ات عب ن التحرآ ة ع ن األضرار الناتج ضي ع ر التعوي سؤولية والجب ال الم ي مج راءات ف واإلج

  أعاله؛2للكائنات الحية المحورة، المقدمة لها وفقا للفقرة 
 تقديم المشورة بناء على طلب أي طرف إلى هذا الطرف عن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا المقرر؛ )ب(
اع لألطراف                     )ج( ؤتمر األطراف العامل آاجتم تقديم تقرير عن أنشطتها إلى آل اجتماع عادي من اجتماعات م

 في بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
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ة      )د( ول قرطاجن ي بروتوآ راف ف اع لألط ل آاجتم راف العام ؤتمر األط سابع لم اع ال ى االجتم ر إل ديم تقري تق

ذا         ،وفاعلية هذا المقرر  للسالمة األحيائية عن تنفيذ      ال في ه د من األعم شأن المزي  بما في ذلك أي توصيات ب
 .المجال، مع مراعاة أفضل الممارسات

 
    اختيار الصكوك-احدى عشر 

 
 1خيار 

 .وثيقة قانونية ملزمة واحدة أو أآثر 
 بروتوآول للمسؤولية ملحق ببروتوآول السالمة األحيائية؛ )أ(
  السالمة األحيائية؛تعديل على بروتوآول )ب(
 مرفق ببروتوآول السالمة األحيائية؛ )ج(
 .بروتوآول للمسؤولية ملحق باتفاقية التنوع البيولوجي )د(

 2خيار 
ة          ياغة الوثيق تم ص ا ي ة ريثم دابير المؤقت ع الت تراك م ة باالش ة القانوني ن الناحي ة م ائق الملزم ن الوث ر م ة أو أآث وثيق

 . وتنفيذها) الوثائق(
 3خيار 

 :وثيقة أو أآثر من الوثائق غير الملزمة 
 الخطوط التوجيهية؛ )أ(
 .قانون نموذجي أو شروط تعاقدية نموذجية )ب(

 4خيار 
ة صياغة     (نهج يتكون من مرحلتين         ام األول     –بغي أثيرات                  - في المق يم ت ة وتقي ر الملزم ائق غي ر من الوث ة أو أآث  وثيق

 )ة أو أآثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونيةثم النظر في صياغة واحد) الوثائق(الوثيقة 
 5ر خيا

وواحدة أو  ) تسوية الدعاوى(مجموعة مكونة من واحدة أو أآثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية            (نهج مشترك    
 )).تقرير المسؤولية(أآثر من الوثائق غير الملزمة 

 6خيار 
 .ال توجد وثيقة 

 
 :االتحاد األوروبي

ي   -1 راف ف ة األط سالمة األحيائي ة لل ول قرطاجن ي بروتوآ راف ف اع لألط ل آاجتم راف العام ؤتمر األط ي م يوص
وينبغي تعديل القواعد واإلجراءات الدولية لكي تتمشى واإلحتياجات     .  بروتوآول قرطاجنة بتنفيذ هذا المقرر في قانونها الداخلي       

 لمختلفة؛ مع مراعاة أوضاعها ا،المحددة لكل من األطراف
ي    -2 اع لألطراف ف ل آاجتم ؤتمر األطراف العام سابع لم اع ال ي االجتم رر ف ذا المق ة ه دى فاعلي يم لم راء تقي ينبغي إج

ى                   .  بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية    دة عل سبة بصدد نظم المسؤولية المعتم وينبغي أن يستند هذا التقييم على الخبرة المكت
 . المقرر بغية تعزيز حماية الضحايا المحتملين وحماية التنوع البيولوجيالمستوى الداخلي لتنفيذ هذا

 
 :السالم األخضر الدولي

   تاريخ النفاذ- 53المادة 
ة    ] الخمسين [يدخل هذا البروتوآول حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الوثيقة         -1 ول أو الموافق للتصديق أو القب

 .ل أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف في االتفاقيةأو االنضمام من جانب الدو
ى          -2 صدق عل ي ت ي الت صادي اإلقليم ل االقت ات التكام د منظم ة أو أح سبة لدول اذ بالن ز النف ول حي ذا البروتوآ دخل ه ي

رة                  ا للفق ك         في الي    ، أعاله  1البروتوآول أو تقبله أو تعتمده، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ وفق ام تل اريخ قي د ت سعين بع وم الت
ضمام                دخل          ،الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االن ذي ت وم ال  أو في الي

 .فيه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي، أيهما األخير
ن تحتسب      2 و 1 الفقرتين  ألغراض -3  أعاله، فإن أي وثيقة تودع من جانب أحد منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ل

 .آوثيقة إضافية للوثائق التي تودعها الدول األعضاء في تلك المنظمة
 

----- 


