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 ة لبعض المتطلبات األساسية لبروتوآولالنقاط البارز
 قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

 )2003مقدمة من األمانة ، اتفاقية التنوع البيولوجي ، سبتمبر (

 مقدمـة -أوًال
 على بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية قد أودعت طرف األمين العام لألمم 50إن وثيقة التصديق الـ  -1

 يومًا على 90 ، مما يجعل البروتوآول نافذًا بعد مضى 2003 يونيه 13و وديع البروتوآول ، يوم المتحدة ، الذي ه
وسوف تنتهي بذلك العملية البينية المؤقتة التى جرى تطبيقها منذ إقرار  . 2003 سبتمبر 11ذلك التاريخ ، أي في 

 .ة  ، ويبدأ تنفيذ البروتوآول بطريقة ملزم2000 يناير 29البروتوآول في 

ن  -2 ر م د أآث ا يوج اذ بينم ز النف ي حي دخل ف ول ي ة 100إن البروتوآ ا الوطني زال بصدد وضع أطره د ال ت  بل
ذه اليونيب                        ذي ينف ة ال ى السالمة األحيائي درة عل اء الق ة    /الخاصة بالسالمة األحيائية بمساندة من مشروع بن مرفق البيئ

ة            إن هذه البلدان هي في مراحل مختلفة من و        . العالمية   ة الخاصة بالسالمة األحيائي ا الوطني ا ينبغي    . ضع أطره وبينم
ا ال ينبغي           أن تقوم البلدان بتعجيل عملياتها الداخلية إليجاد األطر القانونية واإلدارية الالزمة للسالمة األحيائية ، إال أنه

. لتنفيذ ما يلزم من تدابير تنظيمية       فأحكام البروتوآول نفسها توفر أساسًا      . حتمًا أن تنتظر صياغة تلك األطر وإقرارها        
ذ                    ى أي طرف في البروتوآول أن ينف ة المطاف ، عل ه سيكون من الصعب ، في خاتم ليم بأن ذلك التس بيد أنه يجدر آ
املين في مجال السالمة                             ين واضحين وش انوني وطني ه سياسية وإطار ق ة دون أن تكون لدي أحكام البروتوآول بفعالي

 .األحيائية 

ة                إن األم  -3 ة بالتنمي ة المعني ة العالمي م تسجيلها في سياق القم ي ت انة ، مدفوعة بالعدد الكبير من التصديقات الت
ًا         وبر  2المستدامة ، قد أصدرت إخطارًا مؤرخ ي         2002 أآت ات الت ذآرة بشأن المتطلب ل م ع الحكومات ، ينق ى جمي  إل

ول السالمة األح  اريخ دخول بروتوآ د ت ا عن اء به ر الوف اذ يقتضي األم ز النف ي حي ة ف ك . يائي ن تل ان المقصود م وآ
اذ             دء النف اريخ ب نهم في ت . المذآرة أن تكون تذآيرًا ألطراف االتفاقية الذين صدقوا على البروتوآول ، بما هو متوقع م

الطلب واستجابة لهذا   . وقد تلقت األمانة بعض التغذية المرتدة ، تشمل طلبًا لتحقيق تغطية أشمل لمتطلبات البروتوآول               
ات                          ة بمتطلب ابقة المتعلق ذآرتها الس ة المنقحة لم ة الصياغة الحالي دم األمان اذ ، تق ومراعاة لدخول البروتوآول حيز النف

 .البروتوآول 

إن الغرض األساسي من هذه المذآرة هو مساعدة البلدان ، السيما البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات  -4
البروتوآول أو البلدان التي قد تصدق عليه قريبًا على تبين المتطلبات األساسية للبروتوآول االنتقالية التي صدقت على 

والدخول في حيز  . 1وتبين الخطوات التي قد يمكنهم اتخاذها لتنفيذ تلك المتطلبات عند دخول البروتوآول حيز النفاذ 
ومن الصحيح أن بعض البلدان قد بدأت . ن أي  تأخير النفاذ يستبع اتخاذ تدابير مختلفة الزمة لالمتثال للبروتوآول بدو

 .فعًال في اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ أحكام البروتوآول ، بينما ال يزال البعض اآلخر في مرحلة التخطيط 

: في تنفيذ االلتزامات الناشئة عن البروتوآول ، يقتضي األمر أن يتخذ آل طرف تدابير مختلفة تشمل ما يلي  -5
تدابير  )2(؛ مثل تعيين السلطات الوطنية المختصة ، ونقطة مرآزية وطنيـة ونقطة اتصـال  : التدابير اإلداریة )1(

مثل آفالة القيام ، على نحو مأمون ، بإيجاد ومناولة ونقل واستعمال وتحويل وإطالق الكائنات الحية  : قانونية
رات بالتصدير؛ وأقتضاء تبين التحرآات عبر الحدود للكائنات المحورة ؛ وآفالة دقة المعلومات المقدمة خالل اإلخطا

الحية المحورة ، في الوثائق المصاحبة ؛ وتوفير اإلجراءات لحماية المعلومات السرية ؛ وتعزيز وعي الجمهور 
بر مثًال إخطار السلطة الوطنية المختصة لدى طرف االستيراد بأول تحرك ع : التدابير اإلجرائية) 3(ومشارآته ؛ 

الحدود للكائنات الحية المحورة ، المقصود منه أدخالها في البيئة ؛ وتقديم علم وصول مكتوب بوصول اإلخطار 
 . وإبالغ المقررات في نطاق الحدود الزمنية المحّددة في البروتوآول 

 .ر أن األقسام التالية من هذه المذآرة سوف تنظر نظرة مستفيضة في بعض تلك المتطلبات والتدابي -6

                                                      
صود منها أن تكون تفسيرًا قانونيًا أو إرشادًا شامًال أن هذه المذآرة ليست استنفادية ، فيما يتعلق بمتطلبات البروتوآول ، وليس المق 1

 .للخطوات الالزمة لتنفيذ البروتوآول 
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 متطلبات ینبغي الوفاء بها في تاریخ دخول البروتوآول حيز النفاذ  -ثانيًا
إبالغ       -7 وم ب هناك حكمان في بروتوآول السالمة األحيائية ، يقتضيان من آل طرف أن يتخذ بعض التدابير ويق

وآال المتطلبين يتعلقان   . محددتلك التدابير إلى األمانة أو إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، في إطار زمني                
اريخ دخول          ة في ت ا لألمان بالترتيبات اإلدارية التي يجب القيام بها على الصعيد الوطني من جانب آل طرف وإبالغه

 :وهذه المتطلبات هي. البروتوآول حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف 

 )19ة الماد(تعيين السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية  -أ
ة مختصة   -8 لطة وطني ين س دة ويع ة واح ين نقطة اتصال وطني ل طرف أن يع ن آ ول يقتضي م إن البروتوآ

ًا                   ة مختصة مع دًا يعمل آنقطة اتصال وآسلطة وطني اوين نقطة     . 2واحدة أو أآثر ، أو يعين آيانًا واح إن أسماء وعن
أخر عن      يجب إخطار األمانة بها ، االتصال والسلطة الوطنية المختصة أو السلطات الوطنية المختصة       في موعد ال یت

ذلك معلومات عن مسؤوليات آل               . 3 بالنسبة لذلك الطرف     تاریخ بدء نفاذ البروتوآول    وينبغي أن يتضمن اإلخطار آ
ين          ل   –سلطة في حالة ما يتم تعيين أآثر من سلطة وطنية مختصة واحدة ، على أن يب ى األق ة    – عل ات الحي وع الكائن  ن

 .ة التي تكون آل سلطة مسؤولة عنه المحور

 :الخطوات  -9
الغ                     • ر وإب ة مختصة واحدة أو أآث تعيين أسم وعنوان نقطة اتصال وطنية واحدة وسلطة وطني

 تلك المعلومات إلى األمانة ؛

ة عن       • في حالة ما أذا جرى تعيين أآثر من سلطة وطنية مختصة واحدة ، ينبغي إخطار األمان
 .مسؤوليات آل منها 

 تحدید نقطة اتصال لإلخطارات المتعلقة بالنقل غير المقصود  -باء
 )17المادة (عبر الحدود وتدابير الطوارئ 

ة                  -10 ادل معلومات السالمة األحيائي ة تب يح لغرف اذ               على آل طرف أن يت دء نف اریخ ب أخر عن ت في موعد ال یت
ؤدي أو               التفاصيل المتعلقة بنقطة االتصال لديه لغرض      البروتوآول بالنسبة له   ة ت اي حادث ة ب  تلقى اإلخطارات المتعلق

ظ         ى الحف ة عل ارة محسوس ار ض ا آث ون له ن أن يك م يمك ـ آح دود ل ر الح ر مقصود عب ل غي ى نق ؤدي إل ن أن ت يمك
دول         ك ال ي تل ان ف حة اإلنس ى ص اطر عل ًا المخ ى أيض ى أن تراع وجي ، عل وع البيول تدام للتن تعمال المس  . 4واالس

اذ                                والحوادث التي من هذا      دء نف اريخ ب ذ ت ى االستعداد ، من رر الحاجة إل ا يب ل يمكن أن تحدث في أي وقت ، مم القبي
ة للحكومات       ا معروف البروتوآول ، للتدابير الطارئة بوسائل تشمل إيجاد البنيات التحتية المؤسسية الضرورية ، وجعله

ر المقصود     وإذ تفعل ذلك يكون اإلخطار بين األطراف والحكومات األخرى بش    . األخرى   أن األطالق العرضي أو غي
 .للـ آحم أمرًا أسهل وأسرع 

 : الخطوات  -11
ة                           • ي تتلقى اإلخطارات بشأن أي ة تفاصيل نقطة االتصال الت إن تتاح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائي

 .حادثة تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى نقل الكائنات الحية المحورة غير المقصود عبر الحدود 

 المتطلبات والخطوات الممكنة عقب بدء نفاذ البروتوآول  -لثًاثا
إن الخطوة المنطقية األولى في عملية تنفيذ إلتزامات البروتوآول هو اتخاذ آل طرف التدابير القانونية  -12

 من المادة 1رة واإلدارية والضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب ذلك البروتوآول ، وفقًا للفق
 الذي -وهذا النظام . وأهمية نظام أو إطار داخلي للسالمة األحيائية أمر ال يمكن المبالغة في ذآره .  من البروتوآول 2

 يوفر األساس الالزم لما يعقبه من تنفيذ -يوضع على شكل ترتيبات سياسية أو استراتيجية أو تشريعية أو إدارية 

                                                      
 . من بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية19 ، المادة 1الفقرة   2
 .19 ، المادة 2الفقرة   3
 17 من المادة 2الفقرة   4
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ير ينبغي أن تستهدف وتسفر عن آفالة القيام بإيجاد ومناولة ونقل واستعمال وتحويل وهذه التداب. تنظيمي وتقني 
وإطالق الكائنات الحية المحورة بطريقة تمنع أو تخفض مخاطرها على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على 

 .5صحة اإلنسان 

ى بعض المت              -13 ى نمط           إن األقسام التالية من هذه المذآرة تسلط الضوء عل ات األساسية للبروتوآول ، وعل طلب
 .الخطوات التي ينبغي على البلدان التي قامت بالتصديق على البروتوآول أن تتخذها للوفاء بتلك المتطلبات 

 إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية -أ
ى تقا            -14 رًا عل ادًا آبي الزم،            إن بروتوآول السالمة األحيائية يعتمد اعتم سم المعلومات المناسبة ، وفي األوان ال

ة          ذه بفعالي ادل معلومات         . في سبيل تشغيل البروتوآول وتنفي ة لتب أ البروتوآول غرف ادل المعلومات ، أنش ولتسهيل تب
ا  " الغرفة " و. آجزء من آلية تبادل معلومات االتفاقية    " ) الغرفة  " وسيشار إليها فيما يلي بلفظ      (السالمة األحيائية    إنم

رة  "  للغرفة " ومطلوب من آل طرف أن يتيح  . هي نظام لتقاسم المعلومات وأداة للتنفيذ         3المعلومات المحددة في الفق
ادة     3وبموجب الفقرة   .  وغيرها من أحكام البروتوآول      20من المادة    وفر         20 من الم ى آل طرف أن ي ة  "  عل " للغرف

 :ما يلي 

ا )أ( وائح ومب ارية ول وانين س ا أي ق ات تطلبه ذلك أي معلوم ول ، وآ ذ البروتوآ ة لتنفي دئ توجيهي
 األطراف إلجراءات االتفاق المسبق عن علم ، بموجب البروتوآول ؛

 أي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف ؛ )ب( 

ة ، بما في     ملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحور             )ج(
ة   ة المحورة ، أي المنتجات المعالج ات الحي ة بمنتجات الكائن ات ذات الصلة بالمتعلق ك المعلوم ذل

 التي منشأها آائن حي محور ؛

ة المحورة               )د( ات الحي ا يصدر      (القرارات النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطالق الكائن ل م رارات مث ق
 ؛ ) 4-11 و 3-10بموجب المادة 

ادة        الت )ه( اق                  33قارير المقدمة منه بمقتضي الم ذ إجراءات االتف ارير الخاصة بتنفي ك التق ا في ذل  ، بم
 المسبق عن علم ؛

 :المعلومات اآلتية " للغرفة " وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أن توفر  -15

ا                   )و(  امًال الطرح في األسواق ، لك ئن حي   المعلومات بشأن قرار نهائي يتعلق باالستعمال الداخلي ، ش
ز   أعالف أو للتجهي ة أو آ تخدام المباشر آأغذي دود لالس ر الح ل عب ون خاضعًا للنق ن أن يك رة (محور ممك ن 1الفق  م

 ؛) 11المادة 

ة  )ز(  ات الحي تيراد الكائن ى اس ا عل ة يمكن تطبيقه ادئ توجيهي ة ومب وائح وطني وانين ول نسخ من أي ق
 ؛) 11 من المادة 5الفقرة (الف أو للتجهيز المحورة ، المراد استخدمها مباشرة آأغذية أو آأع

ة                  )ح(  إعالن منه بأن سيتخذ قرارًا قبل أول استيراد لكائنات حية محورة مراد استخدامها مباشرة آأغذي
ي                       ه إطار تنظيمي داخل يس لدي الي ، ل ام أو طرف ذي اقتصاد انتق ك من جانب طرف ن أو آأعالف أو للتجهيز ، وذل

 ؛) 11 من المادة 6الفقرة (

دود،   )ط(  ر الح ل المقصود عب أن النق تورد بش ن طرف مس رار م ر ق تعراض أو تغي ات عن اس معلوم
 ؛) 12 من المادة 1الفقرة (نتيجة لمعلومات علمية جديدة بشأن وقع الكائن الحي المحور المعني باألمر 

 ؛)13المادة (معلومات من طرف قائم باالستيراد بشأن اإلجراءات المبسطة  )ي( 

رة   (قرار عما إذا آانت القوانين المحلية لذلك الطرف سوف تسـري على واردات محددة إليه                )ك(   4الفق
 ؛) 14من المادة 

                                                      
 .2 من المادة 2الفقرة  5
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ر             )ل(  ل غي ى نق ؤدي إل د ي ؤدي أو ق ا إطالق ي تج عنه إخطار بحدوث أي واقعة داخل نطاق واليته ، ين
ا    ا آث ة محورة من المحتمل أن تكون له ات حي ر الحدود لكائن تخدام  مقصود عب ظ واالس ى الحف ر ضارة محسوسة عل

 ؛) 17 من المادة 1الفقرة (المستدام للتنوع البيولوجي 

إبالغ التفاصيل ذات الصلة ، مع تحديد جهة االتصال ألغراض تلقى اإلخطارات بحدوث إطالقات               )م( 
 ؛) 17 من المادة 2الفقرة (عرضية لكائنات حية محورة 

 ).25 ، من المادة 3الفقرة (ر مشروع عبر الحدود معلومات بشأن حاالت نقل غي )ن( 

 :الخطوات  -16
ة        • نيف وإتاح ع وتص رض تجمي ي ، لغ توى المحل ى المس وظفين الضرروين عل ة والم ات التحتي اد البني إيج

 ؛"الغرفة " واستعمال والتوصل والنشر فيما يتعلق بإرسال وتلقى المعلومات من 

ة             أن يكفل ، من خالل نقطة االتصال الوطن        • ة أو نقطة اتصال تابع ة  "ية لبروتوآول السالمة األحيائي "  للغرف
 .في الوقت المناسب " الغرفة " حسب مقتضى الحال ، أن تتدفق المعلومات من وإلى 

 تنفيذ إجراءات االتفاق المسبق  -ب
ادة                  -17  ، يخضع    6 13ما لم يقم طرف من أطراف االستيراد بإختيار إجراءات مبسطة آما هو محدد بموجب الم

ادة    10 إلى   8إلجراءات االتفاق السابق عن علم المقررة في البروتوآـول والمذآـورة في المـواد من              ل    12 والم ، أي نق
 .مقصود عبر الحدود يتم ألول مرة لكائنات حية محورة مراد منها اإلدخال المقصود في بيئة طرف االستيراد 

اق المسبق          -18 ى                   يبدء السير في إجراءات االتف ائم بالتصدير إل م بإخطار من طرف التصدير أو من الق عن عل
تيراد     ي طرف االس ة المختصة ف ق األول    . السلطة الوطني ي المرف ات المحددة ف ويجب أن يتضمن اإلخطار المعلوم

ات   ك المعلوم ة تل ل دق ى ، ويجب أن تكف د أدن البروتوآول آح رار . 7ب تيراد اإلق ى طرف االس ة –وعل لم – آتاب  بتس
ا أن      90خطار خالل   اإل  يومًا من تسلم اإلخطار ، ويحدد ما إذا آان ينوى تطبيق إطاره التنظيمي المحلي ، ويقتضي هن

يًا مع البروتوآول       ه في البروتوآول بشأن التصرف في          ) يكون ذلك اإلطار متمش ًا لإلجراء المنصوص علي أو طبق
رار                . 8اإلخطار اذ الق ى اتخ ا عل ق فيه ي ينطب ة الت ى               وفي الحال ول، يكون عل ه في البروتوآ  اإلجراء المنصوص علي

ادة             تيراد بشروط أو            15طرف االستيراد أن يتخذ قرارًا وفقًا لتقييم المخاطر بموجب الم ى االس ان يوافق عل ا إذا آ  عم
ذا  بغير شروط أو يحظر االستيراد ، أو يطلب مزيدًا من المعلومات أو يمد الفترة  الالزمة له التخاذ القرار ، وير               سل ه

 .9 يومًا من تاريخ تلقيه اإلخطار 270القرار خالل 

  :الخطوات  -19

واردات، من                • رارات بشأن ال اذ ق إيجاد أو استبقاء إجراءات لإلخطار بحدوث تصديرات ، من جانب ، والتخ
 .جانب األخر ، لكائنات حية محورة  المراد إدخالها المقصـود في بيئة طرف االستيراد 

ون  • ة أن يك ي   آفال ا ف وص عليه رار المنص راءات الق ن إج دًال م تعمل ب ي المس ي المحل ار التنظيم اإلط
 ؛10البروتوآول فيما يتعلق باإلتفاق المسبق عن علم ، متمشيًا مع البروتوآول 

د يرغب طرف   • دود ، ق ر الح ة المحورة عب ات الحي ات الكائن ع تحرآ ل م ة للتعام درة الوافي وفر الق حيث تت
ًا           " الغرفة" دمًا للـ   االستيراد أن يحدد مق    ر الحدود في آن مع الحاالت التي يمكن فيها أن تحدث التحرآات عب

 11مع القيام باإلخطار ، وإعفاء الواردات من إجراءات االتفاق المسبق عن علم 

                                                      
أو يجوز له . يسمح بتحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة في نفس وقت اإلخطار بتلك التحرآات يجوز لطرف االستيراد أن   6

ويجب أن تعلن مقدمًا للغرفة تلك المتطلبات . إعفاء الواردات من إجراءات االتفاق المسبق عن علم ، مادامت تطبق تدابير وافية لكفالة األمان 
 .المبّسطة وتلك اإلعفاءات 

  .8مادة ال  7
 9المادة  8
 10المادة   9

 9  من المادة 3الفقرة   10
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 اإلخطار بالقرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المقصود منها -ج
 )11المادة (و للتجهيز االستعمال المباشر آأغذیة أو آأعالف أ

ز ،      -20 ة أو لألعالف أو للتجهي ي   (على الطرف الذي يصدر قرارًا نهائيًا بشأن إطالق آحم لألغذي استعمال محل
ة، خالل               ) وطرح في األسواق     ًا   15أن يخطر األطراف األخرى من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائي  يوم

رار        ك الق دم          وإذا يفعل ذل    . من صدور ذل ى الطرف أن يق ى   –ك يكون عل  المعلومات المحددة في المرفق     – آحد أدن
 .12الثاني بالبروتوآول 

إن أطراف البروتوآول التي تستورد عادة سلع زراعية أساسية لألغذية أواألعالف أو للتجهيز تستطيع أن  -21
عمال المباشر آأغذية أو أعالف أو تستجيب لمثل تلك المعلومات المتعلقة بتسويق الكائنات الحية المحورة لالست

. ، باتخاذ قرار بموجب أطارتها التنظيمية المحلية التي يجب أن تتمشى مع هدف البروتوآول(LMO-FFP)للتجهيز 
ومطلوب من آل طرف أن يتيح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية نسخًا من القوانين واللوائح والمبادئ 

تنطبق على استيراد الكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو التوجيهية إن وجدت ، التي 
وفي غياب أطار تنظيمي محلي ، يجوز لكل بلد من األطراف النامية أو من األطراف ذات االقتصاد . 13للتجهيز 

استيراد من الكائنات الحية أنه سوف يتخذ قرارًا فيما يتعلق بأول " الغرفة " االنتقالي ، أن يعلن ، من خالل هل 
 11 من المادة 6المحورة لالستعمال المباشر آأغذيـة أو األعالف أو للتجهيـز ، بإتباع اإلجراءات المحددة في الفقـرة 

وبذلك يكون في صالح الطرف الذي يمكن أن يستورد سلعًا زراعية أما أن يقوم بالتعريف بإطاره التنظيمي  . 14
اد الكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهيز ، إن وجد ، أو المحلي المتعلق باستير

بالتعريف برغبته بإتخاذ قرار عند آل أول إرسالية تشحن من الكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو 
 .األعالف أو للتجهيز 

 :الخطوات  -22
الغ األطراف األخرى  • ن إب د م ن خالل التأآ ة "  ، م ي،  " الغرف تعمال المحل ق باالس ائي يتعل رار نه ، أي ق

ز ، يمكن                 شامًال الطرح في األسواق للكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهي
ك خالل                         ز وذل ة أو أعالف أو للتجهي اً  15أن يكون خاضعًا لنقل عبر الحدود لالستعمال المباشر آأغذي   يوم

 من اتخاذ ذلك القرار ؛

تيراد                          " الغرفة  " أن تتاح للـ     • ى اس ق عل ة للتطبي ة قابل ة وطني ادئ توجيهي وائح أو مب وانين أو ل ة ق نسخ من أي
 ؛)  أعاله1-3أنظر أيضًا (الكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهيز 

ه أطار تنظيمي                  في حالة أي طرف من البلدان ال      (يجب أن يعلن     • يس لدي الي ل ة أو طرف ذي اقتصاد انتق نامي
ة المحورة       " الغرفة " من خالل ) محلي ويرغب في ذلك   ات الحي تيراد للكائن أول اس ة ب أن المقررات المتعلق

 يومًا ، ويخضع  270 لألغذية أو األعالف أو التجهيز ، سوف تتخذ خالل إطار زمني منظور ، ال يتجاوز   –
 . يجرى وفقًا للمرفق الثالث بالبروتوآول لتقييم للمخاطر

 القيام بتقييمات للمخاطر التخاذ القرارات  -د 
ا  15إن البروتوآول يقتضي أن تقوم على أساس تقييمات المخاطر   -23  القرارات التي يتخذها طرف االستيراد فيم

ويسلم البروتوآول بحق آل طرف        . د  يتعلق بأول استيراد للـ آحم مراد منه اإلدخال المقصود في بيئة طرف االستيرا            
ي هي               ز الت ة أو أعالف أو للتجهي في إخضاع جميع الـ آحم ، شاملة الكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذي

                                                                                                                                                              
 13المادة   11
 11 من المادة 1الفقرة  12
 11 ، من المادة 5الفقرة   13
 يومًا طبقًا لتقييم 270وفقًا لهذه الفقرة ينبغي أن يحدد اإلعالن أن القرار سوف يتخذ في بحر إطار زمني ممكن التنبؤ به ، ال يتجاوز   14

 . المخاطر الذي يجرى وفقًا للمرفق الثالث بالبروتوآول 
 .10 ،من المادة 1الفقرة  15
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واد صيدالنية  ارة عن م زول 16عب تعمال المع م لالس ر  17، أو آح تعمال المباش ورة لالس ة المح ات الحي ذلك الكائن  وآ
تيراد     –18  للتجهيزآأغذية أو أعالف أو  ررات بشأن االس اذ ق  لألغذية أو األعالف أو التجهيز ، لتقييم المخاطر قبل اتخ

. 

ة آحم     . 19يجب أن تجرى تقييمات المخاطر بطريقة سليمة علمي، وفقًا للمرفق الثالث بالبروتوآول              -24 وفي حال
ى معل                ادة         خاضعة لالتفاق المسبق عن علم ، يجب أن تقوم تقييمات المخاطر عل ًا للم ة وفق ى ،   8ومات مقدم ، آحد أدن

 20. وللقرائن العلمية األخرى المتاحة 

 : الخطوات  -25
ررة              • آفالة القيام بتقييمات المخاطر بالنسبة للقرارات التي تتخذ إعماًال إلجراءات االتفاق المسبق عن علم المق

 21خال المقصود في البيئة ؛في البروتوآول ، فيما يتعلق بإستيراد الكائنات الحية المحورة لإلد

يم المخاطر               • القيام بتقييم المخاطر بطريقة سليمة من الناحية العلمية ومع مراعاة التقنيات المعترف بها في تقي
 ؛

 )16المادة (اتخاذ التدابير إلدارة المخاطر  -ه
يم وإدارة و     -26 ة لتنظ تراتيجيات مالئم دابير واس ات وت تبقي آلي ئ وتس راف أن تنش ى األط اطر عل ة المخ مراقب

واردة في البروتوآول        يم المخاطر ال ي      . 22المحددة بموجب األحكام المتعلقة بتقي ا يل وم بم ذلك أن تق ا آ وب منه : ومطل
أن يعمل آل طرف       ) 2(؛  23أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة              ) 1(

ه   على ضمان إخضاع أي آائن حي محور     ، سواء أآان مستوردًا أو مطورًا محليًا ، لفترة مراقبة تتالءم مع دورة حيات
راد  تخدام الم ل وضعه لالس ده قب رة توال ة المحورة أو ) 3 . (24أو فت ات الحي د الكائن ى تحدي اون آل طرف عل أن يتع

وع                        تدامة استخدام التن ظ واس ى حف ار ضارة عل ا آث اة        سمات محددة لتلك الكائنات ، قد تكون له وجي ، مع مراع  البيول
ك السمات             ة المحورة أو تل ات الحي ذه الكائن دابير المناسبة لمعالجة ه المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا ومع اتخاذ الت

 25.المحددة 

 :الخطوات  -27
اطر         • ة المخ يم وإدارة ومراقب ة لتنظ تراتيجيات المالئم دابير واالس ات والت تبقاء اآللي اء واس ة إنش آفال

ة يم    المرتبط ي تقي ة ف ي مبين ا ه دود ، آم ر الح ا عب ورة ونقله ة المح ات الحي ة الكائن تخدام ومناول  باس
 .المخاطر 

 )18المادة (تحدید ا الكائنات الحية المحورة في الوثائق المصاحبة  -و
إن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود يجب أن تصاحبه وثائق تتضمن معلومات عن تحديد الهوية  -28
ن الوقائع األخرى المتصلة باألمان في مناولة وتخزين ونقل واستعمال الكائنات الحية المحورة، حسب ما يكون وع

 آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، ينبغي أن تصاحبه –وآل نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة . األمر مناسبًا

                                                      
 .5المادة  16
 .6 ، من المادة 2الفقرة  17
 .11 من المادة 6الفقرة  18
 .15 ، من المادة 1الفقرة  19
 .15 ، من المادة 1الفقرة  20
 ، أن يطلب من القائم بالتصدير أن يقوم بتقييم 15 من المادة 3 و 2رتين المرجو مالحظة أن طرف االستيراد يستطيع ، طبقًا للفق  21

 .المخاطر أو من مرسل اإلخطار أن يتحمل التكاليف 
 .15 ، من المادة 1الفقرة   22
 .16 ، من المادة 3الفقرة   23
 .16 ، من المادة 4الفقرة  24
 .16 ، من المادة 5الفقرة   25
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حورة ال يراد إدخالها قصدًا في البيئة ، مع بيان نقطة على آائنات حية م" قد تحتوي " وثائق تحدد بوضوح أنها 
وفي حالة الكائنات الحية المحورة الموجهة لالستخدام المعزول ينبغي أن تحدد . 26االتصال للمزيد من المعلومات 

ن الوثائق المصاحبة أنها آائنات حية محورة ، وأن تحدد جهة االتصال للمزيد للمعلومات ، بما في ذلك اسم وعنوا
ونقل الـ آحم عبر الحدود المراد منها إدخالها قصدًا . 27.الشخص والمؤسسة المرسل إليهما الكائنات الحية المحورة 

في بيئة طرف االستيراد وأية آحم أخرى في نطاق البروتوآول ، يجب تحديدها ، في الوثائق المصاحبة باعتبارها 
وينبغي أيضًا أن تحدد الوثائق . 28أو الخصائص ذات الصلة /ات وآائنات حية محورة ، آما ينبغي تحديد الهوية والسم

وفي حالة . جهة االتصال لمزيد من المعلومات وأن تحتوى على إعالن بأن النقل يتم وفقًا لمقتضيات البروتوآول 
نات الحية الفئتين األخيرتين من الكائنات الحية المحورة ، أي الكائنات الحية المحورة لالستعمال المعزول والكائ

المحورة لإلدخال المقصود في البيئة ، يجب أن تتضمن الوثائق المصاحبة أيضًا معلومات عن شروط األمان في 
 .المناولة والتخزين والنقل واالستخدام لتلك الكائنات 

ه        -29 ذًا علي ول ناف ا يصبح البروتوآ ات بينم ذه المتطلب رف به ل ط ي آ ع أن يف ن المتوق ع أن اللجن . م ة والواق
ات وصعوبة   ك المتطلب ا لمصاعب وضع تل اة منه ة ، مراع ة للسالمة األحيائي ول قرطاجن ة لبروتوآ ة الدولي الحكومي

ا الثالث                 ى توافق في اآلراء ال يعفي من          29التوصل إلى توافق في اآلراء ، الحظت في اجتماعه  أن عدم التوصل إل
 . من البروتوآول 18دة من الما) ج(2، و ) ب(2، ) أ(2اإللتزامات بتنفيذ الفقرات 

 :الخطوات  -30
ات   • ائق المصاحبة للكائن ي الوث وا بوضوح ، ف بين أن يبين ي تقتضي من األشخاص المناس دابير الت اذ الت اتخ

راد        " قد تحتوى   "  أنها   - لألغذية أو األعالف أو للتجهيز       –الحية المحورة    على آائنات حية محورة وأنه ال ي
 وآذلك تحديد جهة اتصال ؛إدخالها قصدًا في البيئة ، 

ة    • ات الحي ائق المصاحبة للكائن ي الوث وا بوضوح ، ف بين أن يبين ن األشخاص المناس دابير تقتضي م اذ ت اتخ
ة                      ان وجه ات لألم ة متطلب ة المحورة وأن يحددوا أي ات الحي ا من الكائن المحورة ، لالستعمال المعزول ، أنه

 ان الشخص الذي تسلم إليه الكائنات الحية المحورة ؛االتصال لمزيد من المعلومات ، شاملة أسم وعنو

ات                         • ائق المصاحبة للكائن اتخاذ التدابير التي تقتضي من األشخاص المناسبين أن يحددوا بوضوح ، في الوث
اق      ي نط ة ف رى داخل ورة أخ ة مح ات حي ة ، وأي آائن ي البيئ دًا ف ال قص ا االدخ راد منه ورة الم ة المح الحي

ة والسمة و              البروتوآول ، أنها من      ة المحورة ؛ وأن يحددوا الهوي ات الحي أو الخصائص ذات الصلة؛      /الكائن
ائم                    تيراد والق ائم باالس وان الق د من المعلومات وأسم وعن وأن يحددوا أية متطلبات أمان وجهة االتصال لمزي

 .بالتصدير، حسب مقتضى الحال ، وأن يعلنوا أن التحرك يجرى وفقًا لمتطلبات البروتوآول 

 )21المادة (حمایة المعلومات السریة  -ز
ائم باإلخطار                    -31 ا الق على آل طرف أن يحمي المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب البروتوآول ، وآما يتبينه
ا                      30 ا به ي يعالجه ة الت ة عن الطريق ل مالءم ة ال تق ذه المعلومات بطريق ة ومعالجة ه  وعليه أن يضع إجراءات لحماي

تيراد إال يستعمل المعلومات          . 31لمتصلة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليًا       المعلومات السرية ا   وعلى طرف االس
ائم باإلخطار                ة من الق ام        . 32السرية لألغراض التجارية ، دون موافقة مكتوب ذلك ق ًا آ وسيظل الطابع السري محترم

ذا السحب            ام به ه القي ر سرية   وال . مقدم اإلخطار بسحب إخطاره أو إذ ما سبق ل ة معلومات بشأن    33تعتب أسم  ) أ: ( أي

                                                      
 .18 ، من المادة) أ(2الفقرة  26
 .18، من المادة ) ب(2الفقرة   27
 .18، من المادة ) ج(2الفقرة  28
الوثيقة ( الصادرة عن االجتماع الثالث للجنة الدولية لبروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية 3/6التوصية  29

UNEP/CBD/ICCP/3/10.( 
 .21 من المادة 3 و 1الفقرة  30
 .21 ، من المادة 3الفقرة   31
 .21 ، من المادة 4رة الفق 32
 .21 ، من المادة 6الفقرة   33
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ق وخطط    ) د(موجز تقييم المخاطر    ) ج(الوصف العام للكائنات الحية المحورة ؛       ) ب(وعنوان القائم باإلخطار ؛      طرائ
 االستجابة في حالة الطوارئ 

 :خطوة  -32

ًا إلجراءات البروتوآو               • ة طبق ي يقتضيها طرف    إنشاء أو استبقاء إجراءات لحماية المعلومات المقدم ل أو الت
ا     ي يجب معالجته ول ، والت ي البروتوآ رر ف م المق ن عل بق ع اق المس راءات االتف ن إج زء م تيراد آج االس

 .باعتبارها معلومات سرية 

 )23المادة (تشجيع التوعية العامة والمشارآة الجماهيریة  -ح
ى    -33 ا في الشؤون      إن بروتوآول السالمة األحيائية يقتضي من األطراف ويشجعها عل الغ وإشراك جمهوره  إب

وعي والتثقيف                  . المتعلقة بالكائنات الحية المحورة      وب من األطراف تشجيع وتيسير ال دًا ، مطل ى وجه أشد تحدي وعل
اهيري     توى الجم ى المس ارآة عل ات    34والمش ى المعلوم ول عل املة الحص ة     35 ش ل ومناول ي نق ان ف ة باألم  المتعلق

ة ال ات الحي تعمال الكائن رارات  واس ذه الق ائج ه ع إتاحة نت رار م ة صنع الق ي عملي ور ف ع الجمه اور م محورة ، والتش
ا البروتوآول                    ي يقضي به ؛ 36للجمهور وفقًا للتشريع المحلي ومع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات الت

 37.وتسهيل إمكانية وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 : وة خط -34
ا                        • الغ الجمهور فيم ات ذات الصلة إب اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تسمح أو تطلب من جميع الهيئ

يتعلق باألمان في تحويل ومناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة التي يهتم بها البروتوآول ، شاملة وسيلة      
 .ة األحيائية إلمكان وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السالم

 )24المادة (إجراء تحرآات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بين األطراف وغير األطراف  -ط
ر األطراف             -35 ين األطراف وغي و . إن البروتوآول ال يحظر التحرآات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ب

ة المحورة           يجوز تدخل األطراف في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومت         ات الحي عددة األطراف بشأن تحرآات الكائن
ر األطراف                   . المقصود عبر الحدود     ا أو مع غي ا بينه ات فيم وإذ تفعل   . ويمكن أن تدخل في مثل تلك االتفاقات والترتيب

ر الحدود للك     ة عب ات  ذلك يكون على األطراف في البروتوآول أن تتأآد أن االتفاقات والترتيبات أو التحرآات الفعلي ائن
ه                  38الحية المحورة تتمشى مع هدف البروتوآول        ي يقضي ب ى من المستوى الت ة أدن  وال تسفر عن مستوى من الحماي

 .39البروتوآول 

ات                -36 لكل طرف أيضًا حرية تحديد أن إطاره التنظيمي أو لوائحه المحلية تنطبق على واردات محددة من الكائن
وائح      ، سواء أآان االست  40الحية المحورة  إليه      يراد من طرف أو من غير طرف ، بشرط أن يكون اإلطار أو تكون الل

ر                  . 42 أو متمشية مع هدف البروتوآول           41متمشيًا مع البروتوآول      ـ آحم عب ا يمكن أن تحدث تحرآات ال ذا فبينم ول
زام أن ي             ى الطرف في البروتوآول إلت ر األطراف ، إال أن البروتوآول يفرض عل د أن  الحدود بين األطراف وغي تأآ

                                                      
 .23من المادة ) أ(1الفقرة  34
 .23من المادة ) أ(1الفقرة   35
 .23 ، من المادة 2الفقرة   36
 .23 ، من المادة 3المادة  37
 .24 ، من المادة 1 والفقرة 14، من المادة 1المادة  38
 .14، من المادة 1المادة   39
 .14 من المادة 4 ، والفقرة 11، من المادة 4؛ والفقرة 9، لمادة )ج(2المادة  40
 .9 من المادة 3المادة  41
 .11 من المادة 4المادة  42
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ول   ل وهدف البروتوآ ى األق ا يتمشى عل تم بم ا ي ر الحدود إنم ر . 43التحرك عب ذلك أن تشجع غي ى األطراف آ وعل
 .44األطراف على أن تنضم إلى البروتوآول وأن ترسل معلومات مالئمة إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

  :خطوة  -37

ي أو بموجب                   آفالة أن أي تحرك للكائنات الحية المحو        • ر الحدود ، يجرى بموجب إطار تنظيمي محل رة عب
 .اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف ، إنما يجرى بما يتمشى وهدف البروتوآول 

 متطلبات أخرى وخطوات ذات طابع عملي  -رابعًا 
ة ف               -38 ا الزم ك من            هناك بعض التدابير التي ال يقتضيها البروتوآول مباشرة ولكنه ال ، وذل ذه الفع ي سبيل تنفي

ي    . وهذه التدابير قد تكون أحيانًا متطلبات مسبقة لتحقيق االمتثال الكامل للبروتوآول           . تاريخ بدء نفاذه مباشرة      ا يل وفيم
ذها جوهري                        ا مباشرة ، ولكن تنفي بعض هذه المتطلبات العملية التي ال يقضي بها البروتوآول مباشرة أو يرخص به

ًا بمستوى األداء في    إلى درجة أ   ن التنفيذ الفعال لبعض اإللتزامات المحددة التي يقضي بها البروتوآول قد يكون مرتهن
 . تلك األمور 

 تقييم االحتياجات في مجال بناء القدرات  -أ
ة          -39 اءة             (أن معظم البلدان النامية تنقصها القدرات الالزم ارات والكف ذلك المه ة المؤسسية وآ ات التحتي في  البني

ال   ) مجاالت مختلفة مثل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر وإدارة المعلومات           آي تستطيع تنفيذ البروتوآول على نحو فع
درات وتعريف                  .  اء الق وقد يلزم األمر ، آخطوة استراتيجية أولى عاجلة لهذه البلدان ، أن تتولى تقييم احتياجاتها في بن

درات              ،  " الغرفة  " تلك االحتياجات عن طريق      في سبيل تسهيل التعاون الدولي المدفوع بتلبية الحاجات ، في مجال الق
 . من البروتوآول 22على بناء القدرات آما تقضي بذلك المادة 

 : خطوة  -40
 " .الغرفة " تقييم االحتياجات الواسعة في مجال بناء القدرات وتعريفها عن طريق  •

 "الغرفة " إنشاء أو استبقاء القدرة على استعمال  -ب
ذآورة في       " الغرفة  " إن تنفيذ عدة أحكام من البروتوآول يقتضي من البلدان أن تستعمل             -41 ، شاملة األحكام الم

اد                . هذه المذآرة ، التي ينبغي تنفيذها عند بدء نفاذ البروتوآول            ى إيج ك ، إل ة عن ذل ومن الواضح أن هناك حاجة نابع
اري ي ت ل طرف ، ف دى آ درة ل ن الق ى مستوى م ه بالوصول إل اذ ، يسمح ل دء النف ة"خ ب ي ". الغرف ين ف و مب ا ه وآم

ة                 15 و   14الفقرتين   ا للغرف ة يجب إتاحته ة من المعلومات الزم ات تصور    .  أعاله ، هناك أنماط مختلف ذه المتطلب وه
د            ة ، عن ا للغرف ات وتوفيره درة أو االستعداد السترداد المعلوم ى بعض الق ى تسهيل الحصول عل ما يصبح الحاجة إل

 .البروتوآول نافذًا 

 : خطوة  -42
 .إيجاد بعض مستوى القدرة على الصعيد الوطني يسمح بالوصول إلى الغرفة ، واستعمالها  •

 االستعداد لإلجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل آاجتماع لألطراف في البروتوآول -ج 
لبروتوآول آطرف فيه ، في هذه المرحلة المبكرة ، حق المشارآة من المزايا التي تنجم عن االنضمام إلى ا -43

في اتخاذ القرارات التي يتوقع أن يتخذها االجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل آاجتماع لألطراف في 
 من مؤتمر ومن المتوقع أن تتخذ االجتماعان األوليان أو االجتماعات الثالثة األولى. (COP-MOP)البروتوآول 

األطراف في االتفاقية العامل آاجتماع لألطراف في البروتوآول قرارات يمكن أن تشكل تشكيًال جوهريًا مجرى 
 .عمليات البروتوآول في المستقبل 

                                                      
 .24، من المادة 1المادة   43
 .24المادة  44
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ؤتمر               -44 إن المسؤولية عن انجاح اجتماعات م رًا من البروتوآول ، ف ًا مباش يس مطلب على الرغم من أن ذلك ل
ًا                     اجتماع ا  –األطراف   ًا ودائم ًا أولي ؤتمر  . ألطراف بما في ذلك االجتماع األول ، يجب أن يعتبرها آل طرف مطلب فم
ذ البروتوآول عن                        –األطراف   ا للبروتوآول ، واألداة الرئيسية لتشجيع ورصد تنفي ة العلي  اجتماع األطراف هو الهيئ

ررات     إن األطراف في البروتوآول هي وحدها . طريق اتخاذ ما يلزم من مقررات        اذ المق  التي تملك المشارآة في اتخ
ة                    . 45 ة لبروتوآول قرطاجن وفي هذا الصدد ، هناك عدد من توصيات أو مشروعات مقترحات اللجنة الحكومية الدولي

تيراد         ) 1: (بشأن عدة بنود عالجتها خالل بضع السنوات الماضية ، تشمل            اذ أطراف االس إجراءات وآليات تسهيل اتخ
ر التعويضي ؛              ) 2(للقرارات ؛    اليف        ) 3(عملية لوضع قواعد وإجراءات المسؤولية والجب ة تك ة لميزاني ات مالي ترتيب

ول ؛  ة للبروتوآ دمات األمان ال ؛  ) 4(خ ية لالمتث ات مؤسس راءات وآلي درة ) 5(إج اء الق ؤتمر ) 6(بن ل م امج عم برن
 –بت االجتماع األول لمؤتمر األطراف  اجتماع األطراف متوسط األجل ، وهو أمر ينتظر أن ينظر فيه وي           –األطراف  

اع األطراف  يكون   . االجتم طة س ذه األنش بق له تعداد المس ول باالس ي البروتوآ ام األطراف ف ذا الصدد أن قي ي ه وف
 .إسهامًا هائًال نحو تحقيق الفاعلية في عملية اتخاذ القرارات وفي جودة القرارات التي تتخذ فعًال 

 :خطوة  -45
ير   • ام بالتحض اذ       القي ي اتخ ارآة ف ال ، للمش ب مقتضي الح ي حس وطني واإلقليم عيدين ال ى الص الزم عل ال

 . اجتماع األطراف –المقررات خالل االجتماع األول لمؤتمر األطراف 

    الخالصة -خامسًا 
اذ        -46 ز النف ي حي ل ف ة داخ المة األحيائي ول الس ه      . إن بروتوآ مام إلي ه أو باإلنض ديق علي اموا بالتص ن ق وم
ؤتمر األطراف                ليص اع األول لم اع األطراف      –بحون أطرافًا فيه في الوقت المناسب لالجتم اك عدة    .  اجتم ا هن وبينم

بلدان أخرى ماضية في االنضمام إلى البروتوآول مع مضي الزمن وستستمر في هذا االنضمام ، إال أن تنفيذ متطلبات     
ورًا  يبدأ ف ًال س ه فع م أطراف في ول البروتوآول من جانب من ه اذ البروتوآ دء نف د ب ام .عن ة األحك ى طبيع رًا إل ونظ

ة  تويات مختلف ى مس تم عل ذ ي إن التنفي ول ، ف ي البروتوآ واردة ف ة ال ى . المختلف ا عل اء به ات ينبغي الوف اك إلتزام وهن
ؤتمر األطراف            دولي من جانب م اع األطراف   –الصعيد الوطني من جانب آل طرف منفردًا أو على الصعيد ال  اجتم

 . ة جامعة بصف

ا            -47 ي آل طرف به . إن ترآيز المذآرة الحالية آان مسلطًا مع ذلك على المتطلبات التي يحتاج األمر إلى أن يف
اذ             ذا النف وآما رأينا في هذه المذآرة هناك متطلبات ينبغي أن يحققها آل طرف في تاريخ بدء نفاذ البروتوآول أو بعد ه

ة   . مباشرة   ر الحدود             ومثًال المتطلبات المتعلق ر المقصود عب ل غي وفير المعلومات بشأن نقطة االتصال للنق ادة  ( بت الم
ة مختصة          ) 17-2 ادة  (، وتعيين نقطة اتصال وسلطة وطنية أو سلطات وطني ، هي إلتزامات واضحة يجب      ) 19الم

 . الوفاء بها في موعد ال يتأخر عن تأخير بدء نفاذ البروتوآول بالنسبة لكل طرف 

تم                   أسوة بك  -48 ة ت ة سيظل عملي ثير من االتفاقات الدولية األخرى ، أن تنفيذ متطلبات بروتوآول السالمة األحيائي
ًا آل حين وحين           . بتوافق اآلراء    ًا ، أي راجع رًا تردادي بعض    . وهناك متطلبات سيكون الوفاء بها أم ي ل ذ العمل والتنفي

ا تت          دما وآلم ط عن ه         المتطلبات قد يكون مطلوبًا في الواقع فق ى نشوء المطلب المشار إلي ؤدي إل ة أو وضع ي . وفر حال
ي محدد وشامل                          انون محل ى ق ات البروتوآول إل ولكن ، على نحو ما بينت هذه المذآرة في مطلعها ، إن ترجمة متطلب

ة المستمرة              ام البروتوآول             –ينبغي أن يكون هو الخطوة األولى في هذه العملي ذ أحك ة تنفي ثًال ب  .  إال وهي عملي ا  فم ينم
ي يجب                  ينطوى البروتوآول على خيار بإتخاذ مقررات بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة وفقًا إلطار تنظيمي محل
ن عن                  تيراد آي يعل رة من جانب طرف االس ه أمور آثي أن يكون متمشيًا مع هدف البروتوآول ، قد يكون مرغوبًا في

ة أقرب      مواقفه ومتطلباته في وقت مبكر جدًا ، حتى يمكن إج          ر الحدود بطريق راء تحرآات الكائنات الحية المحورة عب
 . إلى التنبؤ بها 

تنفادية           -49 ذآرة اس ا م ا باعتباره وأخيرًا تود األمانة أن تنوه مرة أخرى بأن هذه المذآرة  ال ينبغي أن ينظر إليه
ق البروتوآول              ى تطبي اد عل ى بعض        . أو بأنها نوع من االرش ا هي تسلط الضوء عل ط    وإنم ات البروتوآول فق  متطلب

ات البروتوآول            اء بمتطلب ة للوف د تكون الزم ى خطوات ق ذآرة    . لمساعدة األطراف على الترآيز عل ذه الم ومرفق به

                                                      
 .29 من المادة 2الفقرة   45
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د ، في سبيل     .  بالمتطلبات والخطوات التي رآزت هذه المذآرة عليها      – هو التذييل األول     –موجز   وقد يكون من المفي
ة تقري       ة آامل ى                    الحصول على قائم ًا للتحقق من اإللتزامات الناشئة عن البروتوآول ، الرجوع إل مجموعة أدوات   " ب

ة ، في المرفق الثالث من                           " التنفيذ   ة بشأن السالمة األحيائي ة لبروتوآول قرطاجن ة الدولي ة الحكومي التي أقرتها اللجن
واردة في بروتوآول                 . 3/5توصيتها   ات ال ًا للمتطلب ك المجموعة تجميع ات         وتتضمن تل ة ، بإنشاء فئ السالمة األحيائي

اني ، لتسهيل   . مختلفة تقوم على أساس طبيعة تلك المتطلبات   والمجموعة مرفقة أيضًا بهذه المذآرة بوصفها التذييل الث
 46الرجوع إليها 

 

 

                                                      
ادة     46 ـالغ بموجب الم رط اإلب ة أن ش و مالحظ ـط س  1-8المرج ـول سق ن البروتوآ ـم  م ن القس ـات  .هوا م ن المتطلب ث م ًا(الثال  -ثالث

 .في حقيبة األدوات ، ولذا ينبغي تصحيح ذلك عند استعمال حقيبة األدوات) أو التعهدات القانونية /المتطلبات القانونية و



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
Page 13 

 

 التذييل األول
 موجز لبعض المتطلبات األساسية في بروتوآول السالمة األحيائية 

 لمذآرة الحالية والخطوات التي أبرزتها ا

 الخطوات  المادة المتطلبات 

ة    لطات الوطني د الس تحدي
ال   ة االتص ة ونقط المختص

 الوطنية 

 أن تحدد وتبلغ إلى األمانة في موعد ال يتأخر عن تاريخ بدء نفاذ البروتوآول، أسم -1 19المادة 
 وعنوان نقطة اتصال وطنية واحدة وسلطة أو سلطات وطنية مختصة؛

نة  في حالة اإلبالغ عن أآثر من سلطة وطنية واحدة مختصة ، البد من إبالغ األما-2
 .ما هي مسؤوليات آل منها

ال    ال إلرس ة اتص ين نقط تب
رك  أن التح ارات بش اإلخط
دود   ر الح ر المقصود عب غي

 وتدابير الطوارئ

أن تتاح إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في موعد ال يتأخر عن تاريخ  17المادة 
بدء نفاذ البروتوآول تفاصيل نقطة اتصال لغرض تلقى اإلخطارات المتعلقة بحدوث 

 يمكن أن تؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائن حي أية واقعة تؤدي أو
 .محور

إتاحة المعلومات إلى غرفة 
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية 

، )3(20المواد 
11)1( ،
11)5(،11)6( ،
12)1( ،13 ،
14)4( ،17)1( ،
17)2( ،25)3( 

 إيجاد البنية التحتية الالزمة والعاملين الالزمين على الصعيد المحلي لغرض -1
وحصول ونشر أية معلومات من وإلى غرفة تبادل تجميع وتصنيف وإتاحة واستعمال 

 معلومات السالمة األحيائية؛
 آفالة تدفق المعلومات من وإلى غرفة تبادل معلومات السالمة أحيائية بطريقة تتم -2

في أوانها الصحيح، وذلك من خالل نقطة اتصال وطنية لبروتوآول السالمة 
 . يكون األمر مناسبًا األحيائية أو نقطة اتصال وطنية للغرفة حسب ما

ذ إجراءات االتفاق تنفي
 المسبق عن علم 

 إلى 8 و 7المواد 
 12 و 10

تيراد               -1 رارات بشأن االس  إنشاء واستبقاء إخطارات بالتصدير من ناحية ، واتخاذ الق
بة لل    رى ، بالنس ة أخ ن ناحي رف       م ة ط ي بيئ دًا ف ا قص راد أدخاله ة الم ات الحي كائن

 االستيراد ؛
رار        -2 نع الق راءات ص دل إج تعمل ب ي مس ي داخل ار تنظيم ون أي إط ة أن يك  آفال

ع   ى م م ، يتمش ن عل بق ع اق المس ة باالتف ول المتعلق ام البروتوآ ي أحك واردة ف ال
 البروتوآول ؛

ائ       -3 د       عند وجود قدرة وافية على التعامل مع تحرك آ ر الحدود ، ق ن حي محور عب
ة        المة األحيائي ات الس ادل معلوم ة تب دمًا لغرف دد مق تيراد أن يح رف االس ب ط يرغ
الحاالت التي يمكن فيها أن يحدث تحرك عبر الحدود في آن معًا مع إرسال اإلخطار               

 .، وإعفاء الوارادات من إجراءات االتفاق المسبق عن علم 

   

   

   

   

   

توصيل المقررات بشأن 
الكائنات الحية المحورة 

المراد استعمالها مباشرة 
آأغذية أو آأعالف أو 

 (LMOs-FFP)للتجهيز 

المة       -1 11المادة  ات الس ادل معلوم ة تب الل غرف ن خ رى م راف األخ الغ األط ن إب د م  التأآ
األحيائية عن أية قرارات نهاية بشأن االستعمال الداخلي ، شامًال الطرح في األسواق               

ر الحدود ل          الستعمال المباشر   ، لكائن حي محور يمكن أن يكون خاضعًا لتحرك عب
 آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، خالل خمس عشر يومًا من اتخاذ ذلك القرار؛

وائح       -2 وانين ول ة ق ن أي خ م ة نس المة األحيائي ات الس ادل معلوم ة تب اح لغرف  أن تت
 لألغذية  –ومبادئ توجيهية وطنية قابلة للتطبيق على استيراد الكائنات الحية المحورة           

 لتجهيز؛أو األعالف أو ا
ه       -3 ي ، علي  بالنسبة لبلد نام أو بلد ذي اقتصاد انتقالي ، وليس فيه إطار تنظيمي داخل

أن يعلن من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أن القرارات المتصلة بأول        
ز ، سوف تتخذ في              –استيراد للكائنات الحية المحورة       لألغذية أو األعالف أو التجهي

ًا للمرفق                270ظور ال يتجاوز      إطار زمني من   يم للمخاطر جرى وفق ًا لتقي ًا ، وفق  يوم
 .الثالث في البروتوآول 

 ويراعي فيها التقنيات المعترف  آفالة القيام بتقييمات المخاطر بطريقة سليمة علمياً     -1 و 15المادة القيام بتقييمات للمخاطر في 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 
14Page  

 الخطوات  المادة المتطلبات 
) 2(6 و5المواد  سبيل اتخاذ القرار

 حسب 6-11و
 مقتضي الحال 

 بها في تقييم المخاطر ؛
راءات   -2 ذ بموجب إج ي تتخ رارات الت ن أجل الق اطر م ات المخ ام بتقييم ة القي  آفال

راد                   ـ آحم الم تيراد ال االتفاق المسبق عن علم التي يقررها البروتوآول فيما يتعلق باس
 .بها االدخال قصدًا في البيئة 

يم وإدارة    -1 16المادة  اتخاذ تدابير إلدارة المخاطر بة لتنظ تراتيجيات المناس دابير واالس ات والت تبقاء اآللي اء واس ة إنش  آفال
تم                 ي ي ـ آحم الت ومراقبة المخاطر المتصلة باالستعمال والمناولة والنقل عبر الحدود لل

 اطر ؛تبينها في تقييم المخ

تحديد هوية الكائنات الحية 
المحورة في الوثائق 

 المصاحبة 

 اتخاذ التدابير التي تقتضي من األشخاص المناسبين أن يحددوا بوضوح التحرآات       -1 18المادة 
م   ـ آح دود لل ر الح احبة،   –عب ائق المص ي الوث ز ، ف الف أو التجهي ة أو األع  لألغذي

ة ، وأن   على آحم وليس المراد منها اإلدخال قصداً      " قد تحتوى   " ذاآرة أنها    ى البيئ  إل
 يحددوا أيضًا نقطة االتصال ؛

ي   -2 ددوا بوضوح ، ف بين أن يح ن األشخاص المناس ي تقتضي م دابير الت اذ الت  اتخ
تعمال     دود لالس ر الح ورة عب ة المح ات الحي ات الكائن احبة ، تحرآ ائق المص الوث

ق              ان   المعزول ، ذاآرين أنها آائنات حية محورة ، وأن يحددوا أية متطلبات تتعل  باألم
ذي              وان للشخص ال د من المعلومات ، تشمل االسم والعن ويحددوا نقطة اتصال لمزي

 تسلم إليه الكائنات الحية المحورة؛
ي   -3 ددوا بوضوح ، ف بين أن يح ن األشخاص المناس ي تقتضي م دابير الت اذ الت  اتخ

ى                 ا اإلدخال قصدًا إل راد منه ة ،    الوثائق المصاحبة ، الكائنات الحية المحورة الم  البيئ
ة محورة ؛ وأن          ات حي ا آائن وأية آحم أخرى داخلة في نطاق البروتوآول ، باعتباره

ق          /يحددوا الهوية والسمة و    ات تتعل ة متطلب أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأن يحددوا أي
ائم        وان للق م والعن ان األس ع بي ات ، م ن المعلوم د م ال لمزي ة االتص ان ، ونقط باألم

ًا                باالستيراد والقائم بال   تم وفق وا أن التحرك ي تصدير ، حسب مقتضى الحال ؛ وأن يعلن
 .لمتطلبات البروتوآول 

إنشاء أو استبقاء اإلجراءات لحماية المعلومات المقدمة بموجب إجراءات البروتوآول  21المادة  حماية المعلومات السرية
 من أجراءات االتفاق المسبق عن علم التي أو التي يقتضيها طرف االستيراد آجزء

 .يقتضيها البروتوآول ، والتي يجب معالجتها باعتبارها معلومات سرية 
تشجيع وعي الجمهور 

 ومشارآته
اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تسمح أو تطلب من جميع الهيئات ذات  23المادة 

يل ومناولة واستعمال الكائنات الحية الصلة إبالغ الجمهور فيما يتعلق األمان في تحو
المحورة ذات األهمية للبروتوآول ، شاملة طريقة لتوصل الجمهور إلى غرفة تبادل 

 .معلومات السالمة األحيائية 
آيف يجب إجراء التحرآات 
للكائنات الحية المحورة عبر 
الحدود بين األطراف وغير 

 األطراف 

 و 24المادتان 
14 

آفالة أن أية تحرك للكائنات الحية المحورة عبر الحدود مع بلد من غير األطراف، 
حدث سواء بموجب االطار التنفيذي المحلي أو بموجب اتفاقات وترتيبات ثنائية الذي ي

 .وإقليمية ومتعددة األطراف ، يتمشى مع هدف البروتوآول 

إلى بناء القدرة ، وإبالغها إلى غرفة تبادل معلومات تقييم االحتياجات األوسع نطاقًا   تقييم احتياجات بناء القدرة
 السالمة األحيائية 

إنشاء أو استبقاء القدرة على 
ل غرفة تبادل استعما

 معلومات السالمة األحيائية 

إيجاد بعض القدرة على المستوى الوطني ، يكون من شأنها أن تسمح بالتوصل إلى  
 .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وباستعمالها 

التحضير لالجتماع األول 
 اجتماع –لمؤتمر األطراف 

 اف األطر

القيام بالتحضير الالزم سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد اإلقليمي ، حسب  
 -مقتضي الحال للمشارآة واتخاذ القرارات اثناء االجتماع األول لمؤتمر األطراف

 .اجتماع األطراف 
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 التذييل الثاني 
  ICCP ، االجتماع الثالث للـ 3/5المرفق الثالث ، التوصية 

 أدوات التنفيذجموعة م
. مجموعة أدوات التنفيذ عبارة عن تجميع لاللتزامات المنصوص عليها في بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية الستعمالها آقائمة للتحقق 

 :ئات اآلتيةوهذه االلتزامات منظمة تبعا للف
 ).في البداية والمستقبل(المهام اإلدارية  •
 .أو التعهدات القانونية/المقتضيات و •
 ).11 والمادة الموافقة المسبقة عن علم(المتطلبات اإلجرائية  •

  المهام اإلداریة —أوال 
 √ المادة المهام 
   الخطوات األولية 
  )2(، ) 1 (19 .عن االتصال باألمانة وتزويد األمانة باسمها وعنوانهاتعيين سلطة وطنية واحدة تكون مسؤولة  -1
تعيين سلطة أو سلطات مختصة تكون مسؤولة عن القيام بالمهام اإلدارية بموجب البروتوآول مع ابالغ األمانة  -2

التي تكون آل وإذا آانت هناك أآثر من سلطة واحدة يبين نوع الكائنات الحية المحورة . باسم وعنوان آل منها
 .سلطة مختصة مسؤولة عنه

19) 1 ( ،)2(  

 :ارسال المعلومات اآلتية إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  -3
أي قوانين ولوائح ومبادئ توجيهية موجودة ذات صلة بالموضوع، شامًال ما ينطبق على الموافقة على  -

 ؛(LMO-FFPs)تعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهيز الكائنات الحية المحورة لالس
 .أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف -

 ،)ب(-)أ) (3 (20
11) 5 ( ،14) 2( 

 

ابالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالحاالت التي يمكن فيها االستيراد في الوقت نفسه الذي يتم فيه  -4
 .اإلبالغ عن النقل

  )أ) (1 (13

الموافقة المسبقة إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عن الكائنات الحية المحورة المعفاة من إجراءات  -5
 .عن علم

  )ب) (1 (13

  )4 (14 . إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في حالة تطبيق لوائح محلية على واردات معينة -6
مات السالمة األحيائية عن نقطة اتصال لتلقي المعلومات الواردة من الدول األخرى بشأن إبالغ غرفة تبادل معلو -7

 .17النقل غير المقصود عبر الحدود، وفقًا للمادة 
17) 2(  

إبالغ األمانة إذا آان هناك نقص في إمكانيات التوصل إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مع إرسال  -8
 .رقية من اإلخطارات إلى غرفة تبادل المعلوماتنسخ و

  ))1 (11مثًال ، (

   خطوات المتابعة 
 :تزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بما يلي  -9

ملخصات لتقييمات المخاطر أو االستعراضات البيئية الخاصة بالكائنات الحية المحورة، والناشئة عن  -
 ؛15 وفقًا للمادة العمليات التنظيمية والجارية

 القرارات النهائية بشأن استيراد أو إطالق الكائنات الحية المحورة؛  -
 .33التقارير بموجب المادة  -

  )ه (–) ج) (3 (20

  )3 (25 .تتاح لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المعلومات المتعلقة بحاالت النقل غير المشروع عبر الحدود -10
  33 .قتضيها البروتوآول وإرسال تقارير دورية إلى األمانة على فترات سوف تحددرصد تنفيذ االلتزامات التي ي -11
إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بأي تغيرات تتعلق بالمعلومات التي تم اإلبالغ عنها وفقًا للقسم أوًال  -12

 .أعاله
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 أو التعهدات القانونية/المتطلبات و -ثانيا
 √ المادة م المها 
التأآد من أن أنشطة إيجاد ومناولة ونقل واستعمال وتحويل وإطالق الكائنات الحية المحورة تجري بطريقة تمنع أو  -1

 .تخفض المخاطر على التنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضا المخاطر على صحة اإلنسان
2)2(  

قدمها المصدرون المحليون لغرض اإلخطار عن التصدير آفالة وجود متطلبات قانونية لصحة المعلومات التي ي -2
إلى بلد آخر ومن مقدمي الطلبات المحليين للحصول على الموافقات الداخلية على الكائنات الحية المحورة التي 

 .يمكن تصديرها بوصفها آائنات حية محورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهيز

8)2( 
 
 

11)2( 

 

 متمشيا مع الموافقة المسبقة عن علمأي إطار تنظيمي داخلي مستعمل بدًال من إجراءات آفالة أن يكون  -3
 .البروتوآول

9)3(  

  )1 (10 .15 صادرة وفقًا للمادة الموافقة المسبقة عن علمآفالة أن تكون القرارات الخاصة ب -4
 وأنها تنفذ بطريقة سليمة من 10ة بموجب المادة آفالة أن تكون تقييمات المخاطر جارية وفقًا للمقررات المتخذ -5

 .الناحية العلمية
15) 1 ( ،)2(  

إنشاء وصيانة آليات وتدابير واستراتيجيات مناسبة لتنظيم وإدارة ورقابة المخاطر التي يتم تبينها في تقييمات  -6
 بموجب البروتوآول المخاطر المرتبطة باالستعمال والمناولة والنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة 

16) 1(  

اتخاذ ما يلزم من تدابير للحيلولة دون النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما في ذلك التدابير  -7
 .مثل اقتضاء القيام بتقييم للمخاطر قبل اإلطالق األول للكائنات الحية المحورة 

16) 3(  

نات الحية المحورة سواء آانت مستوردة أو منتجة محليًا، قد خضعت لفترة مناسبة السعي إلى آفالة أن تكون الكائ -8
 .من المالحظة تتناسب ودورة حياة أو وقت التوالد قبل إدخالها في االستعمال المقصود

16) 4(  

ات السالمة اتخاذ التدابير المناسبة إلخطار الدول التي تأثرت أو يمكن أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلوم -9
األحيائية، وآذلك إذا اقتضى األمر، المنظمات الدولية ذات الصلة، عند حدوث واقعة تدخل في واليتها وتؤدي أو 
يمكن أن تؤدي إلى النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة 

 .جي، مع مراعاة المخاطر لصحة اإلنسان آذلك في تلك الدولعلى االستعمال المستدام وحفظ التنوع البيولو

17) 1(  

اتخاذ ما يلزم من تدابير القتضاء أن تكون الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل عبر الحدود بموجب  -10
ة البروتوآول، يجري تناولها وتعبئتها ونقلها بشروط أمان مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصل

 بالموضوع؛

18) 1(  

اتخاذ التدابير القتضاء أن تكون الوثائق ال مصاحبة للكائنات الحية المحورة لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف  -11
 :(LMO-FFPs)أو للتجهيز 

آائنات حية محورة وأنه من غير المقصود إدخالها عمدًا إلى " قد تحتوى " مبينة بوضوح أنها  -
 البيئة؛

 .آر نقطة اتصال للحصول على مزيد من المعلوماتأن تذ -

  )أ) (2 (18

 :اتخاذ التدابير الكفيلة بأن تكون الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المقصودة لالستعمال المعزول -12
 مبينة بوضوح أنها آائنات حية محورة  -
 .واستعمالهامبينة ألي متطلبات تتعلق باألمان في مناولتها وتخزينها ونقلها  -
 .ذآر نقطة اتصال للحصول منها على مزيد من المعلومات -
 .تقديم اسم وعنوان األشخاص أو المؤسسات التي يتم تسليم الكائنات الحية المحورة إليها -

  )ب) (2 (18

ال اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل أن تكون الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة المقصود منها اإلدخ -13
 :المتعمد إلى البيئة وأية آائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوآول 

 تبين بوضوح أنها آائنات حية محورة؛ -
 أو خصائص؛/تحدد هيئة الكائنات الحية المحورة وما يتصل بها من سمات و -
 تبين أي متطلبات تتعلق باألمان في المناولة والتخزين والنقل واالستعمال؛ -
 للحصول منها على مزيد من المعلومات؛تذآر نقطة اتصال  -
 تذآر اسم وعنوان القائم بالتصدير والقائم باالستيراد؛ -
 .تتضمن إقرارا بأن التحرك يجري وفقا لمتطلبات البروتوآول -

  )ج) (2 (18

  )6(، )1(21 ).6 (21تقضي تحديد المعلومات السرية من جانب القائم باإلخطار، مع مراعاة االستثناءات الواردة في للمادة  -14
  )2(21 .آفالة التشاور مع المخطرين ومراجعة القرارات في حالة نشوء خالف حول دعاوي السرية -15
  )5(، ) 3(21 .آفالة حماية المعلومات المتفق على سريتها وحماية المعلومات التي يدعي بأنها سرية في حالة سحب اإلخطار -16
  )4 (21 . رية ألغراض تجارية بدون موافقة مكتوبة من المخطرالتأآد من عدم استعمال معلومات س -17
تعزيز وتسهيل توعية الجمهور وتثقيفه ومشارآته بشأن األمان في نقل ومناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة،  -18

 .مع مراعاة المخاطر لصحة اإلنسان آذلك
  )أ) (1 (23

جمهور وتثقيفه شاملة إمكانية التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالكائنات الحية السعي إلى أن تكون أنشطة توعية ال -19
 .المحورة التي تم تبينها وفقا للبروتوآول والتي يمكن استيرادها

  )ب) (ا (23

وفقا للقوانين المحلية ذات الصلة، التشاور مع الجمهور في صنع القرار بموجب البروتوآول، مع االلتزام بالطابع  -20
 .ي للمعلوماتالسر

23) 2(  

  )3 (23 .محاولة إبالغ الجمهور عن طرائق االتصال العام بغرفة معلومات السالمة األحيائية -21
 معاقبة التحرآات عبر الحدود التي تخالف التدابير – وإذا لزم األمر –اتخاذ التدابير الالزمة الرامية إلى منع  -22

 .لالمحلية الرامية إلى تنفيذ البروتوآو
25) 1(  

التصرف، على نفقة الطرف المسؤول، في الكائنات الحية المحورة التي آانت موضوع نقل غير مشروع عبر  -23
 .الحدود عن طريق إعادتها إلى مواطنها أو تدميرها حسب مقتضى الحال، بناء على الطلب من الطرف المتضرر

25) 2(  
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 ن علمالموافقة المسبقة ع: المتطلبات اإلجرائية  -ثالثا

 √ البند المهام  
   :  يومًا، يشمل ما يلي90تقديم علم وصول آتابي باإلبالغ عن وصول اإلخطار إلى المخطر وذلك خالل  -1
  )أ) (2 (9 تاريخ تلقى اإلخطار؛  - 
  )ب) (2 (9 ما إذا آان اإلخطار يفي بمقتضيات المرفق األول؛  - 
أنه يمكن السير في االستيراد فقط بعد القبول المكتوب وما إذا آان ينبغي السير قدما وفقًا لإلطار   - 

  أو 10التنظيمي الداخلي أو وفقًا للمادة 
 . يومًا دون قبول مكتوب أخر90إذا ما آان يمكن السير قدما في عملية االستيراد بعد مضى   -

 ،) أ) (2 (10
  )ج) (2 (9

 )ب) (2 (10

 

 : يومًا من تلقى اإلخطار ما يلي 270بة خالل إبالغ المخطر آتا -2
 الموافقة على االستيراد بشروط أو بغير شروط؛ -
 حظر االستيراد؛  -
طلب الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة وفقًا لإلطار التنظيمي المحلي أو وفقًا للمرفق   -

 األول؛
 ثم يوما بفترة إضافية محددة؛ 270مد فترة الـ   -

  )د (-)أ) (3 (10

فيما عدا الحاالت التي تكون فيها الموافقة غير مشروطة، بيان أسباب القرار، بما في ذلك األسباب التي أدت إلى  
 .طلب معلومات إضافية أو مد المدة

10) 4(  

  )3 (10 .إبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية آتابة القرار الذي أرسل إلى المخطر -3
 يومًا إلى طلب من الطرف القائم بالتصدير إلعادة النظر في قرار صدر بموجب المادة 90بة آتابة خالل االستجا -4

 حيثما يكون تغيير قد حدث في الظروف أو ظهرت معلومات إضافية ذات صلة، من علمية أو تقنية، مع 10
 .توضيح أسباب طلب إعادة النظر في القرار

12) 2 ( ،)3(  
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 الكائنات الحية المحورة لالستعمال: ائيةالمتطلبات اإلجر  —  رابعًا
 المباشر آأغذیة أو أعالف أو للتجهيز

 √ البند المهام  
عند اتخاذ قرار نهائي بشأن االستعمال المحلي بما في ذلك اإلدخال إلى األسواق ، بالنسبة لكائنات حية محورة  -1

المباشر آأغذية أو أعالف أو للتجهيز، إبالغ غرفة يمكن أن تكون خاضعة للنقل عبر الحدود في سبيل االستعمال 
 يوماًً من صدور القرار، مع تضمين المعلومات المبينة في المرفق 15تبادل معلومات السالمة األحيائية خالل 

 .الثاني

11) 1(  

 الوطنية لألطراف فيما عدا حالة التجارب الميدانية، ينبغي تقديم صور ورقية للقرار النهائي إلى النقطة المرآزية -2
 .التي قامت بإخطار األمانة مقدمًا بأنها ليس لديها إمكانية االتصال بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

11) 1(  

  )3 (11 .من المرفق الثاني بشأن القرار إلى أي طرف يطلب ذلك) ب(إرسال معلومات إضافية مطلوبة بموجب الفقرة  -3
الكائنات  إلعالن القرار من جانب طرف أخر، يجوز للطرف القائم باالستيراد أن يبت في أمر استيراد استجابة -4

 : لالستعمال المباشر آأغذية أو أعالف للتجهيزالحية المحورة
 أو إما حسب ما صدرت الموافقة بشأنها بموجب اإلطار التنظيمي الداخلي وفقا للبروتوآول،   -
طار تنظيمي، على أساس تقييم المخاطر وفقًا للمرفق الثالث في موعد ال يتجاوز في حالة عدم وجود إ  -

 .وفي هذه الحالة ينبغي إرسال إقرار بذلك إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.  يومًا270

 
 
 
 

11) 4 ( ،)6( 
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