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مقدمة

إن اتفاقية التنوع البيولوجي قد صيغت يف شكلها النهايئ بنريويب يف أيار/مايو 1992، وفُتح باب التوقيع 

عليها مبؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو يوم 5 حزيران/يونيو 1992، وأصبحت نافذة 

يف 29 كانون األول/ديسمرب 1993. واليوم فهذه االتفاقية هي الصك الدويل الرئييس ملعالجة شؤون التنوع 

البيولوجي. ومتثل االتفاقية نهجاً جامعاً وشامالً لصون التنوع البيولوجي، ولالستعامل املستدام للموارد الطبيعية، 

وللتقاسم العادل واملنصف للمنافع التي تنشأ عن استعامل املوارد الجينية.

والسالمة األحيائية هي من املسائل التي تعالجها االتفاقية. ويشري هذا املفهوم إىل الحاجة إىل حامية الصحة 

البرشية والبيئة من اآلثار الضارة املحتملة التي قد ترتتب عىل منتجات التكنولوجيا األحيائية العرصية. ويف 

الوقت نفسه، فمن املسلّم به أن التكنولوجيا األحيائية العرصية هي أمر ينطوي عىل إمكانية كبرية لتحسني رفاه 

اإلنسان، خصوصاً بالوفاء باالحتياجات الرضورية يف مجال الغذاء والزراعة والعناية بالصحة. وتعرتف االتفاقية 

اعرتافاً واضحاً بهذين الجانبني للتكنولوجيا األحيائية العرصية. فاالتفاقية، من ناحية، توفر إمكانية التوصل 

وإمكانية نقل التكنولوجيات، مبا فيها التكنولوجيا األحيائية، التي تتصل بالصون واالستعامل املستدام للتنوع 

البيولوجي )مثالً يف املادة 16، الفقرة 1 ويف املادة 19، الفقرتني 1 و2(. ومن ناحية أخرى فإن املادتني 8)ز( و19، 

الفقرة 3، تسعيان إىل كفالة وضع اإلجراءات الالزمة لتعزيز سالمة التكنولوجيا األحيائية يف سياق الهدف العام 

لالتفاقية، الذي هو تخفيف جميع التهديدات املحتملة التي قد تحوق بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة ما قد 

يكون يف ذلك أيضاً من مخاطر عىل الصحة البرشية. أما املادة 8)ز( فهي تعالج التدابري التي ينبغي أن تتخذها 

األطراف عىل الصعيد الوطني، بينام تضع املادة 19، الفقرة 3، األساس لوضع صك دويل ملزم قانوناً، ملعالجة 

موضوع السالمة األحيائية.

فقد أنشأ مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف اجتامعه الثاين املعقود يف ترشين الثاين/نوفمرب 1995 فريق عمل 

مخصصاً مفتوح العضوية بشأن السالمة األحيائية مهمته أن يضع مرشوع بروتوكول يف سبيل تلك السالمة، مع 

الرتكيز بصفة خاصة عىل التحرك عرب الحدود ألي كائنات حية محورة ناشئة عن التكنولوجيا العرصية، والتي قد 

يكون لها أثر ضار عىل الصون واالستعامل املستدام للتنوع البيولوجي. وبعد مفاوضات دامت عدة سنوات، ُوضع 

الربوتوكول املعروف بربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، يف صيغته 

النهائية وتم إقراره يف مونرتيال يف 29 كانون الثاين/يناير 2000 يف اجتامع استثنايئ ملؤمتر األطراف.

وقد رحبت الدوائر العاملية بربوتوكول السالمة األحيائية بوصفه خطوة هامة إىل األمام لكونه يوفر إطاراً 

تنظيمياً دولياً للتوفيق بني احتياجات التجارة وبني صيانة البيئة يف وسط صناعة عاملية تنمو برسعة، هي صناعة 

التكنولوجيا األحيائية. وبذلك فإن الربوتوكول هو أداة تستحدث بيئة متكينية للتطبيق السليم -من حيث صون 

البيئة- للتكنولوجيا األحيائية مام يتيح جني القدر األقىص من املنفعة من اإلمكانيات التي تستطيع التكنولوجيا 

األحيائية توفريها، مع اإلقالل بقدر اإلمكان مام قد تنطوي عليه تلك التكنولوجيا من مخاطر محتملة عىل البيئة 

والصحة البرشية.
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بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع لالتفاقية 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

بوصفها أطرافاً يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع االبيولوجي، ويُشار إليها هنا فيام بعد بـ »االتفاقية«،

وإْذ تشري إىل الفقرتني 3 و4 من املادة 19، وإىل املادتني 8 )ز( و17 من االتفاقية،

وإْذ تشري أيضاً إىل املقرر 5/2 املؤرخ يف 17 ترشين الثاين/نوفمرب 1995 ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املعنية 

بوضع بروتوكول السالمة األحيائية، الذي يركز بشكل محدد عىل النقل عرب الحدود ألي كائن حي محور ناتج عن 

التكنولوجيا األحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، ويضع، 

بصفة خاصة، إجراءات مناسبة لالتفاق املسبق عن علم، للنظر فيها،

وإْذ تؤكد مجدداً النهج التحوطي الوارد يف املبدأ 15 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،

وإْذ تدرك التوسع الرسيع يف التكنولوجيا األحيائية الحديثة وتنامي القلق الجامهريي إزاء آثارها الضارة 

املحتملة عىل التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً،

وإْذ تدرك أن التكنولوجيا األحيائية الحديثة تنطوي عىل إمكانيات كبرية لرفاه البرش إذا ما طورت 

واستخدمت وفقاً لتدابري أمان مالمئة للبيئة وصحة اإلنسان،

وإْذ تقر أيضاً باألهمية الحاسمة ملراكز املنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البرشي،

وإْذ تضع يف اعتبارها اإلمكانيات املحدودة لدى الكثري من البلدان، ال سيام البلدان النامية، ملغالبة طبيعة 

وحجم املخاطر املعروفة واملحتملة املرتبطة بالكائنات الحية املحورة،

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

وإذ تؤكد أن هذا الربوتوكول لن يفرس عىل أنه ينطوي ضمناً عىل تغيري يف حقوق والتزامات أي طرف 

مبوجب أي من االتفاقات الدولية القامئة،

ووعياً منها بأن الجزء الرسدي الوارد أعاله ال يقصد به جعل هـذا الربوتوكول تابعاً لالتفاقات الدولية 

األخرى،

قد اتفقت عىل ما ييل: 
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املادة

1
الهدف

وفقاً للنهج النحوطي الوارد يف املبدأ 15 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا 

الربوتوكول هو املساهمة يف ضامن مستوى مالئم من الحامية يف مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات 

الحية املحورة الناشئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي ميكن أن ترتتب عليها آثار ضارة عىل حفظ 

واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً، ومع الرتكيز بصفة خاصة عىل 

النقل عرب الحدود.

املادة

2
أحكام عامة

يتخذ كل طرف التدابري القانونية واإلدارية الرضورية وغريها من التدابري املناسبة لتنفيذ التزاماته مبوجب   - 1

هذا الربوتوكول.

تضمن األطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطالق أي كائنات حية محورة، متنع   - 2

أو تقلل من املخاطر الواقعة عىل التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً.

ليس يف هذا الربوتوكول ما يؤثر بأي حال عىل سيادة الدول عىل بحارها اإلقليمية املحددة وفقاً للقانون   - 3

الدويل، وعىل الحقوق السيادية والوالية القضائية للدول يف مناطقها االقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً 

للقانون الدويل، وعىل مامرسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها املالحية كام نص عليه القانون 

الدويل، وكام عربت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة.

ليس يف هذا الربوتوكول ما يفرس عىل أنه يقيد حقوق طرف ما يف اتخاذ أي إجراء أكرث حامية لحفظ   - 4

واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مام نادى به يف هذا الربوتوكول، رشيطة أن يتسق هذا اإلجراء مع هدف 

وأحكام هذا الربوتوكول وأن يتوافق مع االلتزامات األخرى لذلك الطرف مبوجب القانون الدويل.

تَُشِجْع األطراف عىل أن تراعي، حسب االقتضاء، الكفاءات املتوفرة وكذا الوثائق املوجودة واألعامل املنجزة   - 5

التي تضطلع بها املحافل الدولية ذات االختصاص يف مجال املخاطر الواقعة عىل صحة اإلنسان.
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املادة

3
استخدام المصطلحات

ألغراض هذا الربوتوكول: 

)أ(  يعني »مؤمتر األطراف« مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛

يعني »االستخدام املعزول« أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل  )ب( 

عىل أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابري محددة تحد بصورة فعالة من تالمسها مع البيئة الخارجية، وتحد 

من تأثريها عىل تلك البيئة؛

يعني »التصدير« النقل املقصود عرب الحدود من طرف إىل طرف آخر؛ )ج( 

يعني »املَُصِدْر« أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لوالية الدولة القامئة بالتصدير، ويرتب لتصدير  )د( 

الكائن الحي املحور؛

يعني »االسترياد« النقل املقصود عرب الحدود إىل طرف من طرف آخر؛ )هـ( 

يعني »املستورد« أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لوالية الدولة القامئة باالسترياد، ويرتب  )و( 

السترياد الكائن الحي املحور؛

يعني »الكائن الحي املحور« أي كائن حي ميتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها  )ز( 

عن طريق استخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة؛

يعني »الكائن الحي« أي كائن بيولوجي قادر عىل نقل أو مضاعفة املادة الجينية، مبا يف ذلك  )ح( 

الكائنات العقيمة والفريوسات وأشباه الفريوسات؛

تعني »التكنولوجيا األحيائية الحديثة« تطبيق:  )ط( 

تطبيق تقنيات داخل أنابيب االختبار للحامض النووي مبا يف ذلك املؤتلف ريبوز منقوص  أ - 

األوكسجني )DNA(، والحقن املبـارش للحامض النووي يف الخاليا أو العضيات؛

أو دمج خاليا الكائنات غري املنتمية إىل فئة تصفية واحدة؛ ب - 

مستخدمة يف التكاثر واالنتخاب التقليدي، وال تعترب تقنيات مستخدمة يف الرتبية واالنتخاب الطبيعيني.

تعني »منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي« منظمة مكونة من دول ذات سيادة يف منطقة معينة،  )ي( 

نقلت إليها دولها األعضاء االختصاص يف املسائل التي ينظمها هذا الربوتوكول، والتي أصبح ُمخوالً لها حسب 

األصول وفقاً لنظامها الداخيل التوقيع أو التصديق عىل هذا الربوتوكول أو قبوله أو اعتامده أو االنضامم إليه؛

يعني »النقل عرب الحدود« نقل كائن حي محور من طرف إىل طرف آخر، إال فيام يتعلق بأغراض  )ك( 

املادتني 17 و24 فإن النقل عرب الحدود ينسحب عىل النقل بني األطراف وغري األطراف.
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املادة

4
النطاق

يرسي هذا الربوتوكول عىل النقل عرب الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية املحورة التي 

قد تنطوي عىل آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان 

أيضاً.

املادة

5
المستحضرات الصيدالنية

دون التقيد بأحكام املادة 4، ومع عدم املساس بحق أي طرف يف إخضاع جميع الكائنات الحية املحورة 

لتقييم املخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن االسترياد، ال يرسي هذا الربوتوكول عىل النقل عرب الحدود للكائنات 

الحية املحورة التي تعترب مواد صيدالنية لإلنسان وتتناولها اتفاقات أو منظامت دولية أخرى ذات صلة.

املادة

6
العبور واالستخدام المعزول

دون التقيد بأحكام املادة 4، ومع عدم املساس بحق أي طرف عبور يف تنظيم نقل كائنات حية محورة عرب   - 1

أراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بأي قرار لذلك الطـرف، وفقاً للفقرة 3 من املادة 2، فيام 

يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عرب أراضيه، ال ترسي أحكام هذا الربوتوكول، فيام يتعلق بإجراء االتفاق 

املسبق عن علم، عىل الكائنات الحية املحورة العابرة.

دون التقيد بأحكام املادة 4، ومع عدم املساس بحق أي طرف يف إخضاع جميع الكائنات الحية املحورة   - 2

لتقييم املخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن االسترياد، ويف وضع املعايري لالستخدام املعزول داخل نطاق سلطته 

الوطنية، ال ترسي أحكام هذا الربوتوكول، فيام يتعلق بإجراء االتفاق املسبق عن علم، عىل النقل عرب الحدود 

للكائنات الحية املحورة املوجهة لالستخدام املعزول الذي ينفذ وفقاً ملعايري طرف االسترياد.
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املادة

7
تطبيق إجراء االتفاق المسبق عن علم

يرسي إجراء االتفاق املسبق عن علم الوارد يف املواد مـن 8 إىل 10 و12، رهناً باملادتني 5 و6، قبل أول   - 1

عملية نقل مقصودة عرب الحدود لكائنات حية محورة موجهة لإلدخال املقصود يف بيئة طرف االسترياد.

ال يشري »اإلدخال املقصود يف البيئة« املشار إليه يف الفقرة 1 أعاله إىل الكائنات الحية املحورة املراد   - 2

استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز.

ترسي املادة 11 قبل أول عملية نقل عرب الحدود للكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية   - 3

أو كأعالف أو للتجهيز.

ال يرسي إجراء االتفاق املسبق عن علم عىل النقل املقصود عرب الحدود للكائنات الحية املحورة الذي   - 4

يحدده مقرر يصدر عن مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول يفيد بأنها قد ال تنطوي 

عىل آثار ضـارة عىل الحفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً.

املادة

8
اإلخطار

يخطر طرف التصدير، أو يطلب من املَُصِدر أن يكفل تقديم إخطار كتايب إىل السلطة الوطنية املختصة لدى   - 1

طرف االسترياد قبل القيام بالنقل املقصود عرب الحدود ألي كائن حي محور يقع يف نطاق الفقرة 1 من املادة 7. 

ويشتمل اإلخطار، كحد أدىن، عىل املعلومات املحددة يف املرفق األول.

يكفل طرف التصدير وجود رشط قانوين يتعلق بدقة املعلومات التي يقدمها املَُصِدر.  - 2
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املادة

9
اإلقرار بتسلم اإلخطار

يُِقر طرف االسترياد كتابة للُمخِطر بتسلم اإلخطار خالل تسعني يوماً من تسلم اإلخطار.  - 1

يحدد اإلقرار:   - 2

تاريخ تلقي اإلخطار؛ )أ( 

ما إذا كـان اإلخطار يحتوي، من الناحية الشكلية، عىل املعلومات املحددة يف املادة 8؛ )ب( 

ما إذا كان يجب امليض طبقاً لإلطار التنظيمي املحيل لطرف االسترياد أو طبقاً لإلجراء املنصوص عليه  )ج( 

يف املادة 10.

يكون اإلطار التنظيمي املحيل املشار إليه يف الفقرة 2 )ج( أعاله متوافقاً مع أحكام هذا الربوتوكول.  - 3

ال يُعني عدم إقرار طرف االسترياد بتسلم اإلخطار موافقته عىل النقل املقصود عرب الحدود.  - 4

املادة

10
إجراء اتخاذ القرار

تكون القرارات التي يتخذها طرف االسترياد متوافقة مع املادة 15.  - 1

يقوم طرف االسترياد، خالل الفرتة الزمنية املشار إليها يف املادة 9، بإبالغ املخطر كتابة مبا إذا كان ميكن   - 2

امليض يف النقل املقصود عرب الحدود: 

فقط بعد أن يكون طرف االسترياد قد أعطى موافقتَه كتابيًة؛ )أ( 

أو بعد ما ال يقل عن تسعني يوماً بدون موافقة كتابية الحقة. )ب( 

يقوم طرف االسترياد خالل مائتني وسبعني يوماً من تاريخ تلقي اإلخطار، بإبالغ املخطر وغرفة تبادل   - 3

معلومات السالمة األحيائية كتابًة بقراره املشار إليه يف الفقرة 2 )أ( أعاله: 

باملوافقـة عىل االسترياد، برشوط أو بدون رشوط، مبا يف ذلك كيفية انطباق القرار عىل الواردات  )أ( 

الالحقة من نفس الكائن الحي املحور؛

أو بحظر االسترياد؛ )ب( 
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أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً لإلطار التنظيمي املحيل أو باملرفق األول؛ وعند حساب  )ج( 

الوقت الذي يتعني أن يرد فيه طرف االسترياد، ال يؤخد يف الحسبان عدد األيام التي يتعني عليه أن ينتظر فيها 

تلقي املعلومات اإلضافية ذات الصلة؛

أو بإبالغ املخطر بأن الفرتة املحددة يف هذه الفقرة قد تم متديدها بفرتة زمنية محددة. )د( 

يبني القرار الذي يتخذ مبوجب الفقرة 3 أعاله األسباب التي بني عليها القرار إال يف حالة املوافقة غري   - 4

املرشوطة.

ال يعني عدم قيام طرف االسترياد بإبالغ قراره خالل فرتة املائتني وسبعني يوماً من تاريخ تلقي اإلخطار   - 5

موافقته عىل النقل املقصود عرب الحدود.

عدم توافر اليقني العلمي نتيجة لعدم كفاية املعلومات واملعرفة العلمية ذات الصلة فيام يتعلق مبدى حدة   - 6

اآلثار الضارة املحتملة الناتجة عن كائن حي محور، عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي يف طرف 

االسترياد، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً، ال مينع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب االقتضاء، بشأن 

استرياد الكائن الحي املحور املعني، عىل النحو املشار إليه يف الفقرة 3 أعاله بهدف تاليف أو تدنية اآلثار الضارة 

املحتملة.

يبت مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف، يف أول اجتامع له، يف اإلجراءات واآلليات املالمئة   - 7

ملساعدة أطراف االسترياد عىل اتخاذ قرار.

املادة

11
إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها 

مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز

عىل كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن االستخدام املحيل، مبا يف ذلك الطرح يف األسواق لكائن حي محور قد   - 1

يكون خاضعاً للنقل عرب الحدود لالستخدام املبارش كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، أن يحيط األطراف علامً بذلك 

يف غضون خمسة عرش يوماً من اتخاذ القرار، عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. وتتضمن هذه 

املعلومات، كحد أدىن، املعلومات املحددة يف املرفق الثاين. ويقدم الطرف نسخة من املعلومات كتابة إىل جهة 

االتصال الوطنية لكل طرف يبلغ األمانة مقدماً بتعذر وصوله إىل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. وال 

يرسي هذا الحكم عىل القرارات املتعلقة بالتجارب امليدانية.

يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً مبوجب الفقرة 1 أعاله وجود رشط قانوين يتعلق بدقة املعلومات املقدمة   - 2

من صاحب الطلب.

يجوز ألي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة املحددة يف الفقرة )ب( من املرفق الثاين.  - 3
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يجوز ألي طرف أن يتخذ قراراً بشأن استرياد الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو   - 4

كأعالف أو للتجهيز، مبوجب إطاره التنظيمي املحيل مبا يتوافق مع أهداف هذا الربوتوكول.

يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، نسخاً من أي قوانني ولوائح وطنية ومبادئ   - 5

توجيهية ميكن تطبيقها عىل الكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، إن 

وجدت.

يجوز لبلد نام طرف أو لطرف مير اقتصاده مبرحلة انتقال، لدى مامرسته لسلطته القضائية املحلية، ويف   - 6

غياب مثل هذا اإلطار التنظيمي املحيل املشار إليه يف الفقرة 4 أعاله، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات 

السالمة األحيائية، أن قراره قبل أول عملية استرياد لكائن حي محور يراد استخدامه مبارشة كأغذية أو كأعالف 

أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات مبوجب الفقرة 1 أعاله، سوف يتخذ وفقاً للمعايري التالية: 

بعد إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث؛  )أ( 

واتخاذ قرار خالل إطار زمني معني ال يتجاوز مائتني وسبعني يوماً. )ب( 

ال يعني عـدم قيام أي طرف بإبالغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعاله موافقته أو رفضه استرياد كائن حي محور يراد   - 7

استخدامه مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، ما مل يحدد الطرف خالف ذلك.

عدم توافر اليقني العلمي نتيجة لعدم كفاية املعلومات واملعرفة العلمية ذات الصلة فيام يتعلق مبدى حدة   - 8

اآلثار الضارة املحتملة الناتجة عن كائن حي محور، عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي يف طرف 

االسترياد، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً، ال مينع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب االقتضاء، بشأن 

استرياد الكائن الحي املحور املـراد استخدامه مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز بهدف تاليف أو تدنية اآلثار 

الضارة املحتملة.

يجوز ألي طرف أن يبدي حاجته إىل املساعدة املالية والتقنية وإىل بناء القدرات فيام يتعلق بأي كائنات   - 9

حية محورة يراد استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز. وتتعاون األطراف لتلبية هذه االحتياجات 

وفقاً للامدتني 22 و28.
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املادة

12
استعراض القرارات

يجوز لطرف االسترياد يف أي وقت، وعىل ضوء املعلومات العلمية الجديدة عن اآلثار الضارة املحتملة عىل   - 1

حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً، أن يقوم باستعراض 

وتغيري أي قرار بشأن النقل املقصود عرب الحدود. ويف هذه الحالة، عىل هذا الطرف، خالل ثالثني يوماً، أن 

يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشري إليها يف القرار، وكذلك غرفة تبادل 

معلومات السالمة األحيائية، وأن يبني أسباب اتخاذ هذا القرار.

يجوز لطرف التصدير أو املخطر أن يطلب إىل طرف االسترياد أن يعيد النظر يف قرار اتخذه بشأنه مبوجب   - 2

املادة 10 إذا كان طرف التصدير أو املخطر يرى: 

أن تغيرياً يف الظروف قد حدث قد يؤثر عىل نتائج تقييم املخاطر التي اتُخذ القرار عىل أساسها؛ )أ( 

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

يرد طرف االسترياد عىل مثل هذا الطلب كتابًة، خالل تسعني يوماً، ويبني أسباب اتخاذ القرار.  - 3

يجوز لطرف االسترياد، حسب تقديره، أن يشرتط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات الالحقة.  - 4

املادة

13
اإلجراء المبسط

يجوز لطرف االسترياد، رشيطة تطبيق تدابري مالمئة تكفل أمان النقل املقصود عرب الحدود للكائنات الحية   - 1

املحورة طبقاً ألهداف هذا الربوتوكول، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ما ييل: 

الحاالت التي ميكن فيها القيام بالنقل املقصود عرب الحدود يف نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار  )أ( 

طرف االسترياد به؛

والكائنات الحية املحورة الواردة إليه والتي ميكن إعفاؤها من إجراء االتفاق املسبق عن علم. )ب( 

ويجوز أن ترسي اإلخطارات مبوجب الفقرة الفرعية )أ( أعاله عىل عمليات النقل الالحقة املشابهة إىل نفس 

الطرف.

املعلومات املتعلقة بالنقل املقصود عرب الحدود واملقرر تقدميها يف اإلخطارات املشار إليها يف الفقرة 1 )أ(   - 2

أعاله هي املعلومات املحددة يف املرفق األول.
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املادة

14
االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف

يجوز لألطراف أن تدخل يف اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف فيام يتعلق بالنقل   - 1

املقصود عرب الحدود للكائنات الحية املحورة مبا يتوافق مع هدف هذا الربوتوكول ورشيطة أال تؤدي هذه 

االتفاقات والرتتيبات إىل مستوى من الحامية يقل عام ينص عليه هذا الربوتوكول.

يبلغ كل طرف الطرف اآلخر، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بأي اتفاقات وترتيبات   - 2

ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول.

ال تؤثر أحكام هذا الربوتوكول عىل النقل املقصود عرب الحدود الذي يتم وفقاً لتلك االتفاقات والرتتيبات   - 3

مثلام يتم بني األطراف يف تلك االتفاقات أو الرتتيبات.

يجوز ألي طرف أن يقرر أن قوانينه املحلية ترسي عىل واردات محددة إليه، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل   - 4

معلومات السالمة األحيائية بهذا القرار.

املادة

15
تقييم المخاطر

تجري تقييامت املخاطر مبوجب هذا الربوتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة   - 1

التقنيات املعرتف بها لتقييم املخاطر. وتستند تقييامت املخاطر هذه عىل األقل إىل املعلومات املقدمة وفقاً 

للامدة 8 والقرائن العلمية األخرى املتاحة، وذلك من أجل تحديد وتقييم اآلثار الضارة املحتملة للكائنات الحية 

املحورة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً.

يضمن طرف االسترياد إجراء تقييامت املخاطر فيام يتعلق بالقرارات التي تتخذ مبوجب املادة 10. ويجوز   - 2

لطرف االسترياد أن يطلب إىل املَُصِدر أن يجري تقييامً للمخاطر.

يتحمل املخطر تكلفة تقييم املخاطر إذا اشرتط طرف االسترياد ذلك.  - 3
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املادة

16
إدارة المخاطر

بالقدر الذي تقتضيه املادة 8 )ز( من االتفاقية، تنشئ األطراف وتستبقي آليات وتدابري واسرتاتيجيات مالمئة   - 1

لتنظيم وإدارة ومراقبة املخاطر املحددة مبوجب األحكام املتعلقة بتقييم املخاطر الواردة يف هذا الربوتوكول 

واملرتبطة باستخدام ومناولة الكائنات الحية املحورة ونقلها عرب الحدود.

تفرض التدابري القامئة عىل تقييم املخاطر بالقدر الرضوري ملنع اآلثار الضارة للكائن الحي املحور عىل حفظ   - 2

واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل أرايض طرف االسترياد، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً.

يتخذ كل طـرف تدابري مناسبة ملنع النقل غري املقصود عرب الحدود للكائنات الحيـة املحورة، مبا يف ذلك   - 3

تدابري مثل اشرتاط إجراء تقييم املخاطر قبل املرة األوىل إلطالق أي كائن حي محور.

دون املساس بأحكام الفقرة 2 أعاله، يعمل كل طرف عىل ضامن إخضاع أي كائن حي محـور، سواء كان   - 4

مستورداً أو ُمطوراً محلياً، لفرتة مراقبة تتالءم مع دورة حياته أو فرتة توالده قبل وضعه لالستخدام املراد.

تتعاون األطراف بهدف:   - 5

تحديد كائنات حية محورة أو سامت محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضـارة عىل  )أ( 

حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً؛

واتخاذ تدابري مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية املحورة أو تلك السامت املحددة. )ب( 
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املادة

17
النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

يتخذ كل طرف التدابري املناسبة إلخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل   - 1

معلومات السالمة األحيائية وكذلك املنظامت الدولية املختصة، إذا اقتىض األمر، عندما يعلم بحدوث أي واقعة 

غري مقصودة داخل نطاق واليته، مام ينتج عنه إطالق يؤدي أو قد يؤدي إىل نقل غري مقصود عرب الحدود 

لكائنات حية محورة من املحتمل أن تكون لها آثار ضارة عىل الحفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، مع 

مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً يف تلك الدول. ويقدم اإلخطار مبجرد علم الطرف بالوضع املذكور أعاله.

يقوم كل طرف، يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بإبالغ غرفة تبادل   - 2

معلومات السالمة األحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة االتصال ألغراض تلقي اإلخطارات مبوجب هذه 

املادة.

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

املعلومات املتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السامت ذات الصلة  )أ( 

للكائنات الحية املحورة؛

ومعلومات عن ظروف إطالق الكائن الحي املحور والتاريخ التقديري لإلطالق، وعن استخدام هذا  )ب( 

الكائن الحي املحور يف طرف املنشأ؛

وأي معلومات متوافرة عن اآلثار الضارة املحتملة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي،  )ج( 

مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً، وكذلك املعلومات املتوافرة عن إجراءات إدارة املخاطر املحتملة؛

وأي معلومات أخرى ذات صلة؛ )د( 

ونقطة اتصال للمزيد من املعلومات. )هـ( 

يقوم كل طرف يتم داخل نطاق واليته إطالق الكائن الحي املحور املشار إليه يف الفقرة 1 أعاله، بالتشاور   - 4

فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود املناسبة واتخاذ التدابري 

الرضورية، مبا يف ذلك تدابري الطوارئ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع 

البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً.
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املادة

18
المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية

يتخذ كل طرف التدابري الرضورية لتأمني مناولة الكائنات الحية املحورة الخاضعة للنقل املقصود عرب   - 1

الحدود يف نطاق هذا الربوتوكول، وتعبئتها ونقلها يف ظل ظروف أمان، مع مراعاة القواعد واملعايري الدولية 

املناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر عىل 

صحة اإلنسان أيضاً.

يتخذ كل طرف تدابري تقتيض من الوثائق املصاحبة:   - 2

أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية املحورة املراد استخدامها مبارشة كأغذية أو كأعالف أو  )أ( 

للتجهيز، أنها »قد تحتوي عىل« كائنات حية محورة وال يراد إدخالها قصداً يف البيئـة، إضافة إىل جهة االتصال 

للمزيد من املعلومات. ويتخذ مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول مقرراً بشأن 

املتطلبات التفصيلية لهذا الغرض مبا يف ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة يف موعد غايته سنتان بعد 

تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛

وأن تبني بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية املحورة املوجهة لالستخدام املعزول، أنها كائنات  )ب( 

حية محورة؛ وأن تحدد أي متطلبات ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام، وجهة االتصال للمزيد من 

املعلومات، مبا يف ذلك اسم وعنوان الشخص واملؤسسة املرسل إليها الكائنات الحية املحورة؛

وأن تبني بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية املحورة املوجهة إلدخالها قصداً يف بيئة طرف االسترياد،  )ج( 

وأي كائنات حية محورة أخرى يف نطاق الربوتوكول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحـدد الهوية والسامت و/

أو الخصائص ذات الصلة؛ وأي رشوط ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام؛ وجهة االتصال للمزيد من 

املعلومات، وحسب االقتضاء، اسم وعنوان املستورد واملصدر، وتحتوي عىل إعالن بأن النقل يتم وفقاً ملقتضيات 

هذا الربوتوكول السارية عىل املصدر.

ينظر مؤمتر األطراف، الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، يف رضورة وضع معايري وطرائق فيام   - 3

يتعلق مبامرسات تحديد الهوية واملناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة.
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املادة

19
السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية

يعني كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن االتصال باألمانة نيابة عن ذلك الطرف. ويعني   - 1

كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكرث تكون مسؤولة عن القيام باملهام اإلدارية التي يقتضيها هذا 

الربوتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيام يتعلق بتلك املهام. ويجوز ألي طرف أن يعني كياناً واحداً 

للقيام بكل من مهمتي نقطة االتصال والسلطة الوطنية املختصة.

يقوم كل طرف، يف موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة له، بإبالغ األمانة بأسامء وعناوين   - 2

نقطة االتصال والسلطة أو السلطات الوطنية املختصة لديه. ويف حالة تعيني الطرف ألكرث من سلطة وطنية 

مختصة، يرسل إىل األمانة مع إخطاره، املعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية 

املختصة. ويف هذه الحالة، تحدد هذه املعلومات، عىل األقل، السلطة الوطنية املختصة املسؤولة عن أي نوع من 

الكائنات الحية املحورة. ويقوم كل طرف فوراً بإبالغ األمانة بأي تغيريات تلحق بتعيني نقطة االتصال الوطنية 

لديه أو تلحق بأسامء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية املختصة لديه.

تقوم األمانة بإبالغ األطراف فوراً باإلخطارات التي تتلقاها مبوجب الفقرة 2 أعاله، كام تيرس االطالع عىل   - 3

هذه املعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

املادة

20
تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

تُنشأ غرفة لتبادل املعلومات حول السالمة اإلحيائية يف إطار آلية تبادل املعلومات مبوجب الفقرة 3 من   - 1

املادة 18 من االتفاقية ليك تقوم مبا ييل : 

تيسري تبادل املعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخربات يف مجال الكائنات الحية  )أ( 

املحورة؛

ومساعدة األطراف عىل تنفيذ الربوتوكول، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وبخاصة  )ب( 

أقل البلدان منواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغرية، والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال وكذلك 

البلدان التي متثل مراكز املنشأ ومراكز للتنوع الورايث.

تعمل غرفـة تبادل معلومات السالمة األحيائية كوسيلة لتوفري املعلومات ألغراض الفقرة 1 أعاله. وتيرس   - 2

االطالع عىل املعلومات التي تقدمها األطراف واملتعلقة بتنفيذ الربوتوكول. وتوفر أيضاً الحصول، ما أمكن، عىل 

اآلليات الدولية األخرى لتبادل معلومات السالمة األحيائية.
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دون املساس بحامية املعلومات الرسية، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية أي   - 3

معلومات يتعني إتاحتها لغرفة تبادل املعلومات مبوجب هذا الربوتوكول: 

وأي قوانني سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ الربوتوكول، وكذلك أي معلومات تطلبها األطراف  )أ( 

إلجراءات االتفاق املسبق عن علم؛

وأي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف؛ )ب( 

وملخصات ملا يقوم به من تقييامت للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية املحورة، الناشئة  )ج( 

عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للامدة 15، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، املعلومات ذات الصلة 

املتعلقة بنواتج الكائنات الحية املحورة، أي املواد املعالجة التي تعود يف األصل إىل كائن حي محور، والتي 

تحتوي عىل ائتالفات جديدة ميكن كشفها ملواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام 

التكنولوجيا األحيائية الحديثة؛

وقراراته النهائية فيام يتعلق باسترياد أو إطالق الكائنات الحية املحورة؛ )د( 

والتقارير املقدمة منه مبقتىض املادة 33، مبا يف ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات االتفاق املسبق  )هـ( 

عن علم.

ينظر مؤمتر األطراف، الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هـذا الربوتوكول، يف اجتامعه األول. ويبت يف طرائق   - 4

تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، مبا يف ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة، ثم تستبقى قيد 

االستعراض بعد ذلك.

املادة

21
المعلومات السرية

يسمح طرف االسترياد للمخطر بتحديد املعلومات التي تعامل كمعلومات رسية من بني املعلومات املقدمة   - 1

مبوجب إجراءات هذا الربوتوكول أو املعلومات التي يطلبها طرف االسترياد كجزء من إجراء االتفاق املسبق عن 

علم مبقتىض الربوتوكول. ويقدم تربير يف هذه الحاالت عند الطلب.

يتشاور طرف االسترياد مع املُخطر إذا كان يعتقد بأن املعلومات التي حددها املخطر عىل أنها رسية ال   - 2

تقتيض هذه املعاملة، ويبلغ املخطر بقراره قبل إفشائها، ويقدم األسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور 

وإلجراء استعراض داخيل للقرار قبل إفشاء املعلومات.

يعمل كل طرف عىل حامية املعلومات الرسية التي يتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك أي   - 3

معلومات رسية يتلقاها يف سياق إجراء االتفاق املسبق عن علم للربوتوكول. ويضمن كل طرف وجود إجراءات 

لحامية هذه املعلومات، وعليه حامية رسية هذه املعلومات بطريقة مناسبة ال تقل عن معاملته الخاصة 

للمعلومات الرسية املتعلقة بالكائنات الحية املحورة املنتجة محلياً.
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ال يستخدم طرف االسترياد هذه املعلومات ألي أغراض تجارية إال مبوافقة كتابية من املُخطر.  - 4

إذا أراد ُمخطر سحب إخطار، أو قام بسحب إخطار، يحرتم طرف االسترياد رسية املعلومات التجارية   - 5

والصناعية، مبا يف ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إىل املعلومات التي يختلف الطرف املعني واملخطر 

عىل رسيتها.

دون املساس بالفقرة 5 أعاله، ال تعترب املعلومات التالية رسية:   - 6

اسم وعنوان املخطر؛ )أ( 

والوصف العام للكائن الحي املحور أو الكائنات الحية املحورة؛ )ب( 

وموجز لتقييم مخاطر اآلثار عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر  )ج( 

عىل صحة اإلنسان أيضاً؛

وأي وسائل وخطط ملواجهة الطوارئ. )د( 

املادة

22
بناء القدرات

تتعاون األطراف عىل تطوير و/أو تعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية يف مجال السالمة األحيائية،   - 1

مبا يف ذلك التكنولوجيا األحيائية بالقدر الالزم للسالمة األحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا الربوتوكول يف البلدان 

النامية األطراف، وبخاصة أقل البلدان منواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغرية، واألطراف التي متر 

اقتصاداتها مبرحلة انتقال، مبا يف ذلك عن طريق املؤسسات واملنظامت العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

والوطنية القامئة، حسب االقتضاء، عن طريق تيسري إرشاك القطاع الخاص.

ألغراض تنفيذ الفقرة 1 أعاله، فيام يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات يف مجال السالمة   - 2

األحيائية، احتياجات البلدان النامية األطراف، وبخاصة أقل البلدان منواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية 

الصغرية، إىل املوارد املالية، وإىل الحصول عىل التكنولوجيا والدراية ونقلهام، وفقاً لألحكام ذات الصلـة يف 

االتفاقية. ورهناً باألوضاع والقدرات واالحتياجات املختلفة لكل طرف، يشمل التعاون عىل بناء القدرات التدريب 

العلمي والتقني عىل اإلدارة السليمة واملأمونة للتكنولوجيا األحيائية، وعىل استخدام تقييم املخاطر وإدارتها 

ألغراض السالمة األحيائية، وتحسني القدرات التكنولوجية واملؤسسية يف مجال السالمة األحيائية. وتراعى 

بالكامـل أيضاً احتياجات األطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال لبناء هذه القدرات يف مجال السالمة 

األحيائية.
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املادة

23
الوعي العام والمشاركة الجماهيرية

عىل األطراف:   - 1

تشجيع وتيسري الوعي والتثقيف واملشاركة عىل املستوى الجامهريي بشأن أمان نقل ومناولة  )أ( 

واستخدام الكائنات الحية املحورة فيام يتعلق بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر 

عىل صحة اإلنسان أيضاً. وعىل األطراف، وهي بصدد ذلك، أن تتعاون، حسب االقتضاء، مع الدول والهيئات 

الدولية األخرى؛

السعي لضامن أن تشمل التوعية والتثقيف الجامهرييني الحصول عىل معلومات عن الكائنات الحية  )ب( 

املحورة التي يجوز استريادها واملحددة وفقاً لهذا الربوتوكول.

تتشاور األطراف، وفقاً لقوانينها ونظمها، مع الجمهور يف عملية صنع القرار فيام يتعلق بالكائنات الحية   - 2

املحورة، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور، مع املحافظة يف نفس الوقت عىل رسية املعلومات مبوجب املادة 

.21

يعمل كل طرف عىل إبالغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إىل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.  - 3

املادة

24
غير األطراف

يتم النقل عرب الحدود للكائنات الحية املحورة بني األطراف وغري األطراف وفقاً ألهداف هذا الربوتوكول.   - 1

ويجوز لألطراف الدخول يف اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف مع غري األطراف بشأن النقل 

عرب الحدود.

تقوم األطراف بتشجيع غري األطراف عىل االنضامم إىل الربوتوكول وتقديم املعلومات املناسبة إىل غرفة   - 2

تبادل معلومات السالمة األحيائية عن الكائنات الحية املحورة التي يتم إطالقها يف األرايض الواقعة تحت سلطتها 

الوطنية أو التي تنقل إىل داخل هذه األرايض أو خارجها.
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املادة

25
عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود

يعتمد كل طرف تدابري محلية مناسبة ملنع النقل عرب الحدود للكائنات الحية املحورة الذي يتم بطريقة   - 1

تخالف تدابريه املحلية لتنفيذ هذا الربوتوكول، واملعاقبة عىل ارتكابه إذا اقتىض األمر. وتعترب عمليات النقل عرب 

الحدود هذه غري مرشوعة.

يف حالة النقل غري املرشوع عرب الحدود، يجوز للطرف املترضر أن يطلب إىل طرف املنشأ أن يتخلص عىل   - 2

نفقته الخاصة من الكائنات الحية املحورة املعنيـة، بإعادتها إىل أصلها أو تدمريها، حسب االقتضاء.

يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية املعلومات املتعلقة بالحاالت التي تخصه من بني   - 3

عمليات النقل غري املرشوع عرب الحدود.

املادة

26
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية

يجوز لألطراف، عند التوصل إىل قرار بشأن االسترياد مبوجب هذا الربوتوكول أو مبوجب تدابريها املحلية   - 1

لتنفيذ الربوتوكول، أن تضع يف الحسبان، ومبا يتوافق مع التزاماتها الدولية، االعتبارات االجتامعية واالقتصادية 

الناشئة عن آثار الكائنات الحية املحورة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيام يتعلق 

بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات األصلية واملحلية.

تشجع األطراف عىل التعاون يف مجال البحوث وتبادل املعلومات عن أي آثار اجتامعية واقتصادية بسبب   - 2

الكائنات الحية املحورة، وبخاصة آثارها عىل املجتمعات األصلية واملحلية.

املادة

27
المسؤولية والجبر التعويضي

يعتمد مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول اجتامع له، عملية تتعلق 

بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة مالمئة يف ميدان املسؤولية والجرب التعوييض عن األرضار الناجمة عن نقل 

الكائنات الحية املحورة عرب الحدود، مع تحليل العمليات الجارية يف القانون الدويل بشأن هذه املسائل وإيالئها 

االعتبار الواجب، ويسعى إلكامل هذه العملية يف غضون أربع سنوات.
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املادة

28
اآللية المالية والموارد المالية

لدى النظر يف املوارد املالية الالزمة لتنفيذ هذا الربوتوكول، تأخذ األطراف أحكام املادة 20 من االتفاقية   - 1

بعني االعتبار.

تكون اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة 21 من االتفاقية هي اآللية املالية لهذا الربوتوكول، عن طريق   - 2

الهيكل املؤسيس املكلف بتشغيلها.

فيام يتعلق ببناء القدرات املشار إليه يف املادة 22 من هذا الربوتوكول، عىل مؤمتر األطراف الذي يعمل   - 3

كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، لدى توفري التوجيهات املتعلقة باآللية املالية املشار إليها يف الفقرة 2 أعاله، 

لينظر فيها مؤمتر األطراف، أن يضع يف اعتباره احتياجات البلدان النامية األطراف للموارد املالية، وبخاصة أقل 

البلدان منواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغرية.

يف سياق الفقرة 1 أعاله، تضع األطراف أيضاً يف اعتبارها احتياجات البلدان النامية األطراف، وبخاصة أقل   - 4

البلدان منواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغرية، واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال، وذلك يف 

جهودها املبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات ألغراض تنفيذ هذا الربوتوكول.

ترسي التوجيهات الخاصة باآللية املالية لالتفاقية الواردة يف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف، مبا فيها   - 5

تلك املتفق عليها من قبل اعتامد هذا الربوتوكول، عىل أحكام هذه املادة، بعد إدخال التغيريات الرضورية.

يجوز للبلدان املتقدمة األطراف أيضاً أن تقدم املوارد املالية والتكنولوجية، ويجوز لألطراف من البلدان   - 6

النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال أن تستفيد من هذه املوارد لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول عن 

طريق القنوات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف.

املادة

29
مؤتمر األطراف الذي يعمل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول

يعمل مؤمتر األطراف كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول.  - 1

يجوز لألطراف يف االتفاقية، والتي ليست أطرافاً يف هذا الربوتوكول، املشاركة بصفة مراقب يف أعامل أي   - 2

اجتامع ملؤمتر األطراف يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول. وعندما يعمل مؤمتر األطراف كاجتامع 

لألطراف يف هذا الربوتوكول، ال تتخذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول إال من جانب األطراف فيه.

عندما يعمل مؤمتر األطراف كاجتامع لألطـراف يف هذا الربوتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو يف مكتب   - 3

مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ليس طرفاً يف الربوتوكول يف ذلك الوقت، بعضو تنتخبه األطراف يف هذا 

الربوتوكول من بينها.
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يبقي مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذا الربوتوكول قيد االستعراض   - 4

بصورة منتظمة، ويتخذ، يف حدود واليته، القرارات الرضورية لزيادة فعالية تنفيذ الربوتوكول. ويؤدي الوظائف 

التي يوكلها إليه هذا الربوتوكول، وعليه أن: 

يقدم التوصيات بشأن أي مسائل رضورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )أ( 

وينشئ أي هيئات فرعية يراها رضورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ب( 

ويلتمس ويستخدم، حسب االقتضاء، خدمات وتعاون املنظامت الدولية والهيئات الحكومية الدولية  )ج( 

والهيئات غري الحكومية املختصة، واملعلومات املقدمة منها؛

ويحدد شكل وفرتات تقديم املعلومات وفقاً للامدة 33 من هذا الربوتوكول، ويدرس املعلومات  )د( 

وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية؛

وينظر يف تعديالت هذا الربوتوكول ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، إىل جانب أي مرفقات  )هـ( 

إضافية لهذا الربوتوكول يرى أنها رضورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛

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

يطبق النظام الداخيل ملؤمتر األطراف والقواعد املالية لالتفاقية مبوجب هذا الربوتوكول بعد إدخال   - 5

التغيريات الرضورية، ما مل يقرر مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول غري ذلك بتوافق 

اآلراء.

تعقد األمانة االجتامع األول ملؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول جنباً إىل جنب   - 6

مع االجتامع األول ملؤمتر األطراف املقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول. أما االجتامعات العادية 

الالحقة ملؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول فتعقد جنباً إىل جنب مع االجتامعات 

العادية ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول غري ذلك.

تعقد االجتامعات االستثنائية ملؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول يف أي أوقات   - 7

أخرى يرى مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول أنها رضورية، أو بناء عىل طلب 

كتايب من أي طرف، رشيطة أن يؤيد ثلث األطراف عىل األقل هذا الطلب خالل ستة أشهر من تاريخ إرساله إىل 

األطراف من جانب األمانة.

يجوز لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ألي دولة عضو فيها أو   - 8

مراقبني فيها ليسوا أطرافاً يف االتفاقية، أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف اجتامعات مؤمتر األطراف الذي يعمل 

كاجتامع لألطراف يف هـذا الربوتوكول. ويجوز ألي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غري 

حكومية، مؤهلة يف املسائل التي يغطيها هذا الربوتوكول، وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف التمثيل كمراقب 

يف اجتامع األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب، ما مل 

يعرتض عىل ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراف الحارضة. ويخضع قبول ومشاركة املراقبني ألحكام النظام الداخيل 

عىل النحو املشار إليه يف الفقرة 5 أعاله ما مل تنص هذه املادة عىل غري ذلك.
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املادة

30
الهيئات الفرعية 

يجوز ألي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو تنشأ مبوجبها أن تخدم الربوتوكول، إذا قرر ذلك مؤمتر األطراف   - 1

الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، ويحدد اجتامع األطراف، يف هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها 

تلك الهيئة.

يجوز لألطراف يف االتفاقية والتي ليست أطرافاً يف هذا الربوتوكول أن تشارك بصفة مراقب يف أعامل أي   - 2

اجتامع ألي هيئة فرعية من هذا القبيل. وعندما تعمل هيئة فرعية لالتفاقية كهيئة فرعية لهذا الربوتوكول، 

يقترص اتخاذ املقررات مبوجب الربوتوكول عىل األطراف يف هذا الربوتوكول.

عندما تؤدي هيئة فرعية لالتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا الربوتوكول، فإنه يستعاض عن أي   - 3

عضو يف مكتب تلك الهيئة الفرعية ميثل طرفاً يف االتفاقية ليس طرفاً يف الربوتوكول يف ذلك الوقت بعضو تنتخبه 

األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها.

املادة

31
األمانة

تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة 24 من االتفاقية، كأمانة لهذا الربوتوكول.  - 1

ترسي الفقرة 1 من املادة 24 من االتفاقية، املتعلقة بوظائف األمانة، عىل هذا الربوتوكول، بعد إدخال   - 2

التغيريات الرضورية.

تتحمل األطراف يف هذا الربوتوكول تكاليف خدمات األمانة لهذا الربوتوكول متى كانت تلك التكاليف   - 3

مستقلة. ويبت مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول يف اجتامعه األول، يف الرتتيبات 

املالية الرضورية لهذا الغرض.
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املادة

32
العالقة باالتفاقية

ترسي عىل هذا الربوتوكول أحكام االتفاقية املتعلقة بربوتوكوالتها، ما مل ينص هذا الربوتوكول عىل خالف 

ذلك.

املادة

33
الرصد وإعداد التقارير

يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، ويقوم كل طرف، عىل فرتات يحددها مؤمتر 

األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، بإبالغ مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف 

هذا الربوتوكول بالتدابري املتخذة لتنفيذ هذا الربوتوكول.

املادة

34
االمتثال

يقوم مؤمتر األطراف، الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول يف اجتامعه األول، ببحث واعتامد 

إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول والتصدي لحاالت عدم االمتثال. 

وتشمل هذه اإلجراءات واآلليات أحكاماً لتقديم املشورة أو املساعدة، حسب االقتضاء. وتكون هذه اإلجراءات 

واآلليات مستقلة، وال تخل بإجراءات وآليات تسوية املنازعات املقررة مبوجب املادة 27 من االتفاقية.

املادة

35
التقييم واالستعراض

يجري مؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتامع لألطراف يف هذا الربوتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ 

هذا الربوتوكول، وبعد كل خمسة أعوام عىل األقل بعد ذلك، تقييامً لفعالية هذا الربوتوكول مبا يف ذلك تقييم 

إجراءاته ومرفقاته.
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املادة

36
التوقيع

يفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول أمام الدول واملنظامت اإلقليمية للتكامل االقتصادي، مبكتب األمم 

املتحدة يف نريويب، يف الفرتة مـن 15 إىل 26 أيار/مايو 2000، ومبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من 5 

حزيران/يونيه 2000 إىل 4 حزيران/يونيه 2001.

املادة

37
بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك الخمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة   - 1

أو االنضامم للدول أو املنظامت اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف االتفاقية.

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، تصدق عىل هذا الربوتوكول أو   - 2

تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعاله، يف اليوم التسعني من التاريخ الذي تودع 

فيه تلك الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضاممها، أو 

من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية عىل تلك الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي أيهام 

أبعد.

ألغراض الفقرتني 1 و2 أعاله، ال يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وثيقة إضافية   - 3

للوثائق املودعة من الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

املادة

38
التحفظات

ال يجوز إبداء تحفظات عىل هذا الربوتوكول.
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املادة

39
االنسحاب

يجوز ألي طرف االنسحاب من هذا الربوتوكول بتقديم إخطار كتايب إىل الوديع يف أي وقت بعد ميض سنتني   - 1

من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

يصبح االنسحاب نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة عىل تلقي الوديع إلخطار االنسحاب، أو يف أي تاريخ الحق   - 2

حسبام يتحدد يف إخطار االنسحاب.

املادة

40
حجية النصوص

يودع أصل هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية 

والفرنسية يف الحجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة.

وإثباتاً لذلك، قام املوقعون أدناه، املفوضون لهذا الغرض حسب األصول بالتوقيع عىل هذا الربوتوكول.

تحرر يف مونرتيال يف اليوم التاسع والعرشين من شهر كانون الثاين/يناير عام ألفني.
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املرفق األول

المعلومات المطلوبة في اإلخطارات بموجب المواد 8 و10 و13

اسم وعنوان املصدر وتفاصيل االتصال به؛ )أ( 

اسم وعنوان املستورد وتفاصيل االتصال به؛ )ب( 

اسم وهوية الكائن الحي املحور وكذلك التصنيف املحيل ملستوى السالمة األحيائية للكائن الحي  )ج( 

املحور، إن وجد، يف الدولة املصدرة؛

التاريخ أو التواريخ املعتزمة للنقل عرب الحدود إذا كان معروفاً؛ )د( 

الحالة التصنيفية واالسم الشائع، ونقاط الجمع أو االقتناء، وخصائص الكائن املتلقي أو الكائنات  )هـ( 

السلف املتعلقة بالسالمة األحيائية؛

مراكز املنشأ ومراكز التنوع الورايث للكائن املتلقي و/أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف  )و( 

املوائل التي ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛

الحالة التصنيفية واالسم الشائع ونقاط الجمع أو االقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات املانحة  )ز( 

املتعلقة بالسالمة األحيائية؛

وصف الحامض النووي أو التحوير املستحدث والتقنية املستعملة، والخصائص الناتجة للكائن الحي  )ح( 

املحور؛

االستخدام املزمع للكائن الحي املحور أو نواتجه، أي املواد املعالجة التي تعود يف األصل لكائن حي  )ط( 

محور والتي تحتوي عىل ائتالفات جديدة ميكن كشفها ملواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق 

استخدام التكنولوجيا األحيائية الحديثة؛

كمية أو حجم الكائنات الحية املحورة املراد نقلها؛ )ي( 

أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم املخاطر يتسق مع املرفق الثالث؛ )ك( 

األساليب املقرتحة ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام، مبا يف ذلك التعبئة ووضع بطاقات  )ل( 

العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب االقتضاء؛

الحالة التنظيمية للكائن الحي املحور املذكور داخل الدولة املصدرة )مثالً، ما إذا كان محظوراً يف  )م( 

الدولة املصدرة، وما إذا كانت هناك قيود أخرى، أو ما إذا متت املوافقة عىل إطالقه إطالقاً عاماً(، وإذا كان 

الكائن الحي املحور محظوراً يف الدولة املصدرة، فام هو سبب أو أسباب ذلك الحظر؛

نتيجة أي إخطار قُدم إىل الحكومات األخرى من املُصِدر فيام يتعلق بالكائن الحي املحور املراد نقله  )ن( 

والغرض من ذلك؛

إعالن بأن املعلومات املذكورة أعاله صحيحة بصورة مطابقة للواقع. )س( 
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املرفق الثاين

المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد 
استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز بموجب 

المادة 11

اسم وتفاصيل عنوان االتصال مبقدم الطلب اللتامس قرار لالستخدام املحيل؛ )أ( 

اسم وتفاصيل عنوان السلطة املسؤولة عن القرار؛ )ب( 

اسم وهوية الكائن الحي املحور؛ )ج( 

وصف التحوير الجيني، والتقنية املستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي املحور؛ )د( 

أي تحديد فريد لهوية الكائن الحي املحور؛ )هـ( 

الحالة التصنيفية واالسم الشائع، ونقاط الجمع أو االقتناء، وخصائص الكائن املتلقي أو الكائنات  )و( 

السلف املتعلقة بالسالمة األحيائية؛

مراكز املنشأ ومراكز التنوع الورايث، إذا كانت معروفة، للكائن املتلقي و/أو الكائنات السلف ووصف  )ز( 

املوائل التي ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛

الحالة التصنيفية واالسم الشائع، ونقاط الجمع أو االقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات املانحة  )ح( 

املتعلقة بالسالمة األحيائية؛

االستخدامات املعتمدة للكائن الحي املحور؛ )ط( 

تقرير عن تقييم املخاطر يتسق مع املرفق الثالث؛ )ي( 

الطرق املقرتحة ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام، مبا يف ذلك التعبئة، ووضع بطاقات  )ك( 

العبوة، والوثائق، وإجراءات التخلص والطوارئ حسب االقتضاء.

املرفق الثالث

تقييم المخاطر

الهدف

يهدف تقييم املخاطر، مبوجب هذا الربوتوكول، إىل تحديد وتقييم اآلثار الضارة املحتملة للكائنات الحية   - 1

املحورة عىل حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي يف البيئة املتلقية املحتملة، مع مراعاة املخاطر عىل 

صحة اإلنسان أيضاً.
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استخدام تقييم املخاطر

تستخدم السلطات املختصة تقييم املخاطر التخاذ القرارات عىل أساس مستنري بشأن الكائنات الحية   - 2

املحورة.

مبادئ عامة

ينبغي إجراء تقييم املخاطر بطريقة سليمة علمياً تتسم بالشفافية، وميكن أن يأخذ يف الحسبان مشورة   - 3

الخرباء واملبادئ التوجيهية التي تضعها املنظامت الدولية ذات الصلة.

ال ينبغي بالرضورة تفسري االفتقار إىل املعارف العلمية أو توافق اآلراء العلمية عىل أنه يشكل مستوى خاصاً   - 4

من املخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة.

املخاطر املرتبطة بالكائنات الحية املحورة أو نواتجها، أي املواد املعالجة التي تعود يف األصل لكائن حي   - 5

محور، والتي تتضمن ائتالفات جديدة ملواد جينية قابلة للمضاعفة ميكن كشفها، وناتجة عن طريق استخدام 

التكنولوجيا األحيائية الحديثة، ينبغي النظر إليها يف إطار املخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات املتلقية غري 

املحورة أو الكائنات السلف يف البيئة املتلقية املحتملة.

ينبغي إجراء تقييم املخاطر عىل أساس كل حالة عىل حدة، وهذا يعني أن املعلومات املطلوبة قد تتفاوت   - 6

يف طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إىل أخرى تبعاً للكائن الحي املحور املعني، واستخدامه املقصود والبيئة 

املتلقية املحتملة.

املنهجية

رمبا تؤدي عملية تقييم املخاطر من جهة إىل الحاجة إىل املزيد من املعلومات عن مواضيع محددة، ميكن   - 7

تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم، بينام من جهة أخرى رمبا ال تكون املعلومات حول مواضيع أخرى مهمة يف 

بعض الحاالت.

ليك يحقق تقييم املخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب االقتضاء، عىل اتخاذ الخطوات التالية:  - 8

تحديد أي خصائص لرتكيبات وراثية وأمناط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي املحور قد ترتتب  )أ( 

عليها آثار ضارة عىل التنوع البيولوجي يف البيئة املتلقية املحتملة، مع مراعاة املخاطر عىل صحة اإلنسان أيضاً؛

وتقييم احتامالت تَحُقُق هذه اآلثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة املتلقية املحتملة  )ب( 

للكائن الحي املحور؛

وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه اآلثار الضارة؛ )ج( 

وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي املحور عىل أساس تقييم احتامالت ونتائج  )د( 

اآلثار الضارة املحددة الواقعة؛
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والتوصية مبا إذا كانت املخاطر مقبولة أو ميكن إدارتها أم ال، مبا يف ذلك، تحديد اسرتاتيجيات إلدارة  )هـ( 

هذه املخاطر عند الرضورة؛

ويف حالة عدم اليقني فيام يتعلق مبستوى املخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب املزيد من املعلومات  )و( 

بشأن قضايا محددة مثرية للقلق، أو بتنفيذ اسرتاتيجيات مناسبة إلدارة املخاطر و/أو رصد الكائن الحي املحور يف 

البيئة املتلقية.

نقاط ينبغي النظر فيها

تبعاً لكل حالة، يراعي تقييم املخاطر التفاصيل التقنية والعلمية املتعلقة بخصائص املوضوعات التالية:   - 9

الكائن املتلقي أو الكائنات السلف: الخصائص البيولوجية للكائن املتلقي أو الكائنات السلف، مبا  )أ( 

يف ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية واالسم الشائع واألصل، ومراكز املنشأ ومراكز التنوع الورايث، إذا كانت 

معروفة، ووصف املوائل التي ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛

والكائن أو الكائنات املانحة: الحالة التصنيفية واالسم الشائع، واملصدر، والخصائص البيولوجية ذات  )ب( 

الصلة للكائنات املانحة؛

والناقل: خصائص الناقل مبا يف ذلك هويته، إن وجدت، ومصدره أو أصله، ومجموعة عوائله؛ )ج( 

والوليجة أو الوالئج و/أو خصائص التحور: الخصائص الجينية للحامض النووي املدخل والوظيفة التي  )د( 

يؤديها، و/أو خصائص التحوير املستخدم؛

والكائن الحي املحور: تحديد هوية الكائن الحي املحور والفوارق بني الخصائص البيولوجية للكائن  )هـ( 

الحي املحور وتلك الخاصة بالكائن املتلقي أو الكائنات السلف؛

وكشف وتحديد هوية الكائن الحي املحور: اقرتاح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها  )و( 

وحساسيتها ومدى االعتامد عليها؛

واملعلومات املتعلقة باالستخدام املقصود: املعلومات املتعلقة باالستخدام املقصود للكائن الحي  )ز( 

املحور مبا يف ذلك االستخدام الجديد أو الذي تغري مقارنة بالكائن الحي املتلقي أو الكائنات السلف؛

والبيئة املتلقية: املعلومات املتعلقة بالخصائص املكانية والجغرافية واملناخية واإليكولوجية مبا يف  )ح( 

ذلك املعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة املتلقية املحتملة.
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