
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 اع لألطراف بالتنوع البيولوجي العامل كاجتم

 في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –آيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت١٠البند 
 

 

  بالنسبة إلى المتطلبات من طرف التصدير، لضمان إبالغ٨خيارات لتنفيذ المادة : خطارإلا

  الصادر عن طرف التصديرخطاري اإلالواردة فالمعلومات ودقة 

 مذكرة من األمين التنفيذي

     مقـدمــة-أوال 

)  من البروتوكول  ٨المادة    "  (خطاراإل"  بند  بحث   على   بشأن برنامج العمل المتوسط األجل      BS-I/12  ينص المقرر  -١
ن البحث سوف يركز    أذلك  كحدد  وي.    راف في البروتوكول  ـ االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألط        في

من جانب الطرف القائم بالتصدير، لضمان إبالغ ودقة المعلومات الواردة في للمتطلبات  بالنسبة ٨خيارات لتنفيذ المادة   على  
 .القائم بالتصديرالطرف ن صادر عاإلخطار ال

حدد، من خالل تحليل    الية، التي تُ   األمين التنفيذي المذكرة الح    لمساعدة االجتماع لدى نظره في هذا البند، أعد         -٢
 لكي ينظر فيها    ٨حدد وسيلة لتنفيذ المادة      والمعلومات عن القوانين الوطنية بشأن متطلبات اإلبالغ، تُ         ٨عناصر المادة   

 .االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

  وتنفيذها٨المادة  -ثانيا 

 ٨ة    عناصر الماد- لفأ

.  المادة تلكة في   متضمن العناصر ال  بحث  ،، قد يكون من الضروري، أوال     ٨ الخيارات لتنفيذ المادة     استكشافعند   -٣
قبل النقل األول المعتزم عبر الحدود       التي تطبق   ،  ة عن علم   المسبق الموافقة أول خطوة في إجراءات       ٨تتناول المادة   و

 :على العناصر التاليةالمادة شتمل تو.  في بيئة طرف االستيرادعن قصد هاإدخالبغرض للكائنات الحية المحورة  وذلك 
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التصدير، القائم ب طرف  الي إلخطار طرف االستيراد على      ول  يقع االلتزام األ    من الذي يقوم باإلخطار؟    )أ(
قديم إخطار عن   من جانب الدولة الطرف نفسها، يجب على الطرف ت         تمإذا كان التصدير ي   :   مستويين لىعهذا االلتزام   ينشأ  و

 كيان  يتم من جانب  إذا كان التصدير    أما  للكائنات الحية المحورة، تقديمه إلى طرف االستيراد،        عبر الحدود   المعتزم  النقل  
 .ر باإلخطارصدماللزام إلخاص، يجب على طرف التصدير أن يتخذ التدابير المالئمة 

 .طة الوطنية المختصة في الطرف المستورديجب توجيه اإلخطار إلى السل  إلى من يتوجه اإلخطار؟ )ب(

يجب كحد أدنى أن يحتوي اإلخطار على المعلومات المحددة في              ما هي محتويات ومتطلبات اإلخطار؟     )ج(
 والمستورد، وتحديد الكائنات    رصدالمالمرفق األول من البروتوكول، الذي يتضمن بنودا مثل تفاصيل نقاط االتصال لدى              

ات الحية  الة التصنيف، واالستعمال المقصود، وتقرير سالمة المناولة، وتخزين ونقل واستعمال الكائن           الحية المحورة، وح  
ويتعهد طرف التصدير أيضا    .    المحورة وحالتها التنظيمية وذلك داخل دولة التصدير، وإقرار بصحة المعلومات المقدمة           

 .بتقديم معلومات صحيحة إلى طرف االستيراد المحلي، يالتابع له، من خالل إطاره القانون رصدلزام المإب

      التنفيذ على المستوى الوطني-باء 

ت بعض األطراف متطلبات اإلبالغ بشأن تصدير الكائنات الحية المحورة          خلبعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ، أد      -٤
 الئحة:  مات السالمة اإلحيائية ما يلي    وتشمل األمثلة الملحوظة التي جمعت من غرفة تبادل معلو         .  في تشريعاتها الوطنية  

 السويسري بشأن النقل عبر     مراألو،  (No. 1946L2003)   جينيا المحورةالجماعة األوروبية بشأن النقل عبر الحدود للكائنات        
ام من خالل  بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستد بشأن القانون المتعلقية اليابانالالئحة، و  جينيا المحورةالحدود للكائنات   

 . استعمال الكائنات الحية المحورةصدار اللوائح بشأنإ

ر مسؤول مباشرة عن القيام بإخطار       صدمالأن   الجماعة األوروبية    الئحةومن أهم العناصر الواردة في        -٥
في مد  عن ع ها  طالقللكائنات الحية المحورة لغرض إ    عبر الحدود     معتزمة في بلد االستيراد قبل أول نقل        ختصالسلطة الم 

لبيئة يجب أن يخطر بها     عمد في ا  عن  ها  إطالقصادرات الكائنات الحية المحورة المعتزم      "   على أن    الئحةوتنص ال .  البيئة
 استنادا إلى تقييم المخاطر وفقا معلن عأو الجهة غير الطرف في االستيراد، مما يسمح  لها أن تتخذ قرارا              االستيراد  طرف  

 رصدمالويجب أن يكون    ".    ر  صدمالاإلخطار يجب أن يكون مضمونا من       "  ، وأن   "ية  ملمن الوجهة الع  سليمة  لطريقة  
1".مسؤوال عن دقة المعلومات الواردة في اإلخطار

 

 ألول مرة   أي شخص يعتزم تصدير كائنات حية محورة إلى بلد معين           "   السويسرية، فإن    الئحةوبموجب ال  -٦
 وأن  2،ة في البلد المعني   ختص من السلطة الوطنية الم    ة عن علم  مسبقموافقة    يشترط أن يحصل على   "  في البيئة   الستعمالها  

 . "يقدم طلبات إلى السلطة

                                                 
١

 .المحورة جينيا بشأن النقل عبر الحدود للكائنات الئحة الجماعة األوروبية من مقدمة ٩ و ٨الفقرتان  

٢
 .المحورة جينيا من قانون النقل عبر الحدود للكائنات ٦ من المادة ٦الفقرة  
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 للمرفق  مطابقا الجماعة األوروبية وسويسرا ملحقا       الئحةوبالنسبة لمحتويات اإلخطار أو الطلب، تقدم كل من           -٧
3.األول للبروتوكول

 

 المستندات  معهذا اإلخطار   لبسجل    رصدالمأن يحتفظ   شترط  ، ي وروبيةالئحة الجماعة األ  وفقا ل وعالوة على ذلك،     -٨
 سنوات، وأن يرسل نسخة من هذه المستندات إلى         خمس طرف االستيراد، وذلك لمدة       وقرار ستالم باال فادةاألخرى مثل اإل  

   وترد أيضا أحكام    4.وبيةة األور مفوضي وإلى ال   المحور  الحي  منها الكائن  ردالتي ص ة في الدولة العضو     ختصالسلطة الم 
ن فيه كل عملية تصدير، ويصنف وفقا لنوع        دوظ بسجل ي  احتفاال"  ر  صدمالي يشترط على    ذ ال األمر السويسري مشابهة في   

5". وسنة التصدير،وكمية الكائنات، وبلد المقصد
 

 ألحكام رصدمال متثلقابي إذا لم ي، تلتزم الدول األعضاء في الجماعة األوروبية باتخاذ إجراء ع الئحةوإلنفاذ هذه ال   -٩
 الئحةفي حالة خرق أحكام هذه ال     المطبقة  ات  جزاءتضع قواعد ال  "   على الدول األعضاء أن      الئحةوتشترط ال .  البروتوكول

  وفي   6".ومتناسبة مع االنتهاك ورادعة   ات فعالة   جزاءويجب أن تكون ال   .  هاوأن تتخذ كل التدابير الضرورية لضمان تنفيذ      
 سوف ترصد تنفيذ األحكام القانونية على تصدير المناظر الطبيعية، فإن الوكالة السويسرية للبيئة والغابات و السويسرياألمر  

اتخاذ التدابير الضرورية في حالة نشوء نزاع بخصوص أحكام           من    وتتأكد ، لالستخدام في البيئة   المحورة جينيا الكائنات  
7.التصدير

 

يرغب في  الذي  شخص  ال"  أن  تقضي ب التي  وعلى فصل بشأن التدابير المتعلقة بالتصدير         ية اليابان الالئحةوتحتوي   -١٠
 أمور، وبأي   هاريصدراد ت  بأسماء وأنواع الكائنات الحية المحورة الم      درالمستوخطر  أن ي يجب  تصدير كائنات حية محورة     

 األخرى  مورواألالكائنات  تلك  مال  الكائنات الحية المحورة إال إذا حدد شكل استع        تصدير  عدم  يجب    "  هوأن"  أخرى  
ة، على هذه الكائنات الحية المحورة أو على تعبئتها أو فاتورة         ختص الوزارات الم  األوامر الصادرة عن  المنصوص عليها في    

 ختصالوزير الم" ن إوعالوة على ذلك، ف". ة ختص الوزارات المتحدده األوامر الصادرة عن الشحنة، كما  فاتورةالحاوية أو
 ضارأنه قد ينشأ أثر     اإلدراك ب عند  "  ، و   "متطلبات ذات الصلة    لا  خالفيبشكل  محورة  حية  كائنات  نه، في حالة تصدير     يمك

ضرورية تدابير  يستردها أو يتخذ    "  أن  بر الكائنات الحية المحورة     صدلوجي، يمكنه أن يأمر الشخص الذي       على التنوع البيو  
8". على التنوع البيولوجيضارنع حدوث أثر  لم،تدابير أخرى، ضمن الحدود الضروريةأو 

 

                                                 
٣

 من المرفق   ٢، والفقرة   المحورة جينيا كائنات   بشأن النقل عبر الحدود لل     الئحة الجماعة األوروبية   والمرفق األول من     ٤المادة   
 .ي السويسرمراألول من األ

٤
 .المحورة جينيا بشأن النقل عبر الحدود للكائنات الئحة الجماعة األوروبية من ٦المادة  

٥
 .األمر السويسري من ٧المادة  

٦
 .رة جينياالمحو بشأن النقل عبر الحدود للكائنات الئحة الجماعة األوروبية من ١٨المادة  

٧
 .األمر السويسري من ١١المادة  

٨
 بشأن  اللوائححفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام من خالل        قانون  ابانية المتعلقة بإنفاذ     الي الئحة من ال  ٢٩ و   ٢٧المادتان   

 .استعمال الكائنات الحية المحورة



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/8 
4Page  
 

 ٨   وسيلة تنفيذ المادة  - جيم

لتنفيذ وسيلة    شيران إلى ظهور   واستعراض بعض تشريعات التنفيذ على المستوى الوطني ي         ٨إن تحليل المادة     -١١
وعلى وجه  .     الوطني في تشريعه  المتطلبات   إدماجإلى  ، من ناحية المبدأ،      يحتاج طرف في البروتوكول    عندما،  ٨المادة  

 :التحديد، يمكن أن يشمل التشريع العناصر التالية

لكائنات الحية  من ا  المقترحة   ةة المختصة ببلدان استيراد الشحن     بإخطار السلطات الوطني   رينصدالمإلزام   )أ(
 المحورة المراد إدخالها في البيئة؛

 البنود المنصوص عليها في المرفق      تضمنعرض عام لمحتويات اإلخطار الذي يجب كحد أدني أن ي           )ب(
  من البروتوكول؛األول

 ن عن دقة المعلومات المقدمة في اإلخطار؛يرين مسؤولصد المجعل )ج(

خرق ة  لفي حا ات  جزاءعلى سبيل المثال، بفرض      وذلك  ،  ةئحالتطبيق التدابير الضرورية إلنفاذ ال      )د(
 .المتطلبات القانونية

 توصيات -ثالثا 

المعلومات ودقة  من طرف التصدير، لضمان إبالغ ،إلى المتطلبات بالنسبة ٨خيارات لتنفيذ المادة    ال في   لدى النظر  -١٢
يعتمد، على  أن  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في          قد يرغب    ر،صدمالن  م  خطارالواردة في اإل  

 .حكام األه لمساعدة األطراف في تنفيذها لهذ هذا الموضوعبشأنإرشادات  أعاله، ١١دة في الفقرة محدأساس العناصر ال

ة، فمن المتوقع   ـة للسالمة اإلحيائي  ـأطرها الوطني  إعداد   سبيل كثيرة ما زالت في      اوكبديل لذلك، وحيث أن أطراف     -١٣
أيلول / سبتمبر ١١بل  راف ق ـفي التقارير الوطنية المؤقتة التي ستقدمها األط        ٨المعلومات عن تنفيذ المادة       منمزيد  تقديم ال 
 اإلبقاء على  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في          ينظروبالتالي، قد   ).    BS-I/9المقرر    (٢٠٠٥

 .ةالوطني على أساس خبرات التنفيذ ،٨الخيارات لتنفيذ المادة وإعداد تطوير المزيد من  بغية لبحثقيد اهذه المسألة 

 

---- 
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