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 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 االجتماع الخامس
 2000مايو / أيار26-15نيروبي 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 12البند 

 توآول السالمة األحيائيةتقرير بشأن الوضع القائم فيما يتعلق ببرو

 مذآرة من األمين التنفيذي

 ، فريقًا عامًال 2/5 ، مkن االتفاقkية المkتعلقة بالتنوع البيولوجي ، أنشأ مؤتمر األطراف ، بموجب مقرره    3 ، فقkرة  19إعمkاًال للمkادة     -1
 kkأن السkkروتوآول بشkkروع بkkع مشkkيقوم بوضkkية لkkالمة األحيائkkأن السkkوية ، بشkkتوح العضkkًا مفkkى مخصصkkددة علkkفة محkkز بصkkية ، يرآkkالمة األحيائ

الkتحرآات عkبر الحkدود أليkة آائkنات حkية محkورة ناشkئة عkن التكنولوجkية األحيائkية الحديثة ، والتي قد يكون لها آثار مناوئة على الحفظ وعلى                  
 .االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

 . 1999 و فبراير 1996مة األحيائkية سkتة اجkتماعات ما بين يوليه     عقkد الفkريق العkامل المخصkص المفkتوح العضkوية بشkأن السkال                -2
وفkي خkتام جلسkاته ، قkدم الفkريق العkامل مشkروع نkص للبروتوآول ، وآذلك بيانًا بالشواغل المعلقة التي لدى األطراف ، آي ينظر فيها مؤتمر              

 .لسالمة األحيائية التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي األطراف في اجتماعه االستثنائي األول ، الذي يعقد لغرض إقرار بروتوآول ا

ولkkم .  ، فkkي قرطاجkkنة ، بكولومبkkيا 1999 فkkبراير 22 ، افتkkتح االجkkتماع االسkkتثنائي األول لمؤتمkkر األطkkراف يkkوم 4/3وفقkkا للمقkkرر  -3
. ج . جة لذلك ، قام مؤتمر األطراف ، بموجب مقرره م ونتي. يسkتطع مؤتمر األطراف أن يضع عمله في صورته النهائية في الوقت المتاح له    

 ، بتعلkkيق اجkkتماعه االسkkتثنائي األول ووافkkق علkkى إعkkادة عقkkد هkkذا االجkkتماع فkkي أقkkرب وقkkت ممكkkن ، علkkى أال يkkتأخر هkkذا العقkkد عkkن     1/1–. إ 
 . االجتماع الخامس لمؤتمـر األطراف 

 ، وسبقته مشاورات غير رسمية إقليمية وفيما بين األقاليم من 2000 يناير 29 إلى 24انعقkد االجkتماع المسkتأنف فkي مونتريال من            -4
 ، على بروتوآول 1/3–. أ . ج .  ، وافق مؤتمر األطراف ، بموجب مقرر م 2000 يناير 29وفي .  في المكان نفسه 2000 يناير 23 إلى 20

أنظر ( ع البيولوجي ، ووافق على الترتيبات المؤقتة ريثما يبدأ نفاذ البروتوآول قرطاجkنة بشkأن السالمة األحيائية التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنو         
 ) . المرفق بهذه المذآـرة 

 ، لجنة حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية لبروتوآول قرطاجنة 1/3–. أ . ج . أنشkأ مؤتمkر األطkراف ، بموجkب مقkرره م          -5
 إلkيها أن تقkوم ، بمسkاندة من األمين التنفيذي ، بالتحضيرات الالزمة لالجتماع األول لألطراف         ، مؤآkوالً  ") لحدبkق (" بشkأن السkالمة األحيائkية       

ويقضي . فkي الkبرتوآول ، وسkينتهي وجkود اللجkنة فkي ذلkـك األوان ، مkراعاة لألمkوال المخصصkة فkي الميزانkية التkي أقkرها مؤتمر األطراف                          
  .2000ها األول في أواخر المقرر بأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية اجتماع

علkى أثkر اعkتماد الkبروتوآول في نهاية الجلسة المستأنفة الجتماعه االستثنائي ، عرضت فرنسا أن تستضيف االجتماع األول للجنة          -6
 .الحكومية الدولية ، ووافق مؤتمر األطراف بامتنان على هذا العرض 

 ، مkن األميkن التنفkيذي أن يضkع ، فkي تشkاور مع مكتب اللجنة       1/3–. أ . ج .  مkن مقkرره م   10طلkب مؤتمkر األطkراف فkي الفقkرة           -7
وخطة العمل هذه ، التي ستوضع . الحكومkية الدولkية ، خطkة عمkل للجkنة آkي يkنظر فkيها ويوافkق علkيها مؤتمkر األطراف في اجتماعه الخامس             

 في باريس ، بناء على دعوة آريمة من الحكومة 2000س  مار14 و13علkى أثkر اجkتماع مكتkب اللجkنة الحكومkية الدولkية الkذي سkيعقد يومkي                    
 .الفرنسية ، سوف تقدم بوصفها إضافة لهذه المذآرة ، آي ينظر فيها ويعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس 
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 تنظيميًا رأسه السفير  اجتماعًا2000 يناير 29 ، عقkدت اللجنة الحكومية الدولية يوم  1/3–. أ . ج  .  مkن المقkرر م       8إعمkاًال للفقkرة      -8
لغkkرض انkkتخاب مكتkkبها مkkن بيkkن ممثلkkي األطkkراف الحـاضkkرين ، فkkي الجلسkkة المسkkتأنفة لالجkkتماع االسkkتثنائي األول   ) الكامkkيرون( فkkيلمون يkkنغ 

 .لمؤتمر األطراف 

موعkات اإلقليمkkية المخkkتلفة ،  أثkناء االجkkتماع التنظيمkي أيkkدت اللجkkنة الحكومkية الدولkkية ترشkيحات األطkkراف اآلتkkية المقدمkة مkkن المج      -9
الدانمkkارك ، الهkkند ، جمهوريkkة إيkkران اإلسkkالمية ، بkkيرو ، بولkkندا ، سkkانت آيkkتس  ) رئيسkkا(الكامkkيرون : لkkتكون تلkkك األطkkراف أعضkkاء بالمكتkkب 

 . ونفيس ، جنوب أفريقيا ، سويسرا ، أوآرانيا 

ام بعملية المتابعة لبروتوآول السالمة األحيائية قد يرغب نظkرًا لkزيادة المkوارد البشkرية والمالkية التي ستلزم األمانة للقي             -10
 ، 2002 – 2001مؤتمkر األطkراف أن يkنظر ويوافkق علkى الميزانkية المقkترحة المkتعلقة بkبرنامج السkالمة األحيائkية لفkترة السنتين                   

 :األمر على ما يلي  وستكون عملية المتابعة مرآزة في بادئ UNEP/CBD/COP/5/18 من الوثيقة 13الواردة في الجدول 

(I)  االجتماعات المساندة للجنة الحكومية الدولية. 

(II)       رةkا للفقkيام ، وفقkرر م   13القkن المقkأن تشغيل غرفة    1/3–. أ . ج .  مkيري بشkالعمل التحضkب ، 
 . من البروتوآول 20تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية ، المشار إليها في المادة 

(V) 1/3–. أ . ج .  من المقرر م 14براء الذي ينشأ إعماال للفقرة وضع وصيانة جدول الخ.  

(VIII)    ىkkkت علkkkي وقعkkkبلدان التkkkي الkkkدرة فkkkز المقkkkبروتوآول وتعزيkkkى الkkkديق علkkkى التصkkkجيع علkkkالتش
 .البروتوآول 

 .وفي نهاية األمر سترآز عملية المتابعة ترآيزًا أشد على مساعدة أطراف البروتوآول على تنفيذه  -11

طkراف آذلkك أن يكرر دعوته إلى األطراف وإلى الدول إلى تقديم إسهامات في الميزانية التكميلية        قkد يرغkب مؤتمkر األ       -12
لإلسهامات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة )  BE(للسkالمة األحيائkية وذلkك إلkى الصkندوق االسkتئماني الطوعي الخاص           

  . 1/3-.أ . ج . في نهاية المقرر م  ، آما جاءت في الجدول الوارد 2000 – 1999لفترة السنتين 
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 المرفق
 

 مقرر إعتمده مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 أثناء الجلسة المستأنفة إلجتماعه اإلستثنائي األول

 
 2000يناير / آانون الثاني29 ـ 24مونتريال ، 

 
 جنة والترتيبات المؤقتةإعتماد بروتوآول قرطا  - 1/3مقرر اإلجتماع اإلستثنائي 

 
  ،إن مؤتمر األطراف

 
 التkkي تطلkkب مkkن األطkkراف الkkنظر فkkي الحاجkkة إلkkى        19 مkkن المkkادة  3 إلkkى الفقkkرة  إذ يشkkير 

بkkروتوآول وإلkkى طkkرائق بروتوآولkkية تحkkدد اإلجkkراءات المالئمkkة ، بمkkا فkkي ذلkkك علkkى وجkkه الkkتحديد     
دام أي من الكائنات الحية المحورة الناتجة اإلتفkاق المسkبق عن علم في مجال أمان نقل ومناولة وإستخ    

عkن التكنولوجkيا األحيائkية التkي يمكkن أن تكkون لهkا آثkار ضkارة علkى حفkظ وإستدامة إستخدام التنوع                           
 البيولوجي ،

 
 بشأن النظر في الحاجة إلى بروتوآول وطرائق بروتوآولية ألمان   2/5 إلى مقرره    وإذ يشkير   

لحية المحورة ، الذي وافق بموجبه على بدء عملية تفاوضية لوضع           نقkل ومkناولة وإسkتخدام الكائنات ا       
 بروتوآول يتصدى لشواغل األطراف حول هذه المسائل ،

 
 بkتقارير الkدورات السkت للفkريق العkامل المخصkص مفkتوح العضوية المعني                 وإذ يحkيط علمkاً     

 بالسالمة األحيائية ،
 

 التي تمت تحت رئاسة سعادة خوان ماير      األعمال التحضيرية غير الرسمية القيمة     وإذ يالحظ  
سبتمبر / أيلول19 إلى 15 ، وفي فيينا في الفترة من       1999يوليه  / تموز 1مالدونkادو في مونتريال في      

  ،2000يناير / آانون الثاني22 إلى 20 ، وفي مونتريال في الفترة من 1999
 

مة فkkي مجkkال التكنولوجkkيا    بالمkkبادئ التوجيهkkية التقنkkية الدولkkية بشkkأن السkkال     وإذ يحkkيط علمkkاً 
 األحيائية التي وضعها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،

 
 إحتkkkياجات الkkkبلدان النامkkkية األطkkkراف واألطkkkراف التkkkي تمkkkر   وبعkkkد أن وضkkkع فkkkي إعتkkkباره 

إقتصkاداتها بمkرحلة إنتقال إلى تقييم المخاطر التي يتعرض لها تنوعها البيولوجي وإلى إتخاذ قرارات                
  بنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ،مستنيرة ترتبط

 
 أنه يلزم إتخاذ ترتيبات لحين بدء نفاذ بروتوآول قرطاجنة   وبعkد أن وضkع فkي إعتkباره أيضkاً           

 بشأن السالمة األحيائية إستعدادًا لتنفيذه الفعلي بمجرد بدء نفاذه ،
 

 إعتماد بروتوآول قرطاجنة -أوًال 
 

اجkنة بشkأن السالمة األحيائية لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع          إعkتماد بkروتوآول قرط     يقkرر  - 1 
 البيولوجي ، آما ورد في المرفق لهذا المقرر ؛

 
 إلkى األميkن العkام لألمkم المkتحدة أن يكون الوديع للبروتوآول ، وأن يفتح باب                   يطلkب  - 2 

طراف في الفترة من التوقيع عليه بمكتب األمم المتحدة في نيروبي خالل اإلجتماع الخامس لمؤتمر األ
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 5 ، وبمقkر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من           2000مkايو   / أيkار  26 إلkى    2000مkايو   / أيkار  15
  ؛2001يونيه / حزيران4 إلى 2000يونيه /حزيران

 
 األطkkراف فkkي اإلتفاقkkية المkkتعلقة بالتkkنوع البيولوجkkي إلkkى توقkkيع الkkبروتوآول      يدعkkو - 3 

 أو فkي أقkرب فرصkة ممكkنة بعد ذلك ، وإيداع صكوك التصديق أو     2000مkايو  / أيkار 15إعتkبارًا مkن     
 القبول أو الموافقة أو اإلنضمام ، حسب اإلقتضاء ، في أسرع وقت ممكن ؛

 
 الkدول التkي ليست أطرافًا في اإلتفاقية إلى التصديق على البروتوآول أو      يدعkو آذلkك    - 4 

إلقتضkاء ، دون إبطkاء ، حkتى تتمكkن بذلك من أن     قبوkله أو الموافقkة علkيه أو اإلنضkمام إلkيه ، حسkب ا        
 تصبح أطرافًا في البروتوآول ؛

 
 
 

 اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة -ثانيًا 
 

 إنشkاء لجkنة حكومkية دولkية مخصصkة مفkتوحة العضوية لبروتوآول قرطاجنة           يقkرر  - 5 
 بشأن السالمة األحيائية ؛

 
ومkkية الدولkkية ، بدعkkم مkkن األميkkن التنفkkيذي ، األعمkkال        أن تkkتولى اللجkkنة الحك يقkkرر - 6 

التحضkيرية لإلجkkتماع األول لألطkkراف ، بحيkkث ينتهkkي وجودهkkا فkي ذلkkك الوقkkت ، مkkع مkkراعاة أحكkkام   
 الميزانية التي إعتمدها مؤتمر األطراف ؛

 
 أن الkkنظام الداخلkkي لمؤتمkkر األطkkراف فkkي اإلتفاقkkية يسkkري علkkى إجkkتماعات     يالحkkظ - 7 
 لحكومية الدولية بعد إدخال التغييرات الضرورية ؛اللجنة ا

 
رئيسkkًا للجkkنة الحكومkkية الدولkkية،   ) الكامkkيرون( أن يكkkون السkkفير فkkيلمون يkkانغ   يقkkرر - 8 

ويدعkو اللجkنة الحكومkية الدولkkية إلkى عقkد إجkkتماع تنظيمkي أثkناء اإلجkkتماع الحالkي لمؤتمkر األطkkراف          
 ألطراف الحاضرين ؛بغرض إنتخاب أعضاء مكتبها من بين ممثلي ا

 
  ؛2000 أن تعقد اللجنة الحكومية الدولية إجتماعها األول في أواخر عام يقرر - 9 

 
 إلkkى األميkkن التنفkkيذي ، بالتشkkاور مkkع مكتkkب اللجkkنة الحكومkkية الدولkkية ، وضkkع يطلkب  - 10 

البيولوجي أثناء خطة عمل للجنة لكي ينظر فيها ويقرها مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع 
 إجتماعه الخامس ؛

 
 األطkkراف فkي اإلتفاقkkية والkkدول والمkنظمات اإلقليمkkية للkتكامل اإلقتصkkادي إلkkى    يدعkو  - 11 

 تعيين نقطة إتصال للجنة الحكومية الدولية وإبالغ األمين التنفيذي بذلك ؛
 

ويد اللجنة   األطkراف والkدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل اإلقتصادي على تز          يشkجع  - 12 
الحكومkية الدولkية ، عkن طريق األمين التنفيذي ، معلومات عن برامجها القائمة لتنظيم الكائنات الحية                
المحkkورة ؛ وإلkkى تقديkkم المسkkاعدة التقنkkية المkkتعلقة بذلkkك ، بمkkا فkkي ذلkkك التدريkkب ، لألطkkراف والkkدول     

 المهتمة ؛
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حضkkيرية بشkkأن تشkkغيل غkkرفة تkkبادل  إلkkى األميkkن التنفkkيذي أن يkkبدأ األعمkkال التيطلkkب - 13 
 من البروتوآول ، رهنًا بتوافر الموارد المشار 20معلومkات السkالمة األحيائية المشار إليها في المادة          

  من هذا المقرر ؛20إليها في الجدول الوارد بعد الفقرة 
 

 جدول الخبراء -ثالثًا 
 

ينهم الحكومات في المجاالت ذات      إنشاء جدول متوازن إقليميًا للخبراء الذين تع       يقkرر  - 14 
الصkkلة بتقيkkيم المخاطkkر وإدارة المخاطkkر فkkيما يkkتعلق بالkkبروتوآول ، لkkتقديم المشkkورة وأشkkكال الدعkkم      
األخkkkرى ، حسkkkب اإلقتضkkkاء وعkkkند الطلkkkب ، إلkkkى الkkkبلدان النامkkkية األطkkkراف واألطkkkراف التkkkي تمkkkر  

               kر ، وإتخkيمات للمخاطkراء تقيkتقال ، وإجkرحلة إنkاداتها بمkتنيرة ، وتنمية الموارد     إقتصkرارات مسkاذ ق
 البشرية الوطنية ، وزيادة الدعم المؤسسي المرتبط بنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ؛

 
 إلkkى األميkkن التنفkkيذي إستكشkkاف طkkرق ووسkkائل الحصkkول علkkى مkkوارد مالkkية   يطلkkب - 15 

 بمرحلة إنتقال من اإلستفادة بالكامل      لتمكيkن الkبلدان النامkية األطkراف واألطراف التي تمر إقتصاداتها           
 من جدول الخبراء وتقديم تقرير بشأنه إلى مؤتمر األطراف ؛

 
 األطراف إلى تعزيز التعاون اإلقليمي لهذه المبادرة ، ويدعو المنظمات الدولية   يدعkو  - 16

أيضًا في حدود ، والسيما تلك المنظمات التي تدخل في منظومة األمم المتحدة ، إلى دعم هذه المبادرة      
 والياتها ؛

 
 المسائل اإلدارية والمالية -رابعًا 

 
 ، والتkي تتضمن مبلغ  4/17 الميزانkية بالصkيغة المعkتمدة فkي مقkرره      يؤآkد مkن جديkد      - 17 

 فkkkkي إطkkkkار الصkkkkندوق 2000 دوالر أمريكkkkkي لkkkkبروتوآول السkkkkالمة األحيائkkkkية لسkkkkنة 1 078 800
 البيولوجي ؛اإلستئماني لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع 

 
 بالمkkkبالغ التكميلkkkية لkkkتقديرات الkkkتمويل للصkkkندوق اإلسkkkتئماني الطوعkkkي يحkkkيط علمkkkًا - 18 

 2000ـ1999الخkاص مkن أجkل المسkاهمات الطوعkية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين             
 تقديم مساهمات التي حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الجدول أدناه ، ويدعو األطراف والدول إلى

 لهذا الصندوق ؛
 

 المديkر التنفkيذي لkبرنامج األمkم المkتحدة للبيkئة ، بالتعاون مع األمين التنفيذي ،                   يدعkو  - 19 
إلkى تحديkد المkوارد المالkية والتقنkية ومkوارد الموظفيkن الالزمkة ، التkي يسkتطيع برنامج األمم المتحدة                         

أو اإلجتماعات اإلقليمية /لى تنظيم إجتماعات الخبراء وللبيkئة أن يوفkرها لألميkن التنفيذي لمساعدته ع    
 ؛
 

 في 2002ـ2001 النظر في ميزانية بروتوآول السالمة األحيائية لفترة السنتين يقرر - 20 
 .اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 

 
 الجدول

 
 ميزانية السالمة األحيائية التكميلية للصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص

 مساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدةمن أجل ال
 2000 ـ 1999

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
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2000   
 -ألف  اإلجتماعات 

  إجتماع مكتب اللجنة الحكومية الدولية المخصصة للبروتوآول 40
140 

 
 إجتماع تحديد الشكل الموحد لغرفة تبادل معلومات

  مشارآًا30                     السالمة األحيائية                 
 

 -باء  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 41
 -جيم  جداول خبراء 50

  المجموع الفرعي 271
 -دال  %)13(تكاليف دعم البرنامج  35

  المجموع 306
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 1/3–. أ . ج .مرفق بالمقرر م 
 بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع

 لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 

 إن األطراف في هذا البروتوآول ،

 

 ،" اإلتفاقية"، وُيشار إليها هنا فيما بعد بـ  أطرافًا في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع االبيولوجي بوصفها

 

  من اإلتفاقية ،17و) ز (8 ، وإلى المادتين 19 من المادة 4 و3إلى الفقرتين  وإْذ تشير

 

 لمؤتمkkر األطkkراف فkkي اإلتفاقkkية المعنkkية بوضkkع   1995نوفمkkبر / تشkkرين الثانkkي17 المkkؤرخ فkkي 2/5 إلkkى المقkkرر إْذ تشkkير أيضkkًاو

بkروتوآول السالمة األحيائية ، الذي يرآز بشكل محدد على النقل عبر الحدود ألي آائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة ، قد          

علkى حفkظ وإسkتدامة اسkتخدام التkنوع البيولوجkي ، ويضkع ، بصkفة خاصkة ، إجkراءات مناسkبة لإلتفkاق المسبق عن علم ،              تكkون له آثkار ضkارة    

 للنظر فيها ،

 

  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،15 النهج التحوطي الوارد في المبدأ وإْذ تؤآد مجددًا

 

حديkثة وتنامkkي القلkق الجماهkkيري إزاء آثارهkا الضkارة المحkkتملة علkى التkkنوع      التوسkع السkkريع فkي التكنولوجkkيا األحيائkية ال    وإْذ تkدرك 

 البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا ،

 

أن التكنولوجkيا األحيائkية الحديkثة تkنطوي علkى إمكانkيات آبkيرة لkرفاه البشkر إذا مkا طورت واستخدمت وفقًا لتدابير أمان                  وإْذ تkدرك  

 وصحة اإلنسان ، مالئمة للبيئة

 

  باألهمية الحاسمة لمراآز المنشأ ومراآز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري ،وإْذ تقر أيضًا

 

اإلمكانkkيات المحkkدودة لkkدى الكثkkير مkkن الkkبلدان ، ال سkkيما الkkبلدان النامkkية ، لمغالkkبة طبkkيعة وحجkkم المخاطkkر      وإْذ تضkkع فkkي اعتkkبارها 

 لكائنات الحية المحورة ،المعروفة والمحتملة المرتبطة با

 

 بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة ، وإْذ تقر

 

أن هkذا الkبروتوآول لن يفسر على أنه ينطوي ضمنًا على تغيير في حقوق وإلتزامات أي طرف بموجب أي من االتفاقات     وإذ تؤآkد  

 الدولية القائمة ،

 

 بأن الجزء السردي الوارد أعاله ال يقصد به جعل هـذا البروتوآول تابعًا لالتفاقات الدولية األخرى ، هاووعيًا من

 :قد إتفقت على ما يلي 
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 1المادة 

 

 الهدف

 

 مkkن إعkkالن ريkkو بشkkأن البيkkئة والتنمkkية ، فkkإن الهkkدف مkkن هkkذا     15وفقkkًا للkkنهج النحوطkkي الkkوارد فkkي المkkبدأ    
ي ضمان مستوى مالئم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومناولة وإستخدام الكائنات الحية          الkبروتوآول هkو المساهمة ف     

المحkورة الناشkئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام             
لترآkkيز بصkkفة خاصkkة علkkى الkkنقل عkkبر التkkنوع البيولوجkkي ، مkkع مkkراعاة المخاطkkر علkkى صkkحة اإلنسkkان أيضkkًا ، ومkkع ا 

 .الحدود
 

 2المادة 

 

 أحكام عامة

 

يkتخذ آkل طرف التدابير القانونية واإلدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب      - 1
 .هذا البروتوآول 

 

أي آائkkنات حkkية محkkورة ، تمkkنع أو تقلkkل مkkن     تضkkمن األطkkراف إتkkباع طkkريقة لkkتطوير ومkkناولة ونقkkل واسkkتخدام وتحويkkل وإطkkالق      - 2

 .المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 

 

لkيس فkي هkذا الkبروتوآول مkا يؤثkر بkأي حkال علkى سيادة الدول على بحارها اإلقليمية المحددة وفقًا للقانون الدولي ، وعلى الحقوق                   - 3

اليkة القضkائية للkدول فkي مkناطقها اإلقتصkادية الخالصkة وأرصkفتها القاريkة وفقkًا للقkانون الدولkي ، وعلkى ممارسkة سفن وطائرات                  السkيادية والو  

 .جميع الدول لحقوقها وحريتها المالحية آما نص عليه القانون الدولي ، وآما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة 

 

لkى أنkه يقkيد حقkوق طkرف ما في إتخاذ أي إجراء أآثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع      لkيس فkي هkذا الkبروتوآول مkا يفسkر ع          - 4

البيولوجkي ، ممkا نkادى بkه فkي هkذا الkبروتوآول ، شkريطة أن يتسkق هkذا اإلجkراء مع هدف وأحكام هذا البروتوآول وأن يتوافق مع اإللتزامات                

 .األخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي 

 

5 -  kا المحافل الدولية                    ُتَشkطلع بهkي تضkال التkتوافرة واألعمkكوك المkبرات والصkاء ، الخkب اإلقتضkي ، حسkى أن تراعkراف علkِجْع األط

 .ذات اإلختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة اإلنسان 

 

 3المادة 

 



UNEP/CBD/COP/5/6 
Page 9 

 إستخدام المصطلحات

 

 :ألغراض هذا البروتوآول  

 

(I)  ي اإلتفاقية ؛مؤتمر األطراف ف" مؤتمر األطراف"يعني 

 

أي عملkية تkتم داخkل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل     " اإلسkتخدام المعkزول   "يعنkي    )ب(
علkى أي آائkنات حkية محkورة خاضkعة لتدابkير محkددة تحkد بصkورة فعالkة مkن تالمسkها مع البيئة الخارجية ، وتحد من                        

 تأثيرها على تلك البيئة ؛
 

  المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛النقل" التصدير"يعني  )ج(

 

أي شkخص إعتkباري أو طبيعkي خاضkع لوالية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي              " الُمَصkِدرْ "يعنkي    )د(

 المحور ؛

 

 النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛" اإلستيراد"يعني  )هـ(

 

إعتkباري أو طبيعkي خاضkع لواليkة الدولkة القائمkة باإلسkتيراد ، ويرتkب إلسkتيراد الكائن                أي شkخص    " المسkتورد "يعنkي    )و(

 الحي المحور ؛

 

أي آائkن حkي محkور يمkتلك ترآيkبة جديkدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق             " الكائkن الحkي المحkور     "يعنkي    )ز(

 إستخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة ؛

 

أي آائkkن بيولوجkkي قkkادر علkkى نقkkل أو مضkkاعفة المkkادة الجينkkية ، بمkkا فkkي ذلkkك الكائkkنات العقkkيمة      " لحkkيالكائkkن ا"يعنkkي  )ح(

 والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛

 

 :تطبيق " التكنولوجيا األحيائية الحديثة"تعني  )ط(

 

لحقkkن ، وا) DNA( اإلختkkبار للحkkامض الkkنووي المؤتلkkف ريkkبوز مkkنقوص األوآسkkجين  داخkkل أنابيkkبتقنkkيات  -أ 

 المباشر للحامض النووي في الخاليا أو العضيات ؛

 

 أو دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ -ب 

 

وتتغلkkب علkkى حواجkkز الkkتكاثر الفسkkيولوجي الطبيعkkية أو إعkkادة اإلئkkتالف، وال تعتkkبر تقنkkيات مسkkتخدمة فkkي     

 .التربية واإلنتخاب الطبيعيين 
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مkنظمة مكونkة مkن دول ذات سkيادة فkي مkنطقة معينة ،              " تكامل اإلقتصkادي  مkنظمة إقليمkية للk     "تعنkي    )ي(
نقلkت إلkيها دولهkا األعضkاء اإلختصkاص فkي المسkائل التkي يkنظمها هkذا الkبروتوآول ، والتkي أصkبح ُمخkوًال لهkا حسب                     

 نضمام إليه ؛األصول وفقًا لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوآول أو قبوله أو إعتماده أو اإل
 

 24 و17نقل آائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إال فيما يتعلق بأغراض المادتين     " الkنقل عبر الحدود   "يعنkي    )ك(

 .فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين األطراف وغير األطراف 

 

 4المادة 

 

 النطاق

 

لة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار يسkري هkذا الkبروتوآول علkى النقل عبر الحدود والعبور ومناو       

 .ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 

 

 5المادة 

 

 المستحضرات الصيدالنية

 

لكائنات الحية المحورة  ، ومkع عkدم المسkاس بحق أي طرف في إخضاع جميع ا            4دون التقkيد بأحكkام المkادة         
لتقيkيم المخاطkر قkبل إتخkاذ قkرارات بشkأن اإلستيراد ، ال يسري هذا البروتوآول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية                 

 .المحورة التي تعتبر مواد صيدالنية لإلنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة 
 

 6المادة 

 

 العبور واإلستخدام المعزول

 

 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل آائنات حية محورة عبر 4دون التقيد بأحكام المادة      - 1
 ، فيما 2 من المادة 3أراضkيه ، وتkزويد غkرفة تkبادل معلومات السالمة األحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقًا للفقرة           

تسkkري أحكkام هkkذا الkبروتوآول ، فkkيما يkتعلق بإجkkراء اإلتفkkاق    يkتعلق بعkkبور آائkن حkkي محkور محkkدد عkبر أراضkkيه ، ال     
 .المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة 

 

 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ       4دون التقkيد بأحكام المادة       - 2

 وضkع المعايkير لإلستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، ال تسري أحكام هذا البروتوآول ، فيما يتعلق   قkرارات بشkأن اإلسkتيراد ، وفkي     

بإجkراء اإلتفkاق المسkبق عkن علkم ، علkى الkنقل عkبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة لإلستخدام المعزول الذي ينفذ وفقًا لمعايير طرف                  

 .اإلستيراد 
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 7المادة 

 

  إجراء اإلتفاق المسبق عن علمتطبيق

 

 ، قبل أول عملية نقل مقصودة 6 و5 ، رهنًا بالمادتين 12 و10 إلى 8يسkري إجkراء اإلتفkاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن         - 1

 .عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة لإلدخال المقصود في بيئة طرف اإلستيراد 

 

 أعاله إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة آأغذية 1المشار إليه في الفقرة " في البيئة اإلدخال المقصود   "ال يشkير     - 2

 .أو آأعالف أو للتجهيز 

 

 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز     11تسkري المkادة      - 3

. 

 

يسkري إجkراء اإلتفkاق المسkبق عkن علkم علkى الkنقل المقصkود عkبر الحkدود للكائkنات الحkية المحkورة الذي                     ال   - 4
يحkدده مقkرر يصkدر عkن مؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطراف في هذا البروتوآول يفيد بأنها قد ال تنطوي            

 . مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا على آثار ضـارة على الحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع
 

 8المادة 

 

 اإلخطار

 

يخطkر طkرف التصkدير ، أو يطلkب مkن الُمَصkِدر أن يكفل تقديم إخطار آتابي إلى السلطة الوطنية المختصة            - 1
 . 7ادة  من الم1لkدى طرف اإلستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود ألي آائن حي محور يقع في نطاق الفقرة          

 .ويشتمل اإلخطار ، آحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق األول
 

 .يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها الُمَصِدر  - 2

 

 

 

 9المادة 

 

 اإلقرار بتسلم اإلخطار

 

 .ن يومًا من تسلم اإلخطارُيِقر طرف اإلستيراد آتابة للُمخِطر بتسلم اإلخطار خالل تسعي - 1
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 : يحدد اإلقرار  - 2

 

 تاريخ تلقي اإلخطار ؛ )أ(

 

  ؛8ما إذا آان اإلخطار يحتوي ، من الناحية الشكلية ، على المعلومات المحددة في المادة  )ب(

 

عليه في المادة مkا إذا آkان يجkب المضkي طkبقًا لإلطkار التنظيمي المحلي لطرف اإلستيراد أو طبقًا لإلجراء المنصوص                   )ج(

10.  

 

 .أعاله متوافقًا مع أحكام هذا البروتوآول ) ج (2يكون اإلطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة  - 3

 

 .ال ُيعني عدم إقرار طرف اإلستيراد بتسلم اإلخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود - 4

 

 10المادة 

 

 إجراء إتخاذ القرار

 

  .15رارات التي يتخذها طرف اإلستيراد متوافقة مع المادة تكون الق - 1

 

 ، بإبالغ المخطر آتابة بما إذا آان يمكن المضي في النقل 9يقkوم طkرف اإلسkتيراد ، خkالل الفkترة الزمنkية المشkار إلkيها فkي المkادة               - 2

 : المقصود عبر الحدود 

 

(I) ؛فقط بعد أن يكون طرف اإلستيراد قد أعطى موافقَته آتابية  

 

 .أو بعد ما ال يقل عن تسعين يومًا بدون موافقة آتابية الحقة  )ب(

 

يقkkوم طkkرف اإلسkkتيراد خkkالل مائتيkkن وسkkبعين يومkkًا مkkن تkkاريخ تلقkkي اإلخطkkار ، بkkإبالغ المخطkkر وغkkرفة تkkبادل معلومkkات السkkالمة     - 3

 : أعاله ) أ (2األحيائية آتابًة بقراره المشار إليه في الفقرة 

 

ـkة علkى اإلسkتيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك آيفية إنطباق القرار على الواردات الالحقة من نفس          بالموافق )أ(

 الكائن الحي المحور ؛

 

(II) أو بحظر اإلستيراد ؛ 
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أو بطلkب معلومkات إضkافية ذات صkلة وفقkًا لإلطkار التنظيمkي المحلkي أو للمرفقين األول والثاني ؛ وعند حساب الوقت               )ج(

تعيkن أن يرد فيه طرف اإلستيراد ، ال يؤخد في الحسبان عدد األيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات اإلضافية ذات الصلة       الkذي ي  

 ؛

 

 .أو بإبالغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة )د(

 

 . أعاله األسباب التي بني عليها القرار إال في حالة الموافقة غير المشروطة 3يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة  - 4

ال يعنkي عkدم قkيام طkرف اإلسkتيراد بkإبالغ قkراره خkالل فkترة المائتيkن وسkبعين يومkًا مkن تkاريخ تلقkي اإلخطkار موافقkته على النقل                        - 5

 .المقصود عبر الحدود 

 

فايkة المعلومkات والمعkرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة اآلثار الضارة المحتملة     عkدم توافkر اليقيkن العلمkي نتkيجة لعkدم آ             - 6

الkناتجة عkن آائkن حkي محkور ، علkى حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف اإلستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان            

تضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة أيضkًا ، ال يمkنع ذلkك الطkرف مkن إتخkاذ قرار ، حسب اإلق                 

 . أعاله بهدف تالفي أو تدنية اآلثار الضارة المحتملة 3

 

يبkت مؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف ، فkي أول إجkتماع له ، فkي اإلجkراءات واآللkيات المالئمkة لمساعدة أطراف                - 7

 . على إتخاذ قرار اإلستيراد

 

 11المادة 

 

 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها

 مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز

 

على آل طرف يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن اإلستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في األسواق لكائن حي محور          - 1
دام المباشر آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، أن يحيط األطراف علمًا بذلك  قkد يكkون خاضkعًا للkنقل عبر الحدود لإلستخ          

وتتضمن هذه . فkي غضkون خمسkة عشkر يومkًا مkن إتخkاذ القkرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية                   
ت آتابة إلى جهة ويقkدم الطرف نسخة من المعلوما . المعلومkات ، آحkد أدنkى ، المعلومkات المحkددة فkي المkرفق الثانkي          

وال يسري . اإلتصkال الوطنية لكل طرف يبلغ األمانة مقدمًا بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية     
 .هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية 

 . المعلومات المقدمة من صاحب الطلب  أعاله وجود شرط قانوني يتعلق بدقة1يكفل الطرف الذي يتخذ قرارًا بموجب الفقرة  - 2

 

 .من المرفق الثاني ) ب(يجوز ألي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة  - 3

 

يجkوز ألي طkرف أن يkتخذ قkرارًا بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ،          - 4

 .إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوآول بموجب 
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يتkيح آkل طkرف لغkرفة تkبادل معلومkات السالمة األحيائية ، نسخًا من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على         - 5

 . إن وجدت الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ،

 

يجkوز لkبلد نkام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا اإلطار           - 6

ة  أعkاله ، أن يعلkن عkن طkريق غkرفة تkبادل معلومkات السkالمة األحيائkية ، أن قkراره قبل أول عملي            4التنظيمkي المحلkي المشkار إلkيه فkي الفقkرة             

 أعاله ، سوف يتخذ 1إسkتيراد لكائkن حkي محkور يkراد إستخدامه مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة            

 : وفقًا للمعايير التالية 

 

 إجراء تقييم للمخاطر وفقًا للمرفق الثالث ، )أ(

 

 .ين يومًا وإتخاذ قرار خالل إطار زمني معين ال يتجاوز مائتين وسبع )ب(

 

 أعاله موافقته أو رفضه إستيراد آائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة 6ال يعنkي عkـدم قkيام أي طkرف بkإبالغ قkراره وفقkًا للفقkرة            - 7

 .آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خالف ذلك 

 

العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة اآلثار الضارة المحتملة عkدم توافkر اليقيkن العلمkي نتkيجة لعkدم آفايkة المعلومkات والمعkرفة                  - 8

الkناتجة عkن آائkن حkي محkور ، علkى حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف اإلستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان            

   kkتيراد الكائkkأن إسkkاء، بشkkب اإلقتضkkرار ، حسkkاذ قkkن إتخkkرف مkkك الطkkنع ذلkkًا ، ال يمkkة أو  أيضkkرة آأغذيkkتخدامه مباشkkراد إسkkور المـkkي المحkkن الح

 .آأعالف أو للتجهيز بهدف تالفي أو تدنية اآلثار الضارة المحتملة 

 

يجkkوز ألي طkkرف أن يkkبدي حاجkkته إلkkى المسkkاعدة المالkkية والتقنkkية وإلkkى بkkناء القkkدرات فkkيما يkkتعلق بkkأي آائkkنات حkkية محkkورة يkkراد        - 9

  .28 و22وتتعاون األطراف لتلبية هذه اإلحتياجات وفقًا للمادتين . أعالف أو للتجهيز إستخدامها مباشرة آأغذية أو آ

 

 12المادة 

 

 إستعراض القرارات

 

يجkوز لطkرف اإلسkتيراد فkي أي وقkت ، وعلkى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن اآلثار الضارة المحتملة                  - 1
مkkراعاة المخاطkkر علkkى صkkحة اإلنسkkان أيضkkًا ، أن يقkkkوم       علkkى حفkkظ التkkنوع البيولوجkkي وإسkkتدامة إسkkتخدامه ، مkkع        

وفkي هkذه الحالة ، على هذا الطرف ، خالل ثالثين      . بإسkتعراض وتغيkير أي قkرار بشkأن الkنقل المقصkود عkبر الحkدود                  
يومkًا ، أن يkبلغ أي مخطkر سkبق أن أخطkر عkن عملkيات نقkل آائkنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وآذلك غرفة              

 .معلومات السالمة األحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار تبادل 
 

 إذا آان 10يجkوز لطkرف التصkدير أو المخطkر أن يطلkب إلkى طkرف اإلستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة               - 2

 :طرف التصدير أو المخطر يرى 
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 ج تقييم المخاطر التي أُتخذ القرار على أساسها؛أن تغييرًا في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائ )أ(

 

 .أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة  )ب(

 

 .يرد طرف اإلستيراد على مثل هذا الطلب آتابًة ، خالل تسعين يومًا ، ويبين أسباب إتخاذ القرار - 3

 . تقييم للمخاطر بشأن الواردات الالحقة يجوز لطرف اإلستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء - 4

 

 13المادة 

 

 اإلجراء المبسط

 

يجkkوز لطkkرف اإلسkkتيراد ، شkkريطة تطبkkيق تدابkkير مالئمkkة تكفkkل أمkkان الkkنقل المقصkkود عkkبر الحkkدود للكائkkنات الحkkية المحkkورة طkkبقًا       - 1

 :ئية ما يلي ألهداف هذا البروتوآول ، أن يحدد مسبقًا لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيا

 

 الحاالت التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف اإلستيراد به ؛ )أ(

 

 .والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء اإلتفاق المسبق عن علم  )ب(

 

 .أعاله على عمليات النقل الالحقة المشابهة إلى نفس الطرف ) أ( الفرعية ويجوز أن تسري اإلخطارات بموجب الفقرة

 

أعkkاله هkkي  ) أ (1المعلومkkات المkkتعلقة بالkkنقل المقصkkود عkkبر الحkkدود والمقkkرر تقديمهkkا فkkي اإلخطkkارات المشkkار إلkkيها فkkي الفقkkرة             - 2

 .المعلومات المحددة في المرفق األول 

 

 14المادة 

 

 لثنائية واإلقليمية ومتعددة األطرافاإلتفاقات والترتيبات ا

 

يجkkوز لألطkkراف أن تدخkkل فkkي إتفاقkkات وترتيkkبات ثنائkkية أو إقليمkkية أو مkkتعددة األطkkراف فkkيما يkkتعلق بالkkنقل       - 1
المقصkود عkبر الحkدود للكائkنات الحkية المحkورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوآول وشريطة أال تؤدي هذه اإلتفاقات          

 .ستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوآول والترتيبات إلى م
 

يkبلغ آkل طkرف الطkرف اآلخر ، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة          - 2

 .األطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول 

 

وتوآول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقًا لتلك اإلتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين األطراف في     ال تؤثkر أحكام هذا البر      - 3

 .تلك اإلتفاقات أو الترتيبات 



UNEP/CBD/COP/5/6 
Page 16 

 

يجkkوز ألي طkkرف أن يقkkرر أن قوانيkkنه المحلkkية تسkkري علkkى واردات محkkددة إلkkيه ، وعلkkيه أن يkkبلغ غkkرفة تkkبادل معلومkkات السkkالمة    - 4

 .بهذا القرار األحيائية 

 

 15المادة 

 

 تقييم المخاطر

 

تجkkري تقيkkيمات المخاطkkر بموجkkب هkkذا الkkبروتوآول بطkkريقة سkkليمة علمkkيًا وفقkkًا للمkkرفق الثالkkث ومkkع مkkراعاة   - 1
 8وتسkتند تقييمات المخاطر هذه على األقل إلى المعلومات المقدمة وفقًا للمادة  . التقنkيات المعkترف بهkا لتقيkيم المخاطkر           

ئkن العلمkية األخkرى المkتاحة ، وذلkك مkن أجل تحديد وتقييم اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على                والقرا
 .حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 

 

ويجوز لطرف اإلستيراد أن  . 10 تتخذ بموجب المادة يضkمن طkرف اإلسkتيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي      - 2

 .يطلب إلى الُمَصِدر أن يجري تقييمًا للمخاطر 

 

 .يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف اإلستيراد ذلك  - 3

 
 

 16المادة 

 

 إدارة المخاطر

 

تبقي آلkkيات وتدابkkير وإسkkتراتيجيات  مkkن اإلتفاقkkية ، تنشkkئ األطkkراف وتسkk  ) ز (8بkkالقدر الkkذي تقتضkkيه المkkادة   - 1
مالئمkة لتنظkيم وإدارة ومراقkبة المخاطkر المحkددة بموجب األحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوآول              

 .والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود 
 

بالقدر الضروري لمنع اآلثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام تفkرض التدابkير القائمة على تقييم المخاطر       - 2

 .التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف اإلستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 

 

بما في ذلك تدابير مثل إشتراط يkتخذ آkل طـkرف تدابkير مناسkبة لمkنع الkنقل غkير المقصkود عkبر الحkدود للكائkنات الحkيـة المحورة ،                - 3

 .إجراء تقييم المخاطر قبل المرة األولى إلطالق أي آائن حي محور 

 

 أعkاله ، يعمل آل طرف على ضمان إخضاع أي آائن حي محـور ، سواء آان مستوردًا أو ُمطورًا        2دون المسkاس بأحكkام الفقkرة         - 4

 . توالده قبل وضعه لإلستخدام المراد محليًا ، لفترة مراقبة تتالءم مع دورة حياته أو فترة
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 :تتعاون األطراف بهدف  - 5

 

تحديkد آائkنات حkية محkورة أو سkمات محkددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام                   )أ(

 التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا؛

 

 .بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددةوإتخاذ تدابير مناسبة  )ب(

 

 17المادة 

 

 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

 

يkتخذ آkل طkرف التدابkير المناسkبة إلخطkار الkدول التkي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل                   - 1
مات الدولية المختصة ، إذا إقتضى األمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير    معلومkات السالمة األحيائية وآذلك المنظ     

مقصkودة داخkل نطkاق واليkته ، ممkا ينkتج عنه إطالق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية                     
ي ، مع مراعاة المخاطر محkورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوج           

 .ويقدم اإلخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذآور أعاله . على صحة اإلنسان أيضًا في تلك الدول 
 

يقkوم آkل طرف ، في موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبالغ غرفة تبادل معلومات السالمة             - 2

 .ذات الصلة محددًا جهة اإلتصال ألغراض تلقي اإلخطارات بموجب هذه المادة األحيائية ، بالتفاصيل 

 

 : أعاله ما يلي 1ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة  - 3

 

أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة /المعلومkات المkتوافرة ذات الصkلة عkن الكميات التقديرية والخصائص و           )أ(

 ؛

 

ن ظkkروف إطkkالق الكائkkن الحkkي المحkkور والkkتاريخ الkkتقديري لإلطkkالق ، وعkkن إسkkتخدام هkkذا الكائkkن الحkkي  ومعلومkات عkk  )ب(

 المحور في طرف المنشأ ؛

 

وأي معلومkkات مkkتوافرة عkkن اآلثkkار الضkkارة المحkkتملة علkkى حفkkظ وإسkkتدامة إسkkتخدام التkkنوع البيولوجkkي ، مkkع مkkراعاة       )ج(

 معلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا ، وآذلك ال

 

 وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ )د(

 

 .ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات  )هـ(
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 أعاله ، بالتشاور 1يقkوم آkل طkرف يkتم داخل نطاق واليته إطالق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة             - 4
أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية فkورًا مkع الkدول التي تأثرت     

، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة    
 .المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 

 

 18المادة 

 

 لتعبئة وتحديد الهويةالمناولة والنقل وا
 

يkkتخذ آkkل طkkرف التدابkkير الضkkرورية لتأميkkن مkkناولة الكائkkنات الحkkية المحkkورة الخاضkkعة للkkنقل المقصkkود عkkبر   - 1
الحkkدود فkkي نطkkاق هkkذا الkkبروتوآول ، وتعبئkkتها ونقلهkkا فkkي ظkkل ظkkروف أمkkان ، مkkع مkkراعاة القواعkkد والمعايkkير الدولkkية   

حفkظ وإسkتدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة   المناسkبة لkتفادي حkدوث آثkار ضkارة علkى         
 .اإلنسان أيضًا 

 
 :يتخذ آل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة  - 2

 

قد "أن تحkدد بوضkوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز ، أنها      )أ(

ويتخذ مؤتمر األطراف . آائنات حية محورة وال يراد إدخالها قصدًا في البيئـة ، إضافة إلى جهة اإلتصال للمزيد من المعلومات      " لىتحkتوي ع  

الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول مقkررًا بشkأن المتطلkبات التفصkيلية لهkذا الغkرض بمkا فkي ذلkك تحديkد هويkتها وأي صفات                    

 موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول ؛محددة فريدة في 

 

وأن تبيkن بوضkkوح ، بالنسkبة للكائkkنات الحkية المحkkورة الموجهkة لإلسkkتخدام المعkزول ، أنهkkا آائkنات حkkية محkkورة ؛ وأن        )ب(

 بمkا في ذلك إسم وعنوان الشخص  تحkدد أي متطلkبات ألمkان المkناولة والتخزيkن والkنقل واإلسkتخدام ، وجهkة اإلتصkال للمkزيد مkن المعلومkات ،             

 والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛

 

وأن تبيkن بوضkوح ، بالنسkبة للكائkنات الحkية المحkورة الموجهkة إلدخالهkا قصkدًا في بيئة طرف اإلستيراد ، وأي آائنات             )ج(

أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط / الهوية والسمات وحkية محkورة أخkرى فkي نطkاق الkبروتوآول ، أنها آائنات حية محورة ، وأن تحـدد             

ألمkان المkناولة والتخزيkن والkنقل واإلسkتخدام ؛ وجهkة اإلتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب اإلقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ،                

 .وتحتوي على إعالن بأن النقل يتم وفقًا لمقتضيات هذا البروتوآول السارية على المصدر 

 

يkنظر مؤتمkر األطkراف ، الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول ، فkي ضkرورة وضkع معايkير وطkرائق فkيما يkتعلق                   - 3

 .بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة 
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 19المادة 

 

 تصال الوطنيةالسلطات الوطنية المختصة ونقاط اإل
 

. يعيkن آkل طkرف نقطkة إتصkال وطنkية واحkدة تكkون مسkؤولة عkن اإلتصkال باألمانkة نkيابة عkن ذلkك الطرف                          - 1
ويعيkن آل طرف أيضًا سلطة وطنية مختصة واحدة أو أآثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام اإلدارية التي يقتضيها هذا                

ويجوز ألي طرف أن يعين آيانًا واحدًا للقيام بكل .  يتعلق بتلك المهامالkبروتوآول وتكkون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما       
 .من مهمتي نقطة اإلتصال والسلطة الوطنية المختصة 

 

يقkوم آkل طkرف ، فkي موعkد غايkته تkاريخ بkدء نفkاذ هkذا الkبروتوآول بالنسkبة له ، بkإبالغ األمانkة بأسkماء وعناويkن نقطkة اإلتصkال                      - 2

وفkي حالkة تعييkن الطkرف ألآkثر مkن سkلطة وطنkية مختصkة ، يرسل إلى األمانة مع إخطاره ،           . طنkية المختصkة لديkه       والسkلطة أو السkلطات الو     

وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على األقل ، السلطة . المعلومkات ذات الصkلة عن مسؤوليات آل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة       

ويقوم آل طرف فورًا بإبالغ األمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة . ع مkن الكائkنات الحkية المحورة    الوطنkية المختصkة المسkؤولة عkن أي نkو        

 .اإلتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه 

 

 أعاله ، آما تيسر اإلطالع على هذه المعلومات عن 2موجب الفقرة   تقkوم األمانkة بkإبالغ األطkراف فkورًا باإلخطارات التي تتلقاها ب              - 3

 .طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

 

 20المادة 

 

 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 

لومات بموجب تنشkأ بموجkب هkذا غkرفة لتkبادل معلومkات السkالمة األحيائkية آجkزء مkن آلkية غkرفة تبادل المع                     - 1
 : من اإلتفاقية لكي تقوم بما يلي 18 من المادة 3الفقرة 

 

 تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ )أ(

 

مية ، وبخاصة أقل البلدان نموًا ومسkاعدة األطkراف على تنفيذ البروتوآول ، مع مراعاة اإلحتياجات الخاصة للبلدان النا    )ب(

، ومkن بيkنها الkدول الجkزرية النامkية الصkغيرة ، والkبلدان التkي تمkر إقتصkاداتها بمkرحلة إنkتقال وآذلkك البلدان التي تمثل مراآز المنشأ ومراآز                   

 .للتنوع الوراثي 

 

وتيسkkر اإلطkkالع علkkى   .  أعkkاله 1ض الفقkkرة تعمkkل غkkرفـة تkkبادل معلومkkات السkkالمة األحيائkkية آوسkkيلة لتوفkkير المعلومkkات ألغkkرا        - 2

وتوفkkر أيضkkًا الحصkkول ، مkkا أمكkkن ، علkkى اآللkkيات الدولkkية األخkkرى لتkkبادل     . المعلومkkات التkkي تقدمهkkا األطkkراف والمkkتعلقة بتنفkkيذ الkkبروتوآول   

 .معلومات السالمة األحيائية 
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معلومkات السkالمة األحيائkية أي معلومkات يتعيkن إتاحتها      دون المسkاس بحمايkة المعلومkات السkرية ، يوفkر آkل طkرف لغkرفة تkبادل                - 3

 : لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوآول

 

وأي قوانيkkن سkkارية ولوائkkح ومkkبادئ توجيهkkية لتنفkkيذ الkkبروتوآول ، وآذلkkك أي معلومkkات تطلkkبها األطkkراف إلجkkراءات      )أ(

 اإلتفاق المسبق عن علم ؛

 

 ة وإقليمية ومتعددة األطراف ؛وأي إتفاقات وترتيبات ثنائي )ب(

 

وملخصkkات لمkkا يقkkوم بkkه مkkن تقيkkيمات للمخاطkkر أو استعراضkkات بيئkkية للكائkkنات الحkkية المحkkورة ، الناشkkئة عkkن عملkkياته     )ج(

المحورة ، أي  ، بما في ذلك ، حسب اإلقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية   15التنظيمkية والتkي ُأجريkت وفقkًا للمkادة           

المkواد المعالجkة التkي تعkود فkي األصkل إلkى آائkن حkي محkور ، والتkي تحتوي على إئتالفات جديدة يمكن آشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم                  

 الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة ؛

 

 ئنات الحية المحورة ؛وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطالق الكا )د(

 

 . ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات اإلتفاق المسبق عن علم 33والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة  )هـ(

 

ويبت في طرائق تشغيل غرفة . يkنظر مؤتمkر األطراف ، الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هـذا البروتوآول ، في إجتماعه األول           - 4

 . معلومات السالمة األحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد اإلستعراض بعد ذلك تبادل

 

 21المادة 

 

 المعلومات السرية

 

يسkمح طkرف اإلسkتيراد للمخطkر بkتحديد المعلومkات التي تعامل آمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة               - 1
توآول أو المعلومkات التkي يطلkبها طkرف اإلستيراد آجزء من إجراء اإلتفاق المسبق عن             بموجkب إجkراءات هkذا الkبرو       

 .ويقدم تبرير في هذه الحاالت عند الطلب . علم بمقتضى البروتوآول 
 

لة ، يتشkاور طkرف اإلسkتيراد مkع الُمخطkر إذا آkان يعkتقد بkأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية ال تقتضي هذه المعام              - 2

ويkkبلغ المخطkkر بقkkراره قkkبل إفشkkائها ، ويقkkدم األسkkباب إذا طلبkkت مkkنه ويتkkيح فرصkkة للتشkkاور وإلجkkراء إسkkتعراض داخلkkي للقkkرار قkkبل إفشkkاء            

 .المعلومات 

 

يعمkل آkل طkرف علkى حمايkة المعلومkات السkرية التkي يتلقاها بموجب هذا البروتوآول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في           - 3

ويضkمن آkل طkرف وجkود إجkراءات لحمايkة هkذه المعلومkات ، وعلkيه حمايkة سkرية هذه            . اق إجkراء اإلتفkاق المسkبق عkن علkم للkبروتوآول              سkي 

 .المعلومات بطريقة مناسبة ال تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليًا 
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 .اد هذه المعلومات ألي أغراض تجارية إال بموافقة آتابية من الُمخطر ال يستخدم طرف اإلستير - 4

 

إذا أراد ُمخطkر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف اإلستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك            - 5

 .مخطر على سريتها معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني وال

 

 : أعاله ، ال تعتبر المعلومات التالية سرية 5دون المساس بالفقرة  - 6

 

 إسم وعنوان المخطر ؛ )أ(

 

 والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛ )ب(

 

اعاة المخاطر على صحة اإلنسان وموجkز لتقيkيم مخاطر اآلثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مر           )ج(

 أيضًا ؛

 

 .وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ  )د(

 

 22المادة 

 

 بناء القدرات

 

أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة األحيائية /تkتعاون األطkراف على تطوير و     - 1
ة األحيائkية لغkرض فعالkية تنفkيذ هkذا البروتوآول في البلدان      ، بمkا فkي ذلkك التكنولوجkيا األحيائkية بkالقدر الkالزم للسkالم         

النامkkية األطkkراف ، وبخاصkkة أقkkل الkkبلدان نمkkوًا ، ومkkن بيkkنها الkkدول الجkkزرية النامkkية الصkkغيرة ، واألطkkراف التkkي تمkkر  
يمية والوطنية إقتصkاداتها بمkرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقل   

 .القائمة ، حسب اإلقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص 
 

 أعkاله ، فkيما يkتعلق بالkتعاون ، تkراعى بالكkامل عند بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية ، إحتياجات              1ألغkراض تنفkيذ الفقkرة        - 2

بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على الkبلدان النامkية األطkراف ، وبخاصkة أقkل الkبلدان نمkوًا ، ومkن              

ورهنًا باألوضاع والقدرات واإلحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل . التكنولوجkيا والدرايkة ونقلهمkا ، وفقkًا لألحكkام ذات الصkلـة فkي اإلتفاقkية           

علkkى اإلدارة السkkليمة والمأمونkkة للتكنولوجkkيا األحيائkkية ، وعلkkى إسkkتخدام تقيkkيم المخاطkkر   الkkتعاون علkkى بkkناء القkkدرات التدريkkب العلمkkي والتقنkkي   

وتkkراعى بالكkkامـل أيضkkًا   . وإدارتهkkا ألغkkراض السkkالمة األحيائkkية، وتحسkkين القkkدرات التكنولوجkkية والمؤسسkkية فkkي مجkkال السkkالمة األحيائkkية         

 .ناء هذه القدرات في مجال السالمة األحيائية إحتياجات األطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لب
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 23المادة 

 

 الوعي العام والمشارآة الجماهيرية

 

 :على األطراف  - 1
 

تشkجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشارآة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة وإستخدام الكائنات الحية           )أ(

وعلkى األطراف ، وهي  . دام التkنوع البيولوجkي ، مkع مkراعاة المخاطkر علkى صkحة اإلنسkان أيضkًا          المحkورة فkيما يkتعلق بحفkظ وإسkتدامة إسkتخ       

 بصدد ذلك ، أن تتعاون ، حسب اإلقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية األخرى ؛

 

التkkي السkعي لضkkمان أن تشkkمل التوعkkية والتثقkيف الجماهيرييkkن الحصkkول علkkى معلومkkات عkن الكائkkنات الحkkية المحkkورة      )ب(

 .يجوز إستيرادها والمحددة وفقًا لهذا البروتوآول 

 

تتشkاور األطkراف ، وفقkًا لقوانيkنها ونظمها ، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتتيح نتائج                 - 2

  .21ادة هذه القرارات للجمهور ، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب الم

 

 .يعمل آل طرف على إبالغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  - 3

 

 24المادة 

 

 غير األطراف

 

. يkتم الkنقل عkبر الحkدود للكائkنات الحية المحورة بين األطراف وغير األطراف وفقًا ألهداف هذا البروتوآول           - 1
فkي إتفاقkات وترتيkبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف مع غير األطراف بشأن النقل عبر              ويجkوز لألطkراف الدخkول       

 .الحدود 
 

تقkkوم األطkkراف بتشkkجيع غkkير األطkkراف علkkى اإلنضkkمام إلkkى الkkبروتوآول وتقديkkم المعلومkkات المناسkkبة إلkkى غkkرفة تkkبادل معلومkkات      - 2

م إطالقهkkا فkkي األراضkkي الواقعkkة تحkkت سkkلطتها الوطنkkية أو التkkي تkkنقل إلkkى داخkkل هkkذه   السkkالمة األحيائkkية عkkن الكائkkنات الحkkية المحkkورة التkkي يkkت 

 .األراضي أو خارجها 

 

 25المادة 

 

 عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود
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يعتمد آل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف                - 1
وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود . لمحلkية لتنفkيذ هkذا الkبروتوآول ، والمعاقkبة علkى إرتكابه إذا إقتضى األمر              تدابkيره ا  

 .هذه غير مشروعة 
 

فkي حالkة الkنقل غkير المشkروع عkبر الحkدود ، يجkوز للطkرف المتضkرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة                    - 2

 . المعنيـة ، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها ، حسب اإلقتضاء من الكائنات الحية المحورة

 

يتkيح آkل طkرف لغkرفة تkبادل معلومkات السkالمة األحيائkية المعلومkات المkتعلقة بالحkاالت التkي تخصkه مkن بيkن عملkيات الkنقل غkkير                   - 3

 .المشروع عبر الحدود 

 

 26المادة 

 

 اإلعتبارات اإلجتماعية اإلقتصادية

 

1 - kkوز لألطkkيرها   يجkkب تدابkkبروتوآول أو بموجkkذا الkkب هkkتيراد بموجkkأن اإلسkkرار بشkkى قkkل إلkkند التوصkkراف ، ع
المحلkkية لتنفkkيذ الkkبروتوآول ، أن تضkkع فkkي الحسkkبان ، وبمkkا يkkتوافق مkkع إلkkتزاماتها الدولkkية، اإلعتkkبارات اإلجتماعkkية         

دام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما اإلقتصkادية الناشkئة عkن آثkار الكائkنات الحkية المحkورة علkى حفkظ وإستدامة إستخ                
 .يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية 

 

تشkجع األطkراف علkى الkتعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة          - 2

 .ة والمحلية ، وبخاصة آثارها على المجتمعات األصلي

 

 27المادة 

 

 المسؤولية والجبر التعويضي

 

يعkتمد مؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول ، فkي أول إجkتماع له ، عملkية                
تkتعلق بوضkع قواعkد وإجkراءات دولkية بصkورة مالئمkة فkي ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار الناجمة                 

ات الحkية المحkورة عkبر الحkدود ، مkع تحلkيل العملkيات الجاريkة فkي القkانون الدولkي بشkأن هkذه المسائل                     عkن نقkل الكائkن     
 .وإيالئها اإلعتبار الواجب ، ويسعى إلآمال هذه العملية في غضون أربع سنوات 

 

 28المادة 

 

 اآللية المالية والموارد المالية
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 من اإلتفاقية 20 هذا البروتوآول ، تأخذ األطراف أحكام المادة لkدى الkنظر فkي المkوارد المالية الالزمة لتنفيذ           - 1
 .بعين اإلعتبار 

 

 من اإلتفاقية هي اآللية المالية لهذا البروتوآول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف 21تكkون اآللkية المالkية المنشأة بموجب المادة      - 2

 .بتشغيلها 

 

 من هذا البروتوآول ، على مؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في 22في المادة فkيما يkتعلق ببkناء القدرات المشار إليه          - 3

 أعاله، لينظر فيها مؤتمر األطراف ، أن يضع في 2هkذا الkبروتوآول ، لkدى توفkير التوجkيهات المkتعلقة باآللkية المالkية المشkار إلkيها فkي الفقkرة                 

 .ارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نموًا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة إعتباره إحتياجات البلدان النامية األطراف للمو

 

 أعاله ، تضع األطراف أيضًا في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية األطراف ، وبخاصة أقل البلدان نموًا ، ومن      1فkي سياق الفقرة      - 4

التkي تمkر إقتصkاداتها بمkرحلة إنkتقال ، وذلkك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها       بيkنها الkدول الجkزرية النامkية الصkغيرة ، واألطkراف             

 .لبناء القدرات ألغراض تنفيذ هذا البروتوآول 

 

تسkري التوجkيهات الخاصkة باآللkية المالkية لإلتفاقkية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها          - 5

 . قبل إعتماد هذا البروتوآول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية من

 

يجkوز للkبلدان المkتقدمة األطkراف أيضkًا أن تقkدم المkوارد المالkية والتكنولوجkية ، ويجkوز لألطkراف مkن البلدان النامية والبلدان التي                - 6

الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوآول عن طريق القنوات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف   تمkر إقتصkاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه           

. 

 

 29المادة 

 

 مؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول

 

 .يعمل مؤتمر األطراف آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول  - 1
 

تkي ليسkت أطkرافًا فkي هkذا الkبروتوآول ، المشارآة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر          يجkوز لألطkراف فkي اإلتفاقkية ، وال          - 2

وعkندما يعمkل مؤتمkر األطkراف آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا البروتوآول ، ال تتخذ         . األطkراف يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول         

 .القرارات بموجب هذا البروتوآول إال من جانب األطراف فيه 

 

عkندما يعمkل مؤتمkر األطkراف آإجkتماع لألطـkراف فkي هذا البروتوآول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر األطراف            - 3

 .يمثل طرفًا في اإلتفاقية ليس طرفًا في البروتوآول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه األطراف في هذا البروتوآول من بينها 
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 آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول تنفيذ هذا البروتوآول قيد اإلستعراض بصورة منتظمة ،  يبقkي مؤتمkر األطراف الذي يعمل       - 4

ويؤدي الوظائف التي يوآلها إليه هذا البروتوآول ، وعليه . ويkتخذ ، فkي حkدود واليkته ، القkرارات الضkرورية لkزيادة فعالkية تنفيذ البروتوآول              

 :أن 

 

 رية لتنفيذ هذا البروتوآول ؛يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرو )أ(

 

 وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوآول ؛ )ب(

 

ويلkتمس ويسkkتخدم ، حسkkب اإلقتضkkاء ، خدمkkات وتعkkاون المkkنظمات الدولkkية والهيkkئات الحكومkkية الدولkkية والهيkkئات غkkير    )ج(

 الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛

 

 مkن هkذا البروتوآول ، ويدرس المعلومات وآذلك التقارير التي   33 وفkترات تقديkم المعلومkات وفقkًا للمkادة      ويحkدد شkكل    )د(

 تقدم من أي هيئة فرعية ؛

ويkkنظر فkkي تعديkkالت هkkذا الkkبروتوآول ومkkرفقاته ويعkkتمدها ، حسkkب الطلkkب ، إلkkى جانkkب أي مkkرفقات إضkkافية لهkkذا              )هـ(

 ا البروتوآول ؛البروتوآول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذ

 

 .ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوآول  )و(

 

يطkبق الkنظام الداخلkي لمؤتمkر األطراف والقواعد المالية لإلتفاقية بموجب هذا البروتوآول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم          - 5

 .توآول غير ذلك بتوافق اآلراء يقرر مؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البرو

 

تعقkد األمانkة اإلجkتماع األول لمؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول جنkبًا إلkى جنkب مع اإلجتماع                      - 6

ألطراف الذي يعمل أمkا اإلجkتماعات العاديkة الالحقkة لمؤتمkر ا     . األول لمؤتمkر األطkراف المقkرر عقkده عقkب تkاريخ بkدء نفkاذ هkذا الkبروتوآول            

آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول فkتعقد جنkبًا إلkى جنkب مkع اإلجkتماعات العاديkة لمؤتمkر األطkراف ، ما لم يقرر مؤتمر األطراف الذي                

 .يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول غير ذلك 

 

ألطkkراف فkkي هkkذا الkkبروتوآول فkkي أي أوقkkات أخkkرى يkkرى  تعقkkد اإلجkkتماعات اإلسkkتثنائية لمؤتمkkر األطkkراف الkkذي يعمkkل آإجkkتماع ل  - 7

مؤتمkر األطkراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب آتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد           

 .ثلث األطراف على األقل هذا الطلب خالل ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى األطراف من جانب األمانة 

 

يجkkوز لألمkkم المkkتحدة ووآاالتهkkا المتخصصkkة والوآالkkة الدولkkية للطاقkkة الذريkkة وآذلkkك ألي دولkkة عضkkو فkkيها أو مراقبيkkن فkkيها ليسkkوا   - 8

. أطkرافًا فkي اإلتفاقkية ، أن تكkون ممkثلة بصkفة مراقkب فkي إجkتماعات مؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkـذا البروتوآول                          

ة أو وآالkة سkواء وطنkية أو دولkية أو حكومkية أو غkير حكومkية ، مؤهلkة فkي المسkائل التي يغطيها هذا البروتوآول، وتكون قد                 ويجkوز ألي هيkئ    

أبلغkت األمانkة برغبkتها فkي التمثkيل آمراقب في إجتماع األطراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، أن يسمح لها بالحضور               

      kم يعkا لkب ، مkفة مراقkرة         بصkراف الحاضkث األطkن ثلkل عkا ال يقkك مkى ذلkع قبول ومشارآة المراقبين ألحكام النظام الداخلي  . ترض علkويخض

 . أعاله ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك 5على النحو المشار إليه في الفقرة 
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 30المادة 

 

 الهيئات الفرعية واآلليات

 

نشأ بموجبها أن تخدم البروتوآول ، إذا قرر ذلك مؤتمر األطراف     يجوز ألي هيئة فرعية تنشئها اإلتفاقية أو ت        - 1
الkذي يعمkل آإجkتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، ويحدد إجتماع األطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها       

 .تلك الهيئة 
 

2 -                 kارك بصkبروتوآول أن تشkذا الkي هkرافًا فkت أطkي ليسkية والتkي اإلتفاقkراف فkوز لألطkب في أعمال أي إجتماع ألي هيئة  يجkفة مراق

وعkندما تعمkل هيئة فرعية لإلتفاقية آهيئة فرعية لهذا البروتوآول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوآول على         . فرعkية مkن هkذا القبkيل         

 .األطراف في هذا البروتوآول 

 

هذا البروتوآول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك  عkندما تkؤدي هيkئة فرعkية لإلتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق ب              - 3

 .الهيئة الفرعية يمثل طرفًا في اإلتفاقية ليس طرفًا في البروتوآول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه األطراف في هذا البروتوآول من بينها 

 

 31المادة 

 

 األمانة

 

 .انة لهذا البروتوآول  من اإلتفاقية ، آأم24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة  - 1
 

 مkن اإلتفاقkية ، المkتعلقة بوظkائف األمانkة ، علkى هذا البروتوآول، بعد إدخال التغييرات        24 مkن المkادة      1تسkري الفقkرة      - 2

 .الضرورية 

 

ويبت . تkتحمل األطkراف فkي هkذا الkبروتوآول تكاليف خدمات األمانة لهذا البروتوآول متى آانت تلك التكاليف مستقلة               - 3

 .مؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول في إجتماعه األول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض 

 

 32المادة 

 

 العالقة باإلتفاقية

 

تسkkري علkkى هkkذا الkkبروتوآول أحكkkام اإلتفاقkkية المkkتعلقة بkkبروتوآوالتها ، مkkا لkkم يkkنص هkkذا الkkبروتوآول علkkى    
 .خالف ذلك 
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 33المادة 

 

 الرصد وإعداد التقارير

 

يقkوم آkل طkرف برصkد تنفkيذ إلkتزاماته بموجkب هkذا الkبروتوآول ، ويقkوم آkل طkرف ، علkى فترات يحددها                          
مؤتمkر األطkراف الkذي يعمkل آإجkتماع لألطkراف فkي هkذا الkبروتوآول ، بkإبالغ مؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع            

 .ابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوآول لألطراف في هذا البروتوآول بالتد
 

 

 34المادة 

 

 اإلمتثال

 

يقkوم مؤتمkر األطkراف ، الkذي يعمkل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول في إجتماعه األول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية               

شkمل هkذه اإلجkراءات واآللkيات أحكامkًا لkkتقديم      وت. وآلkيات مؤسسkية لتشkجيع اإلمتkثال ألحكkام هkذا الkبروتوآول والتصkدي لحkkاالت عkدم اإلمتkثال          

وتكkون هkذه اإلجkراءات واآللkيات مسkتقلة ، وال تخkل بإجkراءات وآلkيات تسkوية المنازعات المقررة           . المشkورة أو المسkاعدة ، حسkب اإلقتضkاء           

 . من اإلتفاقية 27بموجب المادة 

 

 35المادة 

 

 التقييم واإلستعراض

 

ل آإجتماع لألطراف في هذا البروتوآول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ  يجkري مؤتمkر األطkراف الذي يعم        
هذا البروتوآول ، وبعد آل خمسة أعوام على األقل بعد ذلك ، تقييمًا لفعالية هذا البروتوآول بما في ذلك تقييم إجراءاته  

 .ومرفقاته 
 

 36المادة 

 

 التوقيع

 

 والمنظمات اإلقليمية للتكامل اإلقتصادي ، بمكتب األمم يفkتح بkاب التوقkيع علkى هkذا الkبروتوآول أمkام الkدول                
 5 ، وبمقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2000مايو / أيار26 إلى 15المkتحدة فkي نيروبkي ، في الفترة مـن        

  .2001يونيه / حزيران4 إلى 2000يونيه /حزيران
 

 37المادة 
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 بدء النفاذ

 

 فkkي الkkيوم التسkkعين مkkن تkkاريخ إيkkداع الصkkك الخمسkkين للتصkkديق أو القkkبول أو الموافقkkة أو         يkkبدأ نفkkاذ هkkذا الkkبروتوآول   - 1

 .اإلنضمام للدول أو المنظمات اإلقليمية للتكامل اإلقتصادي األطراف في اإلتفاقية

 

أو تقبله أو يkبدأ نفkاذ هkذا الkبروتوآول ألي دولkة أو مkنظمة إقليمkية للkتكامل اإلقتصkادي ، تصkدق علkى هkذا البروتوآول                         - 2

 أعkاله ، فkي الkيوم التسkعين مkن الkتاريخ الkذي تkودع فkيه تلك الدولة أو المنظمة اإلقليمية          1توافkق علkيه أو تنضkم إلkيه بعkد بkدء نفkاذه وفقkًا للفقkرة             

اقkkية علkkى تلkkك الدولkkة أو للkkتكامل اإلقتصkkادي وثkkيقة تصkkديقها أو قkkبولها أو موافقkkتها أو إنضkkمامها، أو مkkن الkkتاريخ الkkذي يkkبدأ فkkيه نفkkاذ هkkذه اإلتف  

 .المنظمة اإلقليمية للتكامل اإلقتصادي أيهما أبعد 

 

 أعkkاله ، ال يعkkد أي صkkك تودعkkه مkkنظمة إقليمkkية للkkتكامل اإلقتصkkادي وثkkيقة إضkkافية للوثkkائق     2 و1ألغkkراض الفقرتيkkن  - 3

 .المودعة من الدول األعضاء في تلك المنظمة 

 

 38المادة 

 

 التحفظات

 

 .تحفظات على هذا البروتوآول ال يجوز إبداء 

 

 39المادة 

 

 اإلنسحاب

 

يجkوز ألي طkرف اإلنسkحاب مkن هkذا البروتوآول بتقديم إخطار آتابي إلى الوديع في أي وقت بعد           - 1
 .مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول بالنسبة لذلك الطرف 

 

2 -            kى تلقkدة علkنة واحkاء سkد إنقضkافذًا بعkحاب نkبح اإلنسkي أي تاريخ الحق حسبما     يصkحاب ، أو فkار اإلنسkع إلخطkي الودي

 .يتحدد في إخطار اإلنسحاب 

 

 40المادة 

 

 حجية النصوص

 

يkودع أصkل هkذا الkبروتوآول ، الkذي تتسkاوى نصوصkه اإلسkبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية                  
 .والفرنسية في الحجية ، لدى األمين العام لألمم المتحدة 
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 . ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب األصول بالتوقيع على هذا البروتوآول ثباتًا لذلكوإ

 

 .يناير عام ألفين / في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر آانون الثانيتحرر
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 المرفق األول

 

 13 و10 و8المعلومات المطلوبة في اإلخطارات بموجب المواد 

 
(II) وان المصدر وتفاصيل اإلتصال به ؛إسم وعن 

 

 إسم وعنوان المستورد وتفاصيل اإلتصال به ؛ )ب(

 

إسkم وهويkة الكائkن الحkي المحkور وآذلkك التصنيف المحلي لمستوى السالمة األحيائية للكائن الحي المحور ، إن وجد ،             )ج(

 في الدولة المصدرة ؛

 

 ود إذا آان معروفًا ؛التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحد )د(

 

الحالkkة التصkkنيفية واإلسkkم الشkkائع ، ونقkkاط الجمkkع أو اإلقتkkناء ، وخصkkائص الكائkkن المتلقkkي أو الكائkkنات السkkلف المkkتعلقة      )هـ(

 بالسالمة األحيائية ؛

 

وائل التي أو الكائkنات السkلف إن آانت معروفة ، ووصف الم  /مراآkز المنشkأ ومراآkز التkنوع الوراثkي للكائkن المتلقkي و          )و(

 يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛

 

الحالkkة التصkkنيفية واإلسkkم الشkkائع ونقkkاط الجمkkع أو اإلقتkkناء ، وخصkkائص الكائkkن أو الكائkkنات المانحkkة المkkتعلقة بالسkkالمة     )ز(

 األحيائية ؛

 

 للكائن الحي المحور ؛وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة ، والخصائص الناتجة  )ح(

 

اإلسkتخدام المkزمع للكائkن الحkي المحkور أو نواتجkه ، أي المkواد المعالجة التي تعود في األصل لكائن حي محور والتي                  )ط(

  ؛تحتوي على إئتالفات جديدة يمكن آشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة

 

 آمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها ؛ )ي(

 

 أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛ )ك(

 

األسkاليب المقkترحة ألمkان المkناولة والتخزيkن والkنقل واإلسkتخدام ، بمkا فkي ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق             )ل(

 والطوارئ حسب اإلقتضاء ؛وإجراءات التخلص 
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مثًال ، ما إذا آان محظورًا في الدولة المصدرة ،  (الحالkة التنظيمية للكائن الحي المحور المذآور داخل الدولة المصدرة            )م(

 فkkي الدولkkة ، وإذا آkkان الكائkkن الحkkي المحkkور محظkkوراً ) ومkkا إذا آانkkت هkkناك قkkيود أخkkرى ، أو مkkا إذا تمkkت الموافقkkة علkkى إطالقkkه إطالقkkًا عامkkاً  

 المصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر ؛

 

نتkيجة أي إخطkار ُقkدم إلkى الحكومkات األخkرى مkن الُمصkِدر فkيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من                 )ن(

 ذلك ؛

 

 .إعالن بأن المعلومات المذآورة أعاله صحيحة بصورة مطابقة للواقع )س(
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 المرفق الثاني

 

 لمعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرةا

 11آأغذية أو آأعالف أو للتجهيز بموجب المادة

 

 إسم وتفاصيل عنوان اإلتصال بمقدم الطلب إللتماس قرار لإلستخدام المحلي ؛ )أ(

 

 إسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار ؛ )ب(

 

 كائن الحي المحور ؛إسم وهوية ال )ج(

 

 وصف التحوير الجيني ، والتقنية المستخدمة ، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور ؛ )د(

 

 إي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور ؛ )هـ(

 

ف المkkتعلقة الحالkkة التصkkنيفية واإلسkkم الشkkائع ، ونقkkاط الجمkkع أو اإلقتkkناء ، وخصkkائص الكائkkن المتلقkkي أو الكائkkنات السkkل     )و(

 بالسالمة األحيائية ؛

 

أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي /مراآkز المنشkأ ومراآkز التkنوع الوراثي ، إذا آانت معروفة ، للكائن المتلقي و         )ز(

 يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛

 

لكائkن أو الكائkنات المانحkة المتعلقة بالسالمة    الحالkة التصkنيفية واإلسkم الشkائع ، ونقkاط الجمkع أو اإلقتkناء ، وخصkائص ا             )ح(

 األحيائية ؛

 

 اإلستخدامات المعتمدة للكائن الحي ؛ )ط(

 

 تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛ )ي(

 

وثائق ، الطkرق المقkترحة ألمان المناولة والتخزين والنقل واإلستخدام ، بما في ذلك التعبئة ، ووضع بطاقات العبوة، وال     )ك(

 .وإجراءات التخلص والطوارئ حسب اإلقتضاء 
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 المرفق الثالث

 

 تقييم المخاطر 

 

الهدف
 

يهkدف تقيkيم المخاطkر ، بموجkب هkذا الkبروتوآول ، إلkى تحديد وتقييم اآلثار الضارة المحتملة للكائنات الحية                    - 1
قية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة المحkورة علkى حفkظ وإسkتدامة إستخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتل            

 .اإلنسان أيضًا 
 

إستخدام تقييم المخاطر
 

تسkتخدم السkلطات المختصkة تقيkيم المخاطkر إلkى جانkب تقيkيمات أخkرى إلتخاذ القرارات على أساس مستنير                       - 2
 .بشأن الكائنات الحية المحورة 

 

مبادئ عامة
 

سkkليمة علمkkيًا تتسkkم بالشkkفافية ، ويمكkkن أن يkkأخذ فkkي الحسkkبان مشkkورة    ينبغkkي إجkkراء تقيkkيم المخاطkkر بطkkريقة   - 3
 .الخبراء والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة 

 

ال ينبغkي بالضkرورة تفسkير اإلفkتقار إلkى المعkارف العلمkية أو توافkق اآلراء العلمkية علkى أنkه يشكل مستوى خاصًا من المخاطر أو                      - 4

 .د مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة عدم وجو

 

المخاطkkر المرتkkبطة بالكائkkنات الحkkية المحkkورة أو نواتجهkkا ، أي المkkواد المعالجkkة التkkي تعkkود فkkي األصkkل لكائkkن حkkي محkkور ، والتkkي    - 5

الحديثة ، ينبغي النظر تتضkمن إئkتالفات جديkدة لمkواد جينkية قابلkة للمضkاعفة يمكkن آشkفها ، وناتجkة عkن طkريق إسkتخدام التكنولوجيا األحيائية                    

 .إليها في إطار المخاطر الناجمة عن إستخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة 

 

وى ينبغkي إجkراء تقيkيم المخاطkر علkى أسkاس آkل حالkة على حدة ، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومست                 - 6

 .التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعًا للكائن الحي المحور المعني ، وإستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة 

 

 

 

 

 

المنهجية
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ربمkا تkؤدي عملkية تقيkيم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثناء             - 7

 .م ، بينما من جهة أخرى ربما ال تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحاالت عملية التقيي

 

 :لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه ، فإنه ينطوي ، حسب اإلقتضاء ، على إتخاذ الخطوات التالية  - 8

 

 قد تترتب عليها آثار ضارة تحديkد أي خصkائص لترآيkبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور        )أ(

 على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضًا ؛

 

وتقيkيم إحkتماالت َتحُقkُق هkذه اآلثkار الضkارة ، مkع مkراعاة مسkتوى وأنkواع تعkرض البيkئة المتلقية المحتملة للكائن الحي                     )ب(

 المحور ؛

 

 ييم للعواقب إذا تحققت هذه اآلثار الضارة ؛وإجراء تق )ج(

 

وإجkkراء تقيkkيم للمخاطkkر الكلkkية التkkي يشkkكلها الكائkkن الحkkي المحkkور علkkى أسkkاس تقيkkيم إحkkتماالت ونkkتائج اآلثkkار الضkkارة      )د(

 المحددة الواقعة ؛

 

ستراتيجيات إلدارة هذه المخاطر والتوصkية بمkا إذا آانkت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم ال ، بما في ذلك ، تحديد إ       )هـ(

 عند الضرورة ؛

 

وفkي حالkة عkدم اليقيkن فkيما يkتعلق بمسkتوى المخاطkر ، فيمكkن التصkدي لذلkك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا                     )و(

 .تلقية أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة الم/محددة مثيرة للقلق ، أو بتنفيذ إستراتيجيات مناسبة إلدارة المخاطر و

 

نقاط ينبغي النظر فيها
 

 :تبعًا لكل حالة ، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية  - 9
 

الخصkائص البيولوجkية للكائkن المتلقkي أو الكائkنات السkلف ، بما في ذلك معلومات             : الكائkن المتلقkي أو الكائkنات السkلف         )أ(

   kن الحالkنوع الوراثي ، إذا آانت معروفة ، ووصف الموائل التي يمكن أن            عkز التkأ ومراآkز المنشkل ، ومراآkائع واألصkم الشkنيفية واإلسkة التص

 تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛

 

الحالkkة التصkkنيفية واإلسkkم الشkkائع ، والمصkkدر ، والخصkkائص البيولوجkkية ذات الصkkلة         : والكائkkن أو الكائkkنات المانحkkة   )ب(

 للكائنات المانحة ؛

 

 خصائص الناقل بما في ذلك هويته ، إن وجدت ، ومصدره أو أصله ، ومجموعة عوائله ؛ : والناقل )ج(
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الخصkkائص الجينkkية للحkkامض الkkنووي المدخkkل والوظkkيفة التkkي يؤديهkkا ،   : أو خصkkائص الkkتحور/والولkkيجة أو الوالئkkج و )د(

 أو خصائص التحوير المستخدم ؛/و

 

تحديkد هويkة الكائkن الحkي المحkور والفkوارق بيkن الخصkائص البيولوجية للكائن الحي المحور              : ئkن الحkي المحkور     والكا )هـ(

 وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف ؛

 

إقkkتراح طkkرق الكشkkف وتحديkkد الهويkkة وتخصصkkها وحساسkkيتها ومkkدى       :وآشkkف وتحديkkد هويkkة الكائkkن الحkkي المحkkور     )و(

  ؛اإلعتماد عليها

 

المعلومkات المkتعلقة باإلستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك    : والمعلومkات المkتعلقة باإلسkتخدام المقصkود        )ز(

 اإلستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف ؛

 

والجغرافkية والمناخية واإليكولوجية بما في ذلك المعلومات  المعلومkات المkتعلقة بالخصkائص المكانkية        : والبيkئة المتلقkية    )ح(

 .ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراآز منشأ البيئة المتلقية المحتملة 

 

- - - - - 

 

 


