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مقدمة

اعُتمد بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في 29 يناير/كانون الثاني 2000 كاتفاق تكميلي التفاقية 

التنوع البيولوجي. ودخل حيز النفاذ في 11 سبتمبر/أيلول 2003. ويعتبر البروتوكول اتفاقا بيئيا متعدد 

األطراف يهدف إلى املساهمة في أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات احلية احملورة التي ميكن أن يكون 

لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر على صحة اإلنسان أيضا، والتركيز بصفة خاصة 

على التحركات عبر احلدود.

وكانت مسألة وضع قواعد بشأن املسؤولية واجلبر التعويضي عن الضرر الناجت عن الكائنات احلية احملورة 

قيد النظر على الصعيد الدولي قبل اعتماد البروتوكول املتعلق بالسالمة األحيائية وبعده. ووضعت املادة 

27 من البروتوكول األساس الالزم إلعداد عملية رسمية لالنتهاء من النظر في هذه املسألة خالل اإلطار 
الزمني احملدد. وطلبت املادة 27 إلى مؤمتر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف 

قواعد وإجراءات  بصياغة  تتعلق  األول، عملية  اجتماعه  في  يعتمد،  أن  األحيائية  السالمة  بروتوكول  في 

دولية مالئمة في مجال املسؤولية واجلبر التعويضي عن الضرر الناجت عن حتركات الكائنات احلية احملورة 

عبر احلدود.

ووفقا لذلك، قام االجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

األحيائية املعقود في كواالملبور من 23 إلى 27 فبراير/شباط 2004 بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية 

مخصص من اخلبراء القانونيني والتقنيني معني باملسؤولية واجلبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة 

للسالمة األحيائية لتحليل املسائل وصياغة خيارات واقتراح قواعد وإجراءات دولية بشأن هذا املوضوع.

وبعد عدة سنوات من املفاوضات، مت االنتهاء من اتفاق دولي ُيعرف باسم بروتوكول ناغويا-كوالملبور بشأن 

اليابان،  ناغويا،  في  األحيائية واعتمد  للسالمة  قرطاجنة  لبروتوكول  املكمل  التعويضي  املسؤولية واجلبر 

في 15 أكتوبر/تشرين األول 2010 في االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

البروتوكول.

ويبتع البروتوكول التكميلي نهجا إداريا ملعاجلة تدابير االستجابة في حالة حدوث ضرر أو تهديد وشيك 

باحتمال حدوث ضرر حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام يكون ناجتا عن الكائنات احلية احملورة 

الناشئة في التحركات عبر احلدود.

وشأنه شأن معاهدته األصلية، وهو بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، فإن اعتماد بروتوكول ناغويا-

كوالملبور التكميلي ينظر إليه على أنه يلعب دورا في منع الضرر من ناحية وكتدبير لبناء الثقة من الناحية 

األخرى في مجال تطوير وتطبيق التكنولوجيا البيولوجية احلديثة. وهو يدفع البيئة التمكينية الالزمة لتحقيق 

أقصى استفادة من إمكانيات الكائنات احلية احملورة عن طريق وضع قواعد للجبر أو تدابير استجابة في 

حالة عدم سير األمور على ما يرام وتعرض التنوع البيولوجي للضرر أو احتمال تعرضه للضرر.
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بروتوكول ناغويا - كواالملبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنـــــة 
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إن األطراف في هذا البروتوكول التكميلي،  

باعتبارها أطرافا في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي،   

واملشار إليه فيما بعد باسم ”البروتوكول“،

إذ تأخذ في االعتبار املبدأ 13 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛  

وإذ تؤكد من جديد النهج التحوطي الوارد في املبدأ 15 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،  

وإذ تقر باحلاجة إلى النص على تدابير استجابة مالئمة في حالة حدوث ضرر أو تهديد وشيك   

باحتمال حدوث ضرر، مبا يتماشى مع البروتوكول،

وإذ تشير إلى املادة 27 من البروتوكول،  

قد اتفقت على ما يلي:  

املادة 1
الهدف

يهدف هذا البروتوكول التكميلي إلى املساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام،   

مجال  في  دولية  قواعد وإجراءات  على  النص  طريق  عن  اإلنسان،  صحة  على  املخاطر  أيضا  مراعاة  مع 

املسؤولية واجلبر التعويضي فيما يتعلق بالكائنات احلية احملورة.

املادة 2
استخدام املصطلحات

ويشار  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  من   2 املادة  في  املستعملة  املصطلحات  تسري   - 1  

إليها فيما بعد ”باالتفاقية“، واملادة 3 من البروتوكول على هذا البروتوكول التكميلي.

وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض هذا البروتوكول التكميلي:  - 2  

”مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول“ يعني مؤمتر األطراف في  )أ(   

االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

مع  املستدام،  البيولوجي واستخدامه  التنوع  أثرا ضارا على حفظ  يعني  ”الضرر“  )ب(   

مراعاة أيضا املخاطر على صحة اإلنسان، الذي:
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يكون قابال للقياس أو ملموسا، مع مراعاة ما يوجد من خطوط أساس، إن وجدت،   )1( 

محددة على أسانيد علمية معترف بها من قبل سلطة مختصة تأخذ في احلسبان أي تغيير آخر    

بفعل اإلنسان وأي تغيير طبيعي؛  

ويكون جسيما كما هو مبني في الفقرة 3 أدناه؛  )2(

”املشغل“ يعني أي شخص يكون حتت تصرفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة كائنات  )ج(   

حية محورة والذي ميكن أن يشمل ضمن غيره، حسب احلالة، وحسبما يقرره القانون احمللي، الشخص الذي 

يحمل الترخيص أو الذي يطرح الكائن احلي احملور في السوق، أو القائم بالتطوير أو املُنتج أو املُخطر أو 

املصدر أو املستورد أو الناقل أو املُوّرد؛

”تدابير االستجابة“ تعني إجراءات معقولة، من أجل ما يلي: )د(   

منع حدوث ضرر أو تقليل الضرر إلى أدنى حد أو احتوائه أو التخفيف من حدته ب  )1( 

طريقة أخرى، حسب احلالة؛  

استعادة التنوع البيولوجي من خالل إجراءات تتخذ وفقا لترتيب األفضلية التالي:  )2(

حدوث  قبل  قائمة  كانت  التي  احلالة  إلى  البيولوجي  التنوع  استعادة  )أ(    

الضرر، أو إلى أقرب حالة مكافئة لها؛ وعندما تقرر السلطة املختصة أن ذلك غير ممكن،

االستعادة عن طريق، ضمن أمور أخرى، االستعاضة عن فقدان التنوع  )ب(    

أنواع  من  آخر  لنوع  أو  االستخدام  نوع  لنفس  البيولوجي  التنوع  مكونات  من  أخرى  مبكونات  البيولوجي 

االستخدام، إما في نفس املوقع أو في موقع بديل، حسب احلالة؛

ُيحدد األثر الضار ”اجلسيم“ على أساس عوامل، مثل:  )3(  

التغير الطويل األجل أو املستدمي، ويفهم على أنه التغير الذي لن يعالج  )أ(    

من خالل التعافي الطبيعي في غضون مدة معقولة من الزمن؛

مدى التغيرات النوعية أو الكمية التي تؤثر تأثيرا ضارا على مكونات  )ب(    

التنوع البيولوجي؛

انخفاض قدرة مكونات التنوع البيولوجي على توفير السلع واخلدمات؛ )ج(    

مدى أي آثار ضارة على صحة اإلنسان في سياق البروتوكول. )د(    

املادة 3
مجال التطبيق

يسري هذا البروتوكول التكميلي على األضرار الناشئة عن الكائنات احملورة احلية   - 1  

على النحو التي يعود منشأها إلى التحركات عبر احلدود. وهذه الكائنات احملورة احلية هي تلك التي:

يكون املراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف، أو للتجهيز؛ )أ(   

3
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تكون موجهة لالستخدام املعزول؛ )ب(   

يكون املراد إدخالها في البيئة عن عمد. )ج(   

فيما يتعلق بالتحركات املقصودة عبر احلدود، يسري هذا البروتوكول التكميلي على   - 2  

األضرار الناشئة عن أي من االستعماالت املصرح بها للكائنات احلية احملورة واملشار إليها في الفقرة 1 

أعاله.

غير  التحركات  عن  الناشئة  األضرار  على  أيضا  التكميلي  البروتوكول  هذا  يسري   - 3  

املقصودة عبر احلدود على النحو املشار إليه في املادة 17 من البروتوكول باإلضافة إلى األضرار الناشئة عن 

التحركات غير املشروعة عبر احلدود على النحو املشار إليه في املادة 25 من البروتوكول.

احلية  للكائنات  عن حترك  الناشئة  األضرار  على  التكميلي  البروتوكول  هذا  يسري   - 4  

احملورة عبر احلدود يكون قد بدأ بعد سريان هذا البروتوكول التكميلي بالنسبة للطرف الذي بدأت احلركة عبر 

احلدود في إقليم خاضع لواليته.

يسري هذا البروتوكول التكميلي على الضرر الذي يحدث في املناطق الواقعة داخل   - 5  

حدود الوالية الوطنية لألطراف.

ملعاجلة  احمللي  قانونها  في  عليها  املنصوص  املعايير  تستعمل  أن  لألطراف  يجوز   - 6  

الضرر الذي يحدث في مناطق تقع داخل حدود واليتها الوطنية.

يجب أن يسري أيضا القانون احمللي الذي ُينفذ هذا البروتوكول التكميلي مبوجبه، على   - 7  

األضرار الناشئة عن حتركات الكائنات احلية احملورة عبر احلدود من غير األطراف.

املادة 4
الصلة السببية

يجب حتديد صلة سببية بني الضرر والكائن احلي احملور املعني وفقا للقانون احمللي.  

املادة 5 
تدابري االستجابة

على األطراف أن تلزم املشغل املعني أو املشغلني املعنيني، في حالة حدوث ضرر، مع   - 1  

مراعاة أي متطلبات تقررها السلطة املختصة، مبا يلي:

إبالغ السلطة املختصة فورا؛ )أ(   

تقييم مدى الضرر؛ )ب(   

اتخاذ تدابير استجابة مالئمة. )ج(   
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يجب على السلطة املختصة:  - 2  

حتديد املشغل الذي يتسبب في الضرر؛ )أ(   

تقييم مدى الضرر؛ )ب(   

تقرير تدابير االستجابة التي ينبغي أن يتخذها املشغل. )ج(   

عندما تشير املعلومات ذات الصلة، مبا فيها املعلومات العلمية املتاحة أو املعلومات   - 3  

املتاحة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، إلى تهديد وشيك باحتمال حدوث ضرر في حالة عدم 

اتخاذ تدابير استجابة، على املشغل أن يتخذ تدابير استجابة مالئمة لتجنب هذا الضرر.

وعلى وجه  ذلك،  في  مبا  مالئمة  استجابة  تدابير  املختصة  السلطة  تنفذ  أن  يجوز   - 4  

اخلصوص، حني يعجز املشغل عن القيام بذلك.

يحق للسلطة املختصة أن تسترد من املشغل تكاليف ومصاريف تقييم الضرر وتنفيذ   - 5  

أي من تدابير االستجابة املالئمة هذه وأن تسترد أي تكاليف ومصاريف أخرى عرضية مرتبطة بذلك. ويجوز 

لألطراف أن تنص، في قوانينها احمللية، على حاالت أخرى قد ال تتطلب إلزام املشغل بتحمل التكاليف 

واملصاريف.

ينبغي أن تكون قرارات السلطة املختصة التي تلزم املشغل باتخاذ تدابير استجابة   - 6  

ُمسببة. وينبغي إخطار املشغل بهذه القرارات. ويجب أن ينص القانون احمللي على سبل االنتصاف مبا في 

ذلك إمكانية إجراء استعراض إداري أو قضائي لهذه القرارات. وعلى السلطة املختصة، وفقا للقانون احمللي، 

إبالغ املشغل بسبل االنتصاف املتاحة. ويجب أال مينع اللجوء إلى هذه السبل السلطة املختصة من اتخاذ 

تدابير استجابة في الظروف املالئمة، ما لم ينص القانون احمللي على خالف ذلك.

تتطلبها  التي  احملددة  االستجابة  تدابير  تعريف  أجل  املادة ومن  هذه  تنفيذ  عند   - 7  

السلطة املختصة أو تتخذها هذه السلطة، يجوز لألطراف، حسب احلالة، تقييم ما إذا كانت تدابير االستجابة 

مشمولة بالفعل في قوانينها احمللية املتعلقة باملسؤولية املدنية.

يجب تنفيذ تدابير االستجابة وفقا للقانون احمللي.  - 8  

املادة 6
االستثناءات

يجوز أن تنص األطراف، في قانونها احمللي، على االستثناءات التالية:  - 1  

القضاء والقدر أو القوة القاهرة؛ )أ(   

احلرب أو االضطراب املدني. )ب(   

يجوز أن تنص األطراف، في قانونها احمللي، على أي استثناءات أو تدابير تخفيف   - 2  

أخرى حسبما تراه مالئما.
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املادة 7 
الحدود الزمنية

يجوز أن تنص األطراف، في قانونها احمللي، على ما يلي:  

حدود زمنية نسبية و/أو مطلقة مبا في ذلك لإلجراءات املتعلقة بتدابير االستجابة؛  )أ(   

بداية الفترة التي يسري عليها احلد الزمني. )ب(   

املادة 8

الحدود املالية

يجوز أن تنص األطراف، في قانونها احمللي، على حدود مالية السترداد التكاليف واملصاريف   

املرتبطة بتدابير االستجابة.

املادة 9
حق اللجوء 

ال يفرض هذا البروتوكول التكميلي قيودا أو يقيد حق املشغل في اللجوء إلى سبل انتصاف   

واحلصول على تعويض من أي شخص آخر.

املادة 10
الضامن املايل

حتتفظ األطراف بحق النص في قوانينها احمللية على الضمان املالي.  - 1  

حقوقها  مع  تتسق  بطريقة  أعاله   1 الفقرة  في  إليه  املشار  احلق  األطراف  متارس   - 2  

والتزاماتها مبوجب القانون الدولي، مع مراعاة الفقرات الثالث األخيرة من ديباجة البروتوكول.

البروتوكول،  في  لألطراف  كاجتماع  العامل  األطراف  ملؤمتر  األول  االجتماع  يطلب   - 3  

املنعقد عقب بدء سريان البروتوكول التكميلي، إلى األمانة إجراء دراسة شاملة تتناول ضمن جملة أمور:

طرائق عمل آليات الضمان املالي؛ )أ(   

اآلليات، والسيما على  هذه  ملثل  البيئية واالقتصادية واالجتماعية  لآلثار  تقييما  )ب(   

البلدان النامية؛

حتديد الكيانات املالئمة لتوفير الضمان املالي. )ج(   
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املادة 11
مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا

القانون  الدول والتزاماتها مبوجب قواعد  التكميلي على حقوق  البروتوكول  ال تؤثر أحكام هذا   

الدولي العام فيما يتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غير املشروعة دوليا.

املادة 12
التنفيذ والعالقة باملسؤولية املدنية

تعالج  قواعد وإجراءات  على  احمللي،  قانونها  في  تنص،  أن  األطراف  على  يجب   - 1  

الضرر. ومن أجل تنفيذ هذا االلتزام، يجب على األطراف أن تنص على تدابير استجابة وفقا لهذا البروتوكول 

التكميلي، ويجوز أن تقوم مبا يلي، حسب احلالة:

السارية  العامة  القواعد واإلجراءات  ذلك  في  مبا  القائمة،  احمللية  قوانينها  تطبيق  )أ(   

بشأن املسؤولية املدنية؛

تطبيق أو إعداد قواعد وإجراءات للمسؤولية املدنية لهذا الغرض بالتحديد؛ أو )ب(   

تطبيق االثنني أو إعداد مزيج منهما. )ج(   

يجب على األطراف القيام مبا يلي بهدف توفير قواعد وإجراءات مالئمة في قوانينها   - 2  

احمللية بشأن املسؤولية املدنية عن الضرر املادي أو الشخصي املتصل بالضرر حسب تعريفه في الفقرة 2 

)ب( من املادة 2:

مواصلة تطبيق قوانينها العامة القائمة بشأن املسؤولية املدنية؛ )أ(   

إعداد وتطبيق أو مواصلة تطبيق قانون املسؤولية املدنية حتديدا لهذا الغرض؛ أو )ب(   

إعداد وتطبيق أو مواصلة تطبيق مزيج من االثنني. )ج(   

الفرعيتني  الفقرتني  في  إليه  مشار  هو  املدنية حسبما  املسؤولية  قانون  إعداد  عند   - 3  

)ب( أو )ج( من الفقرتني 1 أو 2 أعاله، يجب على األطراف أن تعالج، حسب احلالة، جملة أمور من بينها 

العناصر التالية:

الضرر؛ )أ(   

معيار املسؤولية مبا في ذلك املسؤولية املطلقة، أو القائمة على اخلطأ؛ )ب(   

مترير املسؤولية، حسب االقتضاء؛ )ج(   

احلق في رفع الدعاوى. )د(   
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املادة 13
التقييم واالستعراض

يجب على مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إجراء استعراض لفعالية هذا   

البروتوكول التكميلي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ ومرة كل خمس سنوات بعد ذلك، شريطة أن 

توفر األطراف املعلومات التي تفيد باحلاجة إلى إجراء هذا االستعراض. ويضطلع باالستعراض في سياق 

تقييم واستعراض البروتوكول حسبما هو منصوص عليه في املادة 35 من البروتوكول، ما لم تقرر األطراف 

في هذا البروتوكول التكميلي خالف ذلك. ويجب أن يتضمن االستعراض األول استعراضا لفعالية املادتني 

10 و 12.

املادة 14 
مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول

يعمل مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول كاجتماع لألطراف في   - 1  

هذا البروتوكول التكميلي، رهنا بأحكام الفقرة 2 من املادة 32 من االتفاقية.

على  اإلبقاء  البروتوكول  في  لألطراف  كاجتماع  العامل  األطراف  مؤمتر  على  يجب   - 2  

تنفيذ هذا البروتوكول التكميلي قيد االستعراض بصفة منتظمة وأن يتخذ، ضمن حدود واليته، املقررات 

الالزمة للتشجيع على تنفيذه الفعال. وعليه أن يؤدي املهام املوكلة إليه مبوجب هذا البروتوكول التكميلي، 

من   29 املادة  من  )و(  و  الفقرتني 4 )أ(  مبوجب  إليه  املوكلة  املهام  تغييرات،  من  يلزم  ما  إجراء  ومع 

البروتوكول.

املادة 15
األمانة

تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة 24 من االتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول التكميلي.  

املادة 16
العالقة باالتفاقية والربوتوكول

يكّمل هذا البروتوكول التكميلي البروتوكول وال يعّدل البروتوكول أو يغيره.  - 1  

ال يؤثر هذا البروتوكول التكميلي على حقوق والتزامات األطراف فيه مبوجب االتفاقية   - 2  

والبروتوكول.

االتفاقية  أحكام  تسري  ذلك،  على خالف  التكميلي  البروتوكول  هذا  ينص  لم  ما   - 3  

والبروتوكول، مع إجراء ما يلزم من تغييرات، على هذا البروتوكول التكميلي.

البروتوكول التكميلي على حقوق أي  بالفقرة 3 أعاله، ال يؤثر هذا  بدون اإلخالل   - 4  

طرف أو التزاماته مبوجب القانون الدولي.

8



البروتوكول التكميلي ناغويا - كواال ملبور

املادة 17 
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول التكميلي لألطراف في البروتوكول في مقر األمم املتحدة   

في نيويورك من 7 مارس/آذار 2011 إلى 6 مارس/آذار 2012.

املادة 18
الدخول حيز النفاذ

إيداع  تاريخ  بعد  التسعني  اليوم  في  النفاذ  حيز  التكميلي  البروتوكول  هذا  يدخل   - 1  

الصك األربعني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام من قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل 

االقتصادي التي هي أطراف في البروتوكول.

إقليمية  أو منظمة  دولة  بالنسبة ألي  النفاذ  التكميلي حيز  البروتوكول  يدخل هذا   - 2  

للتكامل االقتصادي تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك األربعني حسبما 

يشار إليه في الفقرة 1 أعاله بشأن دخوله حيز النفاذ في اليوم التسعني من تاريخ قيام تلك الدولة أو املنظمة 

اإلقليمية للتكامل االقتصادي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، أو في تاريخ دخول 

البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي، أيهما يأتي الحقا.

ألغراض الفقرتني 1 و 2 أعاله، ال حتسب أية وثيقة تودعها منظمة إقليمية للتكامل   - 3  

االقتصادي باعتبارها إضافية للوثائق التي تودعها الدول األعضاء في تلك املنظمة.

املادة 19
التحفظات

ال يجوز إبداء أي حتفظات على هذا البروتوكول التكميلي.  

املادة 20
االنسحاب

يجوز ألي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول التكميلي في أي وقت بعد مرور   - 1  

سنتني من تاريخ دخوله حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف، عن طريق إرسال إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.

يسري هذا االنسحاب بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم الوديع إخطار االنسحاب، أو   - 2  

في أي تاريخ الحق يحدد في إخطار االنسحاب.

يعتبر الطرف الذي ينسحب من البروتوكول وفقا للمادة 39 من البروتوكول منسحبا   - 3  

أيضا من هذا البروتوكول التكميلي.
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املادة 21
النصوص ذات الحجية

العربية  باللغات  نصوصه  تعتبر  الذي  التكميلي،  البروتوكول  هذا  من  األصلية  النسخة  تودع   

والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية متساوية في احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة.

إثباتا ملا تقدم، قام املوقعون أدناه، املصرح لهم على النحو الواجب بذلك، بالتوقيع على هذا   

البروتوكول التكميلي.

حرر في ناغويا في اخلامس عشر من أكتوبر/تشرين األول 2010.  
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