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  ،اعضاي اين پروتكل الحاقي

  

ز اين پس كه ا ،باشند اعضاي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تحت كنوانسيون تنوع زيستي مي که

  شود، ناميده مي“ پروتكل”

  اعالميه ريو در خصوص محيط زيست و توسعه،  ۱۳اصل  با توجه به

محيط زيست و در خصوص اعالميه ريو  ۱۵اصل  و پيشگيرانه رويكرد احتياطي با تاكيد مجدد بر

  ه،توسع

در جايي  ،با پروتكلو غير متناقض  ،واکنشی مناسباقدامات  پيش بينی و تدارکنياز به  صديقبا ت

  كافي براي بروز خسارت وجود دارد،كه خسارت يا احتمال 

  پروتكل،اين  ۲۷ماده  با يادآوري

  

  :  موارد زير را مورد توافق قرار دادند

  

  هدف :۱ ماده

توجه با  و ،در حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي و همکاری مشاركت ،هدف اين پروتكل الحاقي

در قوانين بين المللي آيين نامه ها و فراهم آوردن از طريق  ،انسان یبراي سالمت احتمال مخاطراتبه 

  . است يافته ژنتيكيموجودات زنده تغيير  ناشي ازو جبران خسارت  تعهدزمينه 

  

  اصطالحاتاستفاده از  :۲ماده 

 "كنوانسـيون "كنوانسيون تنوع زيستي كه از ايـن پـس    ۲استفاده در ماده  اصطالحات مورد- ۱

.صدق نمايدپروتكل الحاقي اين براي  دپروتكل باي ۳شود و ماده  ناميده مي

:ف اين پروتكل الحاقياهدا گرفتنبا در نظر بعالوه، - ۲

اعضاي  گردهمايیبه معناي  "اعضاي پروتكل نشستعنوان ه ب اعضا گردهمايی"عبارت )  الف

  .اعضاي پروتكل مي باشد نشستعنوان ه كنوانسيون ب

 اشد؛می ببر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي زيانبار  تاثيریبه معناي  "خسارت" )ب

  :می گيرد، کهدر نظر  را نيزانسان  یبر سالمتمخاطرات احتمالی آن دسته از  عين حال،در 

كه مقدور  هرجا ،و باشندقابل مشاهده در غير اين صورت،  ،قابل اندازه گيري يا- ۱

ن معـي  علمـي توسـط مرجـع صـالحيتدار     ، مبانی و معيارهايی که بر پايهاست

 تغييـر و  ديگـر  انساني ايجاد شده تغييرهرگونه  ودر آن لحاظ گرديده اند  شده

؛ ودر بر ميگيردطبيعي را 

. ذيل به ترتيب ذكر شده است ۳قابل توجه باشد، همانگونه كه در پاراگراف - ٢

موجـودات زنـده   کنتـرل   ،مير مسـتق يـ ا غيـ م يبطور مسـتق كه  ی استبه معنای هر فرد "اپراتور") ج

شـامل افـرادی از   دارد که ممکـن اسـت    داخلی،به نحو مقتضي و طبق قانون را  ژنتيکیيافته  تغيير
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د يـ ، پرورش دهنـده، تول به بازار ژنتيکیتغيير يافته موجودات زنده کننده  معرفي، مجوزدارنده  جمله

.باشد ا عرضه کنندهي، صادر کننده، وارد کننده، حمل کننده انیرس کننده، مرجع اطالع

  :             براي مدبرانهبه معناي اقدامات مستدل  "واکنشیاقدامات ") د

 در غير اين صـورت، يا  دن، تحت كنترل داشتن، تخفيف دادنگيري، به حداقل رسانپيش- ۱

  .، به صورت مقتضی، استاجتناب از خسارت

بـه   هـايی کـه   فعاليـت  نجامااز طريق و بازگرداندن آن به حالت اول تنوع زيستي  ترميم- ۲

  :در زير ذکر می شوند ترتيب اولويت

قبل از بروز خسارت داشـته  تنوع زيستي به شرايطي كه و بازگرداندن ترميم ) الف

به طور قطعـی  و در جايي كه مرجع صالحيتدار  ؛آن عادلترين حالت م نزديكيا  

وجود ندارد؛اين امر اعالم می کند که امکان 

تنـوع   وارده به خسارتاز طريق اقداماتی مانند جايگزيني و بازگرداندن ترميم ) ب

ديگـر،   یعملکـرد  عملکرد يا برایهمان  برایاجزاي تنوع زيستی  ديگرزيستي با 

  .جايگزيندر يك مكان  ،مقتضي يا در صورت در همان مکان

  :شوند زير تعيين مي موارد از جملهدرجاتی بر اساس  "چشمگيرو  مهم"يك اثر مخرب  -۳

طبيعي در  شود كه از طريق احيای قلمداد مي که به عنوان تغييري یتغيير طوالني مدت يا دائم) الف

  .دوره متعارف، جبران نخواهد شد يک طول

  .داردزيانبار ميزان تغييرات كمي و كيفي كه بر اجزای تنوع زيستي تأثير ) ب

  .ع زيستي براي تأمين كاال و خدماتكاهش توانايي اجزای تنو) پ

  .انسان در حدود مفاد پروتكل یميزان اثرات زيانبار بر سالمت) ت

  

  شمول  :۳ماده 

عمـال  اژنتيکـی   موجودات زنده تغيير يافتهدسته آن خسارت ناشي از  براياين پروتكل الحاقي  -۱

آنها  به كه موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكي. می باشدمرزي فرا نقل و انتقال هاآن منشاكه  می شود

  :اشاره شده آنهايي هستند كه

  در نظر گرفته شده اند؛ يا فرآوري خوراک دام و طيورعنوان غذا يا ه براي استفاده مستقيم ب) الف

  ؛طراحی شده انددر محيط محصور براي استفاده ) ب

  .اند در نظر گرفته شده به محيط زيست پيش انديشيده و عمدیبراي معرفي ) پ

،  اين پروتكل الحاقي براي خسارت و عمدی پيش انديشيدهمرزي فرا تبا توجه به  نقل و انتقاال -۲

به آنها فوق  ۱در پاراگراف  کهژنتيكي  مجاز از موجودات زنده تغيير يافتههاي  ناشي از برخي كاربري

.شود اعمال مياشاره شد، 
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غيـر عمـدي اشـاره شـده در      تاين پروتكل الحاقي همچنين براي خسارت ناشي از نقل و انتقاال -۳

 ۲۵غير قـانوني اشـاره شـده در مـاده      تپروتكل و همچنين خسارت ناشي از نقل و انتقاال ۱۷ماده 

. شود پروتكل اعمال مي

موجـودات  مرزي ت فرانقل و انتقاال آن دسته از الحاقي براي جبران خسارت ناشي ازاين پروتكل  -۴

 و براي آن شده اندكه بعد از الزم االجرا شدن اين پروتكل الحاقي آغاز  يافته ژنتيكي است زنده تغيير

  . حوزه استحفاظي آنها رخ داده استدرون  بهمرزي فرا اعضايي است كه انتقال دسته از

حوزه اسـتحفاظي ملـي   مناطق كه در محدوده شود  تي اعمال مياين پروتكل الحاقي براي خسار -۵

.است اعضا رخ داده

فاظي ملي آنها اتفاق افتـاده  توانند براي نشان دادن خسارتي كه در محدوده حوزه استح مي اعضا -۶

  .بوجود آورده اند، استفاده نماينداخلي خود از معيارهايی كه در قوانين د است،

مـرزي  ت فرابـرای خسـارت ناشـي از انتقـاال     بايـد اجراکننده اين پروتكل الحـاقي،  قانون داخلي  -۷

  .شود اعمالنيز  کشورهای غير عضو، يافته ژنتيکی ازموجودات زنده تغيير 

  

  سبب : ٤ماده

طـابق بـا قـوانين    م نظـر، مورد  يافته ژنتيكيبايد يك رابطه سببي بين خسارت و موجود زنده تغيير 

  .برقرار گردد ،داخلي

  

  واکنشیاقدامات : ۵ماده 

هرگونه خسارت، طبق  بروزرا ملزم كنند تا در صورت  ی مناسباپراتور يا اپراتورهاموظفند  اعضا -۱

  :نمايندوارد زير اقدام منسبت به انجام  ،مرجع صالحيتدارتعيين شده از سوی الزامات  شرايط و

  .سريعاً مرجع صالحيتدار را مطلع نمايند -الف

  و ارزيابي نمايند خسارت را -ب 

. مناسب را اتخاذ نمايند واکنشیاقدامات  -ج     

  :موظف استمرجع صالحيتدار  -۲

  .اپراتوري كه باعث ايجاد خسارت شده است را شناسايي نمايد -الف

  خسارت را ارزيابي و؛ -ب

  .كه توسط اپراتور بايد انجام شود را تعيين نمايد واکنشیاقدامات  -ج

اتـاق تهـاتر   اطالعات علمي موجود يا اطالعـات موجـود در    در جايی که اطالعات مربوطه، شامل -۳

موقع انجام نگيرد احتمـال کـافی بـرای    ب واکنشیدهد که اگر اقدامات  نشان  ،(BCH)ايمنی زيستی 

اقـدامات   خسـارتی برای اجتناب از چنـين   شودملزم  بايدخسارت وجود خواهد داشت، اپراتور  وقوع

.به عمل آوردمناسب را  واکنشی

زماني كه اپراتور موفق بـه انجـام آن    ويژه، بمناسب را واکنشیتواند اقدامات  مرجع صالحيتدار مي -۴

  .اجرا نمايدنشده است،
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و  ارزيابي خسـارت  و مخارجها  رت، از اپراتور هزينهمرجع صالحيتدار حق دارد براي جبران خسا -۵

 اعضـا . به عمل آوردمناسب را  واکنشیو هرگونه اقدامات  هزينه های فرعی ضمنی را دريافت نمايد

ملـزم بـه    می توانـد  هاي ديگري را كه در آن اپراتور كشور خود موقعيت داخلیتوانند در قوانين  مي

.  نباشد، پيش بينی و منظور نمايندها و مخارج  تامين هزينه

مسـتدل  نمايد بايد مي واکنشیتصميمات مرجع صالحيتدار كه اپراتور را ملزم به انجام اقدامات  -۶

هـاي جبـران    ن داخلي بايد راه حـل وانيق. شودپراتور رسانده ا یآگاهبايد به چنين تصميماتي . باشد

مرجـع  . دنـ نماي پيش بينی و تصـريح خسارت از جمله بررسي قضايي و اجرايي چنين تصميماتي را 

. هاي موجود آگـاه نمايـد   قوانين داخلي، اپراتور را از راه حل الحيتدار همچنين موظف است طبقص

در شرايط مقتضـي   واکنشیي نبايد مرجع صالحيتدار را از انجام اقدامات يها راه حل چنين رجوع به

. باشد داخلي تصريح شده در قوانينباز دارد مگر اينكه 

ضـروری  كه مرجع صـالحيتدار   یخاص واکنشیا توجه به تعريف اقدامات و بدر اجراي اين ماده  -۷

 واکنشـی كه آيـا اقـدامات    نند به نحو مقتضي ارزيابي نمايندتوا ميدانسته يا به عمل می آورد، اعضا 

.شده است به آن پرداخته ، پيش بينی وقوانين داخلي آنها در زمينه مسئوليت مدني درقبالً 

  .بايد طبق قوانين داخلي اجرا شود واکنشیاقدامات  -۸

  

  معافيت ها : ۶ماده 

  :نمايند پيش بينی زيرتوانند در قوانين داخلي كشورشان، معافيت ها را به شرح  مي اعضا -۱

  و) فورس ماژور(غير قابل پيش بيني موقعيت های حوادث طبيعي يا ) الف       

  جنگ يا آشوب هاي مدني) ب        

را کـه ممکـن    موارد نقصیديگر يا   معافيتهرگونه  ،در قوانين داخلي كشورشان ،ندتوان مي اعضا  -۲

  .نمايند پيش بينیاست صالح بدانند، 

  

  هاي زماني محدوديت: ۷ماده 

  :نمايند پيش بينیتوانند در قوانين داخلي خود موارد زير را  مي اعضا

  ؛ وواکنشیاقدامات  فرآيندهای مربوط به براييا مطلق از جمله / وهاي زماني نسبي  محدوديت) الف

  .شروع يك دوره كه داراي محدوديت زماني است) ب

  

  محدوديت هاي مالي: ۸ماده 

جبران هزينـه هـا و مخـارج مـالي     برای  محدوديت های مالی ،در قوانين داخلي خود ،توانند مي اعضا

  . نمايند پيش بينی را واکنشیمربوط به اقدامات 
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  اعاده حق : ۹ماده 

 برابـر در ممکن است كه يك اپراتور را  جبران خسارتي اعاده ياحق  هرگونهاين پروتكل الحاقي نبايد 

  .محدود يا ممنوع نمايد داشته باشد یديگر هر فرد

  

  تضمين مالي: ۱۰ماده 

دارند تا در قوانين داخلي كشور خود تضمين مالي را فـراهم   اين حق را بر خود محفوظ می اعضا. ۱

  .نمايند

حقـوق و   بـه صـورتی عمـل نماينـد کـه بـا      فـوق   ۱به حقوق اشاره شده در پـاراگراف   اعضا بايد. ۲

پروتكل را مورد  سه پاراگراف آخر بخش مقدماتی و منطبق باشدالمللي تعهداتشان تحت قوانين بين

  . قرار دهند توجه

از الزم االجرا شدن پروتكل الحـاقي   ، پساعضاي پروتكل نشستعنوان ه ب اعضا گردهمايیاولين . ۳

مـوارد زيـر    از جمله یمواردبه که به عمل آورد ی مطالعه جامع تاد درخواست نماياز دبيرخانه  يدبا

  :بپردازد

  تضمين مالي؛ مکانيسم های ويژگی های) الف

ـ   چنين  اقتصادي و زيست محيطی ،اجتماعيبررسي اثرات ارزيابي و )  ب در  ويژهمکانيسـم هـايی ب

  شورهاي در حال توسعه؛ وك

  .شناسايي نهادهاي مناسب براي تأمين ضمانت مالي) پ

  

  يالملل نيب غيرقانونی عمالاَبرای  ها دولت مسئوليت :۱۱ماده 

ـ  تحـت قـوانين حقـوق   هـا  نبايد حقوق و تعهداتی را که دولتن پروتکل الحاقي يا عـام در   الملـل  نيب

  .رار دهدر قي، تحت تاثی دارندن الملليبعمال غيرقانونی خصوص مسئوليت آنها در قبال اَ

  

  مسئوليت مدني با ارتباطو اجرای درون مرزی : ۱۲ماده 

پيش بينی را هايی که به خسارت می پردازند  مقررات و آيين نامهبايد در قوانين داخلي خود  اعضا. ۱

پيش بينی  مطابق با اين پروتكل الحاقي  واکنشی رابايد اقدامات  اعضا ،براي اجراي اين تعهد. نمايند

:، و در صورت مقتضینمايند

هاي عمـومي در   قواعد و دستورالعملو نيز در جايی که قابل اجرا باشد، ، قوانين داخلي موجود) الف

  . كار برنده ب را زمينه مسئوليت مدني

  ؛ ياکنند يا به کار گيرند ايجادبراي اين هدف،  بويژه مسئوليت مدني را های مقررات و آيين نامه) ب

  . كار برنده تركيبي از هر دو را ايجاد كرده يا ب )پ



كواالالمپور -پروتكل الحاقي ناگويا

___________________________________________________________

٧

مناسـب در قـوانين داخلـي خـود      هـای  مقـررات و آيـين نامـه   بايد با هدف فـراهم نمـودن    اعضا. ۲

ماده نگونه كه در آن خسارت آمسئوليت مدني براي خسارت مادي يا شخصي مربوط به  خصوصدر

  :عريف شده استت) ب( ۲پاراگراف ، ۲

  در خصوص مسئوليت مدني، را ادامه دهند؛اجراي قوانين داخلي موجود خود ) الف

 بـه کـارگيری آن را   يـا  ندكار بره ب، ايجاد کرده ،براي اين منظور بويژهقانون مسئوليت مدني را ) ب

  ادامه دهند؛ يا

.ادامه دهند رابه کارگيری آن  يا ه كار گيرندو ب ايجاد کردهتركيبي از هر دو را ) پ

اعضا  ،فوق ۲يا  ۱در پاراگراف ) پ(يا ) ب(، مطابق با بندهاي قانون مسئوليت مدني هنگام ايجاد -۳

  :بپردازندبه نحو مقتضي به عوامل زير در کنار موارد ديگر، بايد 

  خسارت) الف

  تقصير ارد تعهد شامل تعهد صريح يا بر پايهاستاند) ب

  صورت اقتضادر كاناليزه كردن تعهد ) پ

  حق اعتراض ) ث

  

  ارزيابي و بازنگري :۱۳ماده 

سال پـس   ۵اقي را كارايي اين پروتكل الح پروتكل بايد نشست اعضای عنوانه ب گردهمايی اعضا

کـه   بـه شـرط آن  سال يكبار مـورد بـازنگري قـرار دهـد،      ۵هر سپس شدن آن و از الزم االجرا 

بررسـي  . دنارائه شده باشـ  فراهم و توسط اعضاباشند  میای  چنين بازنگرینيازمند اطالعاتی که 

پروتكل تصريح شده است،  ۳۵ارزيابي و بازنگري پروتكل، همانگونه كه در ماده  چارچوبدر  بايد

اولـين  . اتخـاذ گـردد  عضـا  اينكه در اين پروتكل الحاقي تصميم ديگـري توسـط ا   انجام شود مگر

  . باشد ۱۲و  ۱۰ مادهدو بازنگري بايد شامل بازنگري كارايي 

  گردهمايی اعضا به عنوان نشست اعضای پروتكل: ۱۴ماده 

 نشسـت اعضـای   عنـوان ه بـ  گردهمايی اعضاكنوانسيون،  ۳۲ماده  ۲به موجب پاراگراف .١

.اين پروتكل الحاقي باشد نشست اعضایبه عنوان بايدپروتكل 

الحاقي را بطور  بايد اجراي اين پروتكلپروتكل  نشست اعضای عنوانه ب گردهمايی اعضا.۲

منظم مورد بازنگري قرار داده و در حوزه اختيـارات خـود تصـميمات الزم را كـه بـراي      

بـه  شـده   محول اجراي مؤثر آن ضروري است اتخاذ نمايد و موظف است وظايف یارتقا

راگراف های ادر وظايف محوله در پ تغييرات الزمبا وسيله اين پروتكل الحاقي و ه بآن را 

۴ (a)  و(f)  انجام دهد پروتکل ۲۹ماده .
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  دبيرخانه :۱۵ماده 

به عنوان دبيرخانه اين پروتكـل   دكنوانسيون تأسيس شده است باي ۲۴اي كه براساس ماده  دبيرخانه

  .الحاقي انجام وظيفه نمايد

  

  ارتباط با كنوانسيون و پروتكل :۱۶ماده 

  .را نه تغيير و نه اصالح نمايد به پروتكل ضميمه گرديده و پروتكل اين پروتكل الحاقي بايد.۱

 )پروتكـل الحـاقي   اعضای اين(آن  اعضاي ی را کهاين پروتكل الحاقي نبايد حقوق و تعهدات.۲

  .تحت تأثير قرار دهددارند كنوانيسيون و پروتكل تحت 

به استثناي موارد پيش بيني شده در اين پروتكل  الحاقی، مقـررات كنوانسـيون و پروتكـل    .۳

  .دندر خصوص اين پروتكل الحاقي اعمال شو الزم، يد، با تغييراتبا

پروتكـل   فـوق، ايـن   ۳پـاراگراف   صرفنظر از يا لطمه به حقوق و امتيازات منـدرج در بدون .۴

تحت تـأثير  دارد بر اساس قوانين بين المللي  ی را که يک عضوالحاقي نبايد حقوق و تعهدات

.قرار دهد

  

  امضا: ۱۷ماده 

پروتكل در دفاتر مركزي سـازمان ملـل در نيويـورك از     براي امضای اعضاید اين پروتكل الحاقي باي

گشـوده  ) ۱۳۹۰اسـفند   ۱۶(ميالدي   ۲۰۱۲مارس  ۶الي ) ۱۳۸۹اسفند  ۱۶( ۲۰۱۱مارس  ۷تاريخ 

  .دباش

  

  يی شدناجرا: ۱۸ماده 

در نـودمين روز پـس از تـاريخ  سـپردن چهلمـين سـند تصـويب،         داين پروتكل الحاقي بايـ . ۱

اي كه عضو ايـن   اقتصادي منطقه کشورها يا سازمان های وحدتتوسط  الحاقاييد يا تپذيرش، 

.پروتكل هستند، الزم االجرا گردد

کـه آن را  اي  اقتصـادي منطقـه   کشور يا يک سـازمان وحـدت  يک اين پروتكل الحاقي براي. ۲

، سـند چهلمـين  ،  بعـد از سـپردن   ملحق می شـود آن  بهيا  می نمايد تاييد يا تصويب، پذيرش

آن کشـور  نود روز بعد از تاريخي کـه   -فوق به آن اشاره شده است ۱همانگونه که در پاراگراف 

سـليم  تخـود را   الحـاق سند تصويب، پـذيرش، تاييـد يـا    اي  اقتصادي منطقه وحدتسازمان يا 

 مالزاي  اقتصـادي منطقـه   کشور يا سازمان وحدتبراي آن  پروتکل تاريخي که در، يا نمايد می

  . شود ديرتر باشند، وارد فاز  اجرايي مي يک جرا مي شود، بر حسب اينکه کداماال

 سـازمان وحـدت   يـک  از سـوی فوق، هر سندي کـه   ٢و ١با در نظر گرفتن اهداف بندهاي . ۳ 

ـ    يک سـند الحـاقي بـه    عنوان سپرده شود نبايد بهاي  اقتصادي منطقه  وسـيله ه اسـنادي کـه ب

  .شوداند، اضافه و محاسبه عضو چنين سازماني سپرده شده  کشورهای
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  شرط  قيد و: ١٩ماده 

    .توان براي اين پروتكل قائل شد شرطي را نمي قيد وهيچ     

  

  کناره گيري: ٢٠ماده 

دو سال از ورود اين پروتكل به فـاز اجرايـي بـراي يـك كشـور عضـو       آن که در هر زماني پس از . ۱

.کناره گيري نمايدالحاقی پروتکل ارائه اعالن کتبي به دبيرخانه از اين تواند با  بگذرد، آن عضو مي

ی گيري بايد با گذشت يک سال از تاريخ دريافت آن توسط دبيرخانـه يـا در تـاريخ    هرگونه کناره. ۲

.شود، انجام گيرد گيري مشخص  در اعالن کنارهند می تواکه  پس از آن

عنوان کناره گيـري از  ه پروتکل از پروتکل کناره گيري کند بايد ب ٣٩هر عضوي که مطابق ماده . ۳

.تلقی شوداين پروتکل الحاقي نيز 

  

  متون معتبر: ٢١اده م

روسي و اسـپانيايي بـه    يسي، فرانسوي،نسخه اصلي اين پروتکل الحاقي به زبانهاي عربي، چيني، انگل

  .شوند تسليممعتبر بوده و بايد به دبير کل سازمان ملل  يک اندازه

اشـند، ايـن   دارا مـي ب  بـرای ايـن امـر   کنندگان ذيل، که اختيـارات الزم را  ، امضابراي گواهي اين امر

  .نموده اند پروتکل الحاقي را امضا

  .در ناگويا انجام شد ٢٠١٠اکتبر  ١٥در تاريخ 

  

  

  


