
 

 

 م.2021 نوفمبر 21التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
 
واألمن الوطني   للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع  األول  یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

(  بخصوص  رقم  قانون  (  مشروع  لسنة  البحرین    )    )  مملكة  انضمام  على  بالموافقة 

بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع   ناغویا بروتوكول  إلى

لسنة   )81 (للمرسوم رقم المرافق  ، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي ، الناشئة عن استخدامھا

 .  م2020
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
 

                
 فيصل راشد النعيمي                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                        
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون  .3
 .الخارجیة وزارةأي ر .4
 .وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمرانيرأي  .5
 رأي المجلس األعلى للبیئة. .6
 رار مجلس النواب ومرفقاتھ.ق .7
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4د  5ف  /أ خص ل  266الرقــــم:    

   م  2021 نوفمرب 2التاريـخ: 

 

 

 احملرتم    النعيمي  راشدفيصل   السيدسعادة  
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني   رئيس جلنة 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشببب قا وببباملو  قا ول  بببم م بببك لمل ببب ا  م   بببم يطيبببي أبببر ق  قم ببب  أ ببب  
لأبحببب يل  أبببك ق قنوغبببوب ملا ويبببا قشبببمل  لأحابببوب م بببك ل بببولم  لأ    بببم قلأ  ا ببب  
لأعبببببا ب قل لابببببا أ  لبببببا ت لألاابببببحم مبببببل ل ببببب   لم ا  ل  حببببب  قان او بببببم لأ لبببببوا 

 .2020( أسلم 81ل  ل   أ    و  مو  )لأب وأوجر  
 

مقي ببببب  ا ق جببببباق ملاوشببببب   ق مل ببببب    ق مببببب ل  ن  يببببب  قشبببببململ  م  ببببب ل  
 أع ض  م ك ل   س خالب موم  قوااه ثالثم ق اق ت مل نامي  .

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 

) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین    مشروع قانون رقم ( )  لسنة (
بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل  ناغویا بروتوكول إلى

باتفاقیة التنوع البیولوجي  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا الملحق 
  م2020لسنة  (81) للمرسوم رقم المرافق

 الموقرة  الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعدور االنعقاد العادي ال - م2021  نوفمبر 2

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعلدور االنعقاد العادي ا  - م2021 نوفمبر 15

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

مشروع    مضمونبنية و

 القانون 

 مادتان+  دیباجة 

األولى  المادة  إلى  تضمنت  االنضمام  على  ناغویا  الموافقة  فیما    .بروتوكول 
 ة تنفیذیة. نیجاءت المادة الثا

ناغویا  یأتي   بروتوكول  إلى  الجینیة  االنضمام  الموارد  على  الحصول  بشأن 
باتفاقیة   والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا، الملحق 

في إطار سعي مملكة البحرین لمساندة الجھود الدولیة في   التنوع البیولوجي
ة التنوع البیولوجي التي  حمایة البیئة والحیاة الفطریة وتحقیقًا ألھداف اتفاقی

 ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  البحرین  مملكة  علیھا  لسنة  18صادقت   (
) منھا األحكام المتعلقة بالحصول على الموارد  15، حیث تنظم المادة ( 1996

 الجینیة في ضوء اإلقرار بحقوق سیادة الدول على مواردھا الطبیعیة.  
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رأي جلنة الشؤون  

والقانونية  التشريعية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
 

 اجلهات رأي  خالصة  

 وزارة اخلارجية: 

 اآلتي:  ارجية بينت وزارة اخل

انطالقًا من حرص وزارة الخارجیة على الوفاء بااللتزامات الدولیة وتحقیق   -1
ذات   المسائل  في  الدول  بین  التعاون  من  فیھا المزید  بما  الدولي،  الطابع 

المتعلق بالتنوع البیولوجي، وتنفیذًا لمبادئ میثاق األمم المتحدة والوثائق 
إلى  المملكة  انضمام  یأتي  البحرین؛  مملكة  بھا  التزمت  التي   الدولیة 

العادل    الحصول  بشأن ناغویا بروتوكول والتقاسم  الجینیة  الموارد  على 
استخدا عن  الناشئة  للمنافع  التنوع  والمنصف  باتفاقیة  الملحق  مھا، 

 . البیولوجي

یأتي انضمام مملكة البحرین لھذا البروتوكول التزاًما منھا تجاه المجتمع   -2
المرتبطة   الخدمات  من  للعدید  المستفیدة  الدول  إحدى  لكونھا  الدولي، 
ملزمة   والمبادئ  القوانین  لكون ھذه  ونظًرا  البیولوجي،  التنوع  باستغالل 

من شأنھ أن یساھم في تنظیم    األمر الذيالموقعة أو المنضمة إلیھا،  للدول  
حسن استغالل الموارد الطبیعیة للدولة، بما یحقق النمو واالزدھار والرخاء  

 لمملكة البحرین وشعبھا الكریم. 

الذي یساھم في   -3 البیولوجي  التنوع  إلى تحقیق أھداف  البروتوكول  یھدف 
على مواردھا الطبیعیة، كما یحقق  تأكید الحقوق السیادیة لمملكة البحرین  

الموارد الجینیة، بما   العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  التقاسم
الفقر  والقضاء على  المستدام  واستخدامھ  البیولوجي  التنوع  یحافظ على 
وتحقیق األمن الغذائي والصحة العامة والتخفیف من تغیر المناخ والتكیف  

دأ التعاون الدولي بین مملكة البحرین وسائر دول  معھ، إضافة إلى تعزیز مب
 العالم المنضمة لالتفاقیة.

4-   ) البروتوكول  إلى  الموقعة والمنضمة  الدول  ) دولة، منھا 131یبلغ عدد 
العربیة، و( الخلیج  التعاون لدول  ) دول عربیة ھي:  6جمیع دول مجلس 
،  ةیلبنانالجمھوریة ال(جمھوریة مصر العربیة، المملكة األردنیة الھاشمیة،  

 لسودان، الجمھوریة العربیة السوریة، الجمھوریة التونسیة). اجمھوریة 
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 : وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

على  موافقتھا  العمراني  والتخطیط  البلدیات  وشؤون  األشغال  وزارة  أبدت 
ھیئة   إلیھ  انتھت  الذي  الرأي  مع  رأیھا  وتوافق  المذكور،  القانون  مشروع 

والرأي القانوني، كما أیدت الوزارة مالحظات المجلس األعلى للبیئة التشریع  
 على مشروع القانون.

 : الس األعلى للبيئة

الدول  أ لتعزیز سیادة  للبروتوكول  االنضمام  أھمیة  للبیئة  األعلى  المجلس  كد 
على مواردھا الجینیة، وسھولة حصول الدول األخرى على ھذه الموارد، مع  
حفظ حقوق جمیع األطراف، مبینًا أن مملكة البحرین تحتضن العدید من األنواع 

نتاج منتجات یتم تسویقھا  التي باإلمكان استخدامھا من قبل الشركات العالمیة إل
) نوًعا من  81على نطاق تجاري واسع، منھا على سبیل المثال ما ال یقل عن (

النباتات واألعشاب الطبیة، والمعارف التقلیدیة المتعلقة بالموارد الجینیة التي 
ضرورة   یستدعي  ما  وھو  البحرین،  في  المتوارث  الشعبي  الطب  بھا  یزخر 

والشركات التجاریة، ویبرر جدوى انضمام المملكة  حمایتھ من استغالل الدول 
مملكة   على  یتعین  البروتوكول  إقرار  حال  في  وأنھ  ناغویا،  بروتوكول  إلى 
البحرین استیفاء عدد من االلتزامات والمتطلبات العامة تجاه البروتوكول، غیر 
أن العوائد المرجوة من إقراره تفوق التبعات االقتصادیة التي قد تنشأ جراء 

 النضمام إلیھ، حیث سیكون لھ مردود إیجابي على عدة نواحي منھا: ا

نظًرا   - البروتوكول  من  المستفیدة  الدول  في مصاف  البحرین  مملكة  تصنف 
ألنھا ال تمتلك العدید من مراكز األبحاث والمؤسسات الصناعیة التي توظف  

الجینیة المستوردة  التكنولوجیا األحیائیة إلجراء بحوث متطورة على الموارد  
 من الدول األخرى.

سیساھم البروتوكول في بناء القدرات الوطنیة في میدان التنوع البیولوجي،   -
 وذلك من خالل تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي في ھذا المجال.

إن انضمام مملكة البحرین للبروتوكول سیبرز الجھود التي تبذلھا المملكة  -
(وع البیئة  حمایة  سبیل  التنوع في  على  الحفاظ  الخصوص  وجھ  لى 

 البیولوجي) على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي. 

 تعدیالت  بما أجري علیھ من الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

  بالتعدیالت التي أجراھا مجلس النواب علیھ الموافقة على مشروع القانون توصية اللجنة 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 

1 

 

 
  م.2021 نوفمبر 21 التاریخ :
 ) 1الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

مشروع قانون رقم ( )  لسنة (  ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص  

نصف وامل  العادل   والتقاسم  اجلينية   املوارد   على  احلصول   بشأن  ناغويا بروتوكول إىل

للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

  م2020لسنة     (81)  رقم   للمرسوم املرافق
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 
 

 مقدمـة: 
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح      

،  م2021  نوفمبر  2  ) المؤرخ في4د  5ص ل خ أ/ ف/662الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

مشروع قانون رقم ( )  لسنة (  ) بالموافقة  والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

إلى البحرین  مملكة  انضمام  الجینیة   ناغویا بروتوكول  على  الموارد  على  الحصول  بشأن 

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي،  والتقاسم  

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر  م2020لسنة     (81)للمرسوم رقم   المرافق

 یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة:  -أوال

 اللجنة باإلجراءات التالیة: لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت 
 

 .م2021 نوفمبر 15 المنعقد بتاریخ عاشرالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

الم )2( الوثائق  على  دراستھا  أثناء  اللجنة  النظراطلعت  موضوع  القانون  بمشروع  والتي    تعلقة 

 اشتملت على:  
 

 القانوني.مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي  -

بشـــأن الحصـــول على الموارد الجینیة والتقاســـم العادل والمنصـــف   ناغویا بروتوكول -

 .للمنافع الناشئة عن استخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .رأي وزارة الخارجیة -

 .البلدیات والتخطیط العمرانيوزارة األشغال وشؤون  رأي  -

 .المجلس األعلى للبیئةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -

 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب  )3(
 

 

 المنصب  االسم

   وزارة اخلارجية 

الخارجیة  القائم بأعمال وكیل وزارة  الخیاط خلیل یعقوب سعادة السفیر 
 للشؤون القنصلیة واإلداریة

 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة  أنس یوسف السید  

  محمد عیسى األنصاري
 

 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة 
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 المنصب  االسم

 

 الس األعلى للبيئة -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 المستشار القانوني بشؤون الزراعة  محمد األمین حسن الصادق
 بالوزارة  والثروة البحریة

القائم بأعمال مدیر إدارة التنوع  الوسمي نوف علي 
 المجلس األعلى للبیئة  -الحضري

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 برلمانیة أخصائي شؤون  الحداد حصة 

 
 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

   مستشار قانوني  میادة مجید معارج د. 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 باحث سیاسي  دل العجیمي محمد عا

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سھیرا عبداللطیف  

 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

 والتواصل  اإلعالم قسم

 وتواصل أول  أخصائي إعالم السید حسین ماجد 
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ا
ً
 الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة  -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

اثالث
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 اآلتي:  خارجیةوزارة البینت  

ا من حرص وزارة الـخارجـیة على الوـفاء   -1 ـبااللتزاـمات اـلدولـیة وتحقیق المزـید من  انطالقـً

،  تنوع البیولوجي التعاون بین الدول في المســـائل ذات الطابع الدولي، بما فیھا المتعلق بال

ة البحرین؛   ا مملـك ة التي التزـمت بـھ دولـی ائق اـل دة والوـث اق األمم المتـح ادئ میـث ذًا لمـب وتنفـی

على الموارد الجینیة والتقاـسم   بـشأن الحـصول ناغویا بروتوكول مملكة إلىالیأتي انـضمام 

 .العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي

  یأتي انضـــمام مملكة البحرین لھذا البروتوكول التزاًما منھا تجاه المجتمع الدولي، لكونھا  -2

إحدى الدول المسـتفیدة للعدید من الخدمات المرتبطة باسـتغالل التنوع البیولوجي، ونظًرا  

ـشأنھ   من لذياألمر الكون ھذه القوانین والمبادئ ملزمة للدول الموقعة أو المنـضمة إلیھا،  

بما یحقق النمو واالزدھار   أن یســاھم في تنظیم حســن اســتغالل الموارد الطبیعیة للدولة،

 لبحرین وشعبھا الكریم.والرخاء لمملكة ا

یـھدف البروتوكول إلى تحقیق أـھداف التنوع البیولوجي اـلذي یســــاھم في ـتأكـید الحقوق   -3

العادل والمنصـــف   دیة لمملكة البحرین على مواردھا الطبیعیة، كما یحقق التقاســـماالســـی 

الموارد الجینیة، بما یحافظ على التنوع البیولوجي واستخدامھ    للمنافع الناشئة عن استخدام

تغیر    نوالتخفیف مالمســتدام والقضــاء على الفقر وتحقیق األمن الغذائي والصــحة العامة 

البحرین وســائر    المناخ والتكیف معھ، إضــافة إلى تعزیز مبدأ التعاون الدولي بین مملكة

 دول العالم المنضمة لالتفاقیة.
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ة إلى البروتوكولیبلغ عـد  -4 ـــم ة والمنضــ دول الموقـع ة،  131(  د اـل ا جمیع) دوـل دول    منـھ

ــر العربیة، : (ھي  دول عربیة  )6(و   ،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة   جمھوریة مصــ

ــمیةاألردن المملكة   ــودان، جمھوریة  ،  یةلبنان الجمھوریة ال،  یة الھاش الجمھوریة العربیة  الس

 .)التونسیةالجمھوریة  ،  ةسوری ال

 

ارابع
ً
 :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيرأي  -ـــ

 

مشروع القانون موافقتھا على  وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني دتب أ 

انوني،الـمذكور، وتوافق رأیـھا مع الرأي اـلذي انتـھت إلـیھ   ــریع والرأي الـق  كـما أـیدت  ھیـئة التشــ

 .المجلس األعلى للبیئة على مشروع القانونمالحظات  الوزارة 

 

ا خامس
ً
 :الس األعلى للبيئةرأي  -ــ

 

لتعزیز ـسیادة الدول على مواردھا  أكد المجلس األعلى للبیئة أھمیة االنـضمام للبروتوكول   

ف،  الجینیة، وســــھولة حصــــول الدول األخرى على ھذه الموارد، مع حفظ حقوق جمیع األطرا

التي باإلمكان اســتخدامھا من قبل الشــركات    من األنواعن مملكة البحرین تحتضــن العدید  أمبیًنا  

ما ال یقل    على ســبیل المثالمنھا    على نطاق تجاري واســع،  العالمیة إلنتاج منتجات یتم تســویقھا

ــاب الطبـیة، والمـعارف81عن ( ا من  النـباـتات واألعشــ التقلـیدـیة المتعلـقة ـبالموارد الجینـیة    ) نوعـً

ث في البحرین، وھو ما یســـتدعي ضـــرورة حمایتھ من  التي یزخر بھا الطب الشـــعبي المتوار

  ، وأنھ یاو غاالمملكة إلى بروتوكول ن ویبرر جدوى انضـمام اسـتغالل الدول والشـركات التجاریة،  

ــتیفاء عدد من االلتزامات والمتطلبات    في حال إقرار البروتوكول یتعین على مملكة البحرین اســ

غیر أن العوائد المرجوة من إقراره تفوق التبعات االقتصــــادیة التي قد   العامة تجاه البروتوكول،

 منھا:  إیجابي على عدة نواحيحیث سیكون لھ مردود  ، تنشأ جراء االنضمام إلیھ
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مملكة البحرین في مصاف الدول المستفیدة من البروتوكول نظًرا ألنھا ال تمتلك    تصنف -

األحیائیة    األبحاث والمؤســـســـات الصـــناعیة التي توظف التكنولوجیا  العدید من مراكز

 إلجراء بحوث متطورة على الموارد الجینیة المستوردة من الدول األخرى.

، وذلك من  ســیســاھم البروتوكول في بناء القدرات الوطنیة في میدان التنوع البیولوجي  -

 خالل تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي في ھذا المجال.

الجھود التي تبذلھا المملكة في ســـبیل  ســـیبرز  توكول  للبرو   البحرینمملكة  انضـــمام  إن  -

ــعیدین  (وعلى وجھ الخصـــوص الحفاظ على التنوع الب   حمایة البیئة یولوجي) على الصـ

 اإلقلیمي والعالمي.
 

 ساد
ً
 رأي اللجنــة: -اس

 

مشروع قانون رقم ( )  لسنة (  ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین  تدارست اللجنة       

بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع   ناغویا بروتوكول  إلى

لسنة     (81)للمرسوم رقم   الناشئة عن استخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي، المرافق 

من:   ممثليمع    ،م2020 العمراني   كل  والتخطیط  البلدیات  وشؤون  األشغال  وزارة  و  ،وزارة 

للبیئة،  الخارجیة،   القانوني للجنة،  والمجلس األعلى  اللجنة على رأي لجنة  والمستشار  واطلعت 

لسالمة   مؤكدًا  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الالشؤون  من  مشروع  قانون 

والقانونیة الدستوریة  اطلعت  الناحیتین  كما  بشأن  اللجنة  ،  ومرفقاتھ  النواب  مجلس  قرار  على 

القانون ینیة والتقاسم العادل بشأن الحصول على الموارد الج  ناغویا بروتوكول وعلى    ،مشروع 

 .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي 
 

المادة    بینتحیث  ،  واحد  مرفقو  ،) مادة36(من    -فضالً عن الدیباجة-  ویتألف البروتوكول

البروتوكول ھدفھ األساس  األولى للمنافع    تمثل فيالم  من  العادل والمنصف  الناشئة عن التقاسم 

ونقل  استخدام الجینیة  الموارد  على  مالئمة  بصورة  الحصول  خالل  من  الجینیة    الموارد 
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البیولوجي التنوع  یحفظ  بما  مالئمة  بصورة  الصلة  ذات  المستدام    ، التكنولوجیات  واالستخدام 

  اتفاقیة التنوع ) من  2المعرفة في المادة (لمصطلحات  ا  سریانالثانیة  المادة  وقررت    ،لمكوناتھ 

األطراف" و"استخدام  مؤتمر  " البیولوجي على البروتوكول، مضیفة لھا مصطلحات أخرى مثل  

الجینیة  لتطبیق   الثالثةالمادة    حددتو  ، "حیائیة األ   و"التكنولوجیا  "الموارد  الموضوعي    المجال 

الجینیة الموارد  یشمل  الذي  الناش  البروتوكول  التقلیدیة  ئ والمنافع  والمعارف  استخدامھا،  عن  ة 

التنوع    ) من اتفاقیة15بھا، والمنافع الناشئة عن استخدام ھذه المعارف في إطار المادة (   المرتبطة

بینت    الرابعةالمادة    أما ،  البیولوجي  والصكوك  ع معالقة  الفقد  أن  الدولیة  االتفاقیات  مؤكدة   ،

في اتفاقیة التنوع البیولوجي، وأنھ ال    سم المنافعا الحصول، وتقالبروتوكول ھو صك تنفیذ ألحكام  

  ناتجة عن أي اتفاق دولي بالقدر الذي تدعم فیھ ھذه الصكوك   یؤثر على حقوق والتزامات أي طرف

تھدیدات خطیرة أو  أضرار  في  یتسبب  وبما ال  ونظمت    بعضھا  البیولوجي،    من  ادوالمللتنوع 

السابعة  الخامسة للمنافع  الخاصة  األحكام  حتى  والمنصف  العادل  على    ،بالتقاسم  والحصول 

على أن    ھذه المواد  أكدتث  بالموارد الجینیة، حی   الموارد الجینیة، والمعارف التقلیدیة المرتبطة

الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة فضًال عن االستخدامات الالحقة والتسویق    یتم تقاسم المنافع

سواء كان بلد منشأ لھذه الموارد  -  التجاري بطریقة عادلة ومنصفة مع الطرف المقدم لھذه الموارد

وذلك بناء على    - اتفاقیة التنوع البیولوجي  أو كان قد حصل علیھا بطریقة مشروعة، وفقًا ألحكام

یتعین على كل    إلى اعتبارات خاصة  المادة الثامنةكما لفتت      متفق علیھا بصورة متبادلة،شروط  

أو متطلباتھ التنظیمیة بشأن الحصول    طرف أن یضعھا في اعتباره عند إعداد وتنفیذ تشریعاتھ 

التي   البحوث  تھیئة وتشجیع  تتمثل في  المنافع،  البیولوجيت وتقاسم  التنوع    وإیالء   سھم في حفظ 

أو  تھدد  التي  الطوارئ  لحاالت  الواجب  النباتات   االعتبار  أو  الحیوانات  أو  البشر  تضر صحة 

في حین  والزراعة ودورھا الخاص لألمن الغذائي،    والنظر في أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة

المستخدمین والمقدمین على توجیھ المنافع الناشئة عن    على تشجیع   األطرافالتاسعة  المادة    حثت 

البیولوج التنوع  حفظ  نحو  الجینیة  الموارد  لمكوناتھ استخدام  المستدام  واالستخدام  ووضعت  ،  ي 

البروتوكول  أطراف  بین الدولي  أحكاًما تتعلق بالتعاون  المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة
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،  النظر في وضع آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافعفي مجال تقاسم المنافع، من خالل  

والمعارف  الجینیة  الموارد  استخدام  حاالت  في  الدولي  التعاون  األخص  عبر    وعلى  التقلیدیة 

مرا یضمن  بما  اللتزاماتھاعالحدود،  األطراف  تنفیذ  إطار   اة  في  البروتوكول  احترام    بموجب 

الدولي    التشریعات المحلیة والقوانین العرفیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، حیث یتحقق التعاون 

بالحصول على المنافع    وفقًا آللیة یعین فیھا كل طرف نقاط االتصال الوطنیة والسلطات الوطنیة 

ال تبادل  غرفة  البروتوكول  ینشئ  كما  واوتقاسمھا،  المنافع  على  للحصول  لمعلومات  معلومات 

حتى    المواد من السابعة عشروبینت    السریة،بحمایة المعلومات    الل وتقاسمھا وذلك دون اإلخ 

وللتشریع المحلي والمتطلبات التنظیمیة    البروتوكول ألحكام    آلیات دعم االمتثال   الرابعة والعشرین 

المتعلقة بالموارد الجینیة، والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، وذلك من خالل اتخاذ تدابیر لرصد  

تفتیش وإصدار شھادةوتعزیز   نقاط  امتثال    الشفافیة بشأن استخدام الموارد الجینیة تشمل تعیین 

مشروعة    قد تم الحصول علیھ بطریقة   یني الذي تشملھمعترف بھا دولًیا كدلیل على أن المورد الج

كل طرف بأن یشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجینیة    وفقًا للتشریع المحلي، كما تلزم ھذه المواد

بھا على إدراج أحكام ضمن عقودھم تعالج تسویة المنازعات التي    والمعارف التقلیدیة المرتبطة

الواجب التطبیق والخیارات البدیلة    تحدید االختصاص القضائي والقانون   الل قد تنشأ بینھم من خ 

التحكیم أو  المنازعات كالوساطة  البروتوكول كل طرف على    یشجع  ھذات وفي اإلطار  ،  لتسویة 

المتفق علیھا   نموذجیة تتضمن الشروط  تعاقدیة  بنود  تبادلة،  صورة م ب إعداد وتحدیث واستخدام 

وأفضل   التوجیھیة  والمبادئ  الطوعیة  السلوك  مدونات  واستخدام  وتحدیث  إعداد  إلى  باإلضافة 

 ةدالتدابیر الالزمة لزیا  الممارسات أو المعاییر المتعلقة بالحصول على المنافع وتقاسمھا، واتخاذ

بھا المرتبطة  التقلیدیة  والمعارف  الجینیة  الموارد  بأھمیة  األطراف  التوعیة  المواد  وتحث ھذه   ،

البشریة الموارد  وتعزیز  القدرات  بناء  في  بینھا  فیما  التعاون  لتنفیذ    على  المؤسسیة  والقدرات 

والتطویر    من خالل برامج البحث  جیاولو وعلى التعاون في نقل التكن  ،البروتوكول على نحو فعال

ھذه المواد تحث    ، وأخیًرا، فإنحیائیةاأل  جیا و لنوالتقني والعلمي وأنشطة البحوث في مجال التك
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أطراف البروتوكول على تشجیع غیر األطراف على االنضمام إلیھ والمساھمة بمعلومات مناسبة  

 .وتقاسم المنافع في غرفة تبادل المعلومات
 

الداخلیة والھیكلیة   اآللیاتة والثالثین الحادیحتى المواد من الخامسة والعشرین ونظمت 

مؤتمر   یعمل  حیث  األطراف  ومؤتمر  المالیة،  والموارد  المالیة  اآللیة  المتضمنة:  للبروتوكول، 

ألطراف البروتوكول، والھیئات الفرعیة التي تنشئھا    اتفاقیة التنوع البیولوجي كاجتماع   أطراف

والتي من الممكن أن تخدم ھذا البروتوكول، واألمانة المنشأة بموجب    اتفاقیة التنوع البیولوجي 

  كأمانة لھذا البروتوكول، والرصد واإلبالغ  ) من اتفاقیة التنوع البیولوجي التي تعمل24المادة (

بالتدابیر    مؤتمر األطراف  تزاماتھ بموجب البروتوكول وإبالغحیث یقوم كل طرف برصد تنفیذ ال

مؤسسیة لتعزیز االمتثال    تخذھا لتنفیذه، واعتماد مؤتمر األطراف إلجراءات تعاونیة وآلیاتالتي ا

 . وقیامھ بالتقییم واالستعراض الدوري لفاعلیة البروتوكول  ألحكام البروتوكول،
 

األحكام الختامیة المتعلقة    المواد من الثانیة والثالثین حتى السادسة والثالثین وتضمنت  

الخمسین للتصدیق أو    البروتوكول، وبدء نفاذه في الیوم التسعین من تاریخ إیداع الصك  بتوقیع

األطراف في اتفاقیة التنوع    القبول أو االنضمام للدول أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقلیمي

  إبداء التحفظات علیھ أو االنسحاب منھ، ونصوصھ ذات الحجیة حیث   البیولوجي، وعدم جواز

 نیة في الحجیة. لیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسباج تتساوى نصوصھ العربیة والصینیة واإلن
 

ما یمكن اعتباره    -على سبیل المثال ال الحصر -تضمن    مرفق البروتوكول وأخیًرا، فإن  

یمكن   ما  تضمن  كما  البحوث،  وتمویل  الترخیص،  ورسوم  المقدمة،  كالمدفوعات  نقدیة،  منافع 

المؤسسیة،   القدرات  وبناء  والتطویر،  األبحاث،  نتائج  كتقاسم  النقدیة،  غیر  المنافع  من  اعتباره 

 وفوائد األمن الغذائي والمعیشي. 
 

أحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذه  تعارض مع  یال    تبین أنھ  لبروتوكولاأحكام  وباستعراض  

) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت  37لحكم الفقرة الثانیة من المادة ( صدر بقانون، إعماًال ی أن 
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 نوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلىھیئة التشریع والرأي القا 
الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  ناغویا بشأن  بروتوكول 

مادتین،  من    - دیباجةفضًال عن ال-  ، والذي یتألفاستخدامھا، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجيعن  

  ة نیالمادة الثاتوكول ناغویا. فیما جاءت  روالموافقة على االنضمام إلى ب  المادة األولىتضمنت  

 تنفیذیة. 
 

الحصول على الموارد  بشأن    اغویابروتوكول ن   نضمام إلىاال  على أھمیةاللجنة    وأكدت 

التنوع   باتفاقیة  الملحق  استخدامھا،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجینیة 

البیئة    مملكة البحرین   یأتي في إطار سعي، والذي  البیولوجي  لمساندة الجھود الدولیة في حمایة 

التي صاد البیولوجي  التنوع  اتفاقیة  ألھداف  وتحقیقًا  الفطریة  البحرین  والحیاة  مملكة  علیھا  قت 

المتعلقة    ) منھا األحكام15، حیث تنظم المادة (1996) لسنة  18بموجب المرسوم بقانون رقم (

 بالحصول على الموارد الجینیة في ضوء اإلقرار بحقوق سیادة الدول على مواردھا الطبیعیة. 
    

اللجنة،   السعادة أعضاء  قبل أصحاب  أبدیت من  التي  والمالحظات  اآلراء  تدارس  وبعد 

ألھمیة   القانونونظًرا  على  مشروع  المبدأ  حیث  من  بالموافقة  توصیتھا  إلى  اللجنة  خلصت   ،

وفق  ،  اھا مجلس النواب علیھبالتعدیالت التي أجر  ، والموافقة على نصوص موادهقانون المشروع  

 . الجدول المرفق 
 

ابعسا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل  39إعماالً لنص المادة (     

 من: 

ا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا   يوسف أمحد حسن الغتم  األستاذسعادة   -
ً
ا.مقرر

ً
 احتياطيـ
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اثامن
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  

 بما یلي: 
 

مشروع قانون رقم ( )  لسنة (  ) بالموافقة على انضمام  على  الموافقة من حیث المبدأ   -

بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل   ناغویا بروتوكول إلىمملكة البحرین 

البیولوجي،   التنوع  باتفاقیة  الملحق  استخدامھا،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف 

 .م2020لسنة   (81)للمرسوم رقم  المرافق

 .الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق -
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 

 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     

   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 بشأن   ناغویا بروتوكول  بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى  )  لسنة ( )   مشروع قانون رقم (

الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي  

  م2020لسنة  )81 (للمرسوم رقم المرافق
 

مواد مشروع القانون  نصوص  
 كما وردت من الحكومة

المواد كما أقرھا مجلس  نصوص 
المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب  نصوص 

 المسمى
 

 )  )  لسنة (  مشروع قانون رقم (

بالموافقة على انضمام مملكة 

  ناغویا بروتوكول  البحرین إلى

بشأن الحصول على الموارد  

الجینیة والتقاسم العادل  

والمنصف للمنافع الناشئة عن  

استخدامھا، الملحق باتفاقیة 

 التنوع البیولوجي  
 

 

 المسمى
 

الموافقة على المســـــّمى كما ورد  

القانون.  في مشروع 

 المسمى
 

كـما ورد   الموافـقة على المســـــّمى 

القانون.  في مشروع 

 المسمى
 

 )  )  لسنة (  مشروع قانون رقم ( 

بالموافقة على انضمام مملكة 

  ناغویا بروتوكول  البحرین إلى

بشأن الحصول على الموارد  

 الجینیة والتقاسم العادل  

والمنصف للمنافع الناشئة عن  

استخدامھا، الملحق باتفاقیة 

 التنوع البیولوجي  
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مواد مشروع القانون  نصوص  
 كما وردت من الحكومة

المواد كما أقرھا مجلس  نصوص 
المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب  نصوص 

 الدیباجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خلیفة         آل  عیسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالعبعد  

 الدیباجة
 

 جلس إجراء ما یلي:  قرر الم

 

تغییر عـبارة (الـناشــــــئة عنـھا)  -

) ــئـــة عــن  لــتــكــون  الــنـــاشــــ
 .)استخدامھا،

ة  - ــاـف (إضـــ ة  ل  مجلسكلـم قـب  (

ـفي  واردة  اـل واب)  ـن (اـل مـــة  ـل ـك

 الفقرة األخیرة من الدیباجة.

 نص الدیباجة بعد التعدیل:
خلیفة         آل  عیسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالعبعد  

 الدیباجة
 

النواب   ة على قرار مجلس  الموافـق

التالإجراء  ب  :  یةالتعدیالت 

ا)  - ة عنـھ اشــــــئ ارة (الـن تغییر عـب

) ــكــون  ــت ــئـــة عــن ل ــنـــاشــــ ال
 ).استخدامھا،

) قبل كلمة  مجلسإضافة كلمة ( -

رة   ـق ـف اـل ي  ـف واردة  اـل واب)  ـن (اـل

 األخیرة من الدیباجة.

 نص الدیباجة بعد التعدیل:
خلیفة         آل  عیسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالعبعد  

 الدیباجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلیفة         آل  عیسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالعبعد  
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مواد مشروع القانون  نصوص  
 كما وردت من الحكومة

المواد كما أقرھا مجلس  نصوص 
المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب  نصوص 

بقانون رقم وعلى   ) 18(المرسوم 

على    1996لسنة   بالتصدیق 

البیولوجي،   التنوع  وعلى  اتفاقیة 

الحصول   ناغویا بروتوكول بشأن 

والتقاسم   الجینیة  الموارد  على 

الناشئة   للمنافع  والمنصف  العادل 

التنوع    ھاعن باتفاقیة  الملحق 

المحرر في ناغویا في   البیولوجي،

شھر   من  والعشرین  التاسع  الیوم 

عام  األول  تشرین   / أكتوبر 

2010، 
 

والنواب   الشورى  مجلس  أقر 

صدقنا  وقد  نصھ،  اآلتي  القانون 

 علیھ وأصدرناه:

بقانون رقم ( ) 18وعلى المرسوم 

على    1996لسنة   بالتصدیق 

وعلى   البیولوجي،  التنوع  اتفاقیة 

الحصول   ناغویا بروتوكول بشأن 

والتقاسم   الجینیة  الموارد  على 

للمنافع     الناشئةالعادل والمنصف 
باتفاقیة   ،دامھااستخ  عن الملحق 

البیولوجي، في   التنوع  المحرر 

والعشرین   ناغویا في الیوم التاسع 

األول   / تشرین  أكتوبر  شھر  من 

 ،2010عام 

الشورى   مجلس    مجلس و أقر 

وقد  نصھ،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

بقانون رقم ( ) 18وعلى المرسوم 

على    1996لسنة   بالتصدیق 

وعلى   البیولوجي،  التنوع  اتفاقیة 

الحصول   ناغویا بروتوكول بشأن 

والتقاسم   الجینیة  الموارد  على 

للمنافع   والمنصف    الناشئةالعادل 
باتفاقیة   استخدامھا،  عن الملحق 

البیولوجي، في   التنوع  المحرر 

والع التاسع  في الیوم  شرین  ناغویا 

األول   تشرین   / أكتوبر  شھر  من 

 ،2010عام 

الشورى   مجلس    مجلس و أقر 

وقد  نصھ،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

 

) رقم  بقانون  المرسوم  ) 18وعلى 

بالتصدیق على اتفاقیة  1996لسنة  

وعلى   البیولوجي،  التنوع 

الحصول   ناغویا بروتوكول بشأن 

على الموارد الجینیة والتقاسم العادل  

للمنافع     عن   الناشئةوالمنصف 
التنوع    استخدامھا، باتفاقیة  الملحق 

في   البیولوجي، ناغویا  في  المحرر 

والع التاسع  شھر  الیوم  من  شرین 

 ، 2010أكتوبر / تشرین األول عام  

 

النواب   مجلسو أقر مجلس الشورى  

القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ 

 وأصدرناه:
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مواد مشروع القانون  نصوص  
 كما وردت من الحكومة

المواد كما أقرھا مجلس  نصوص 
المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب  نصوص 

 األولىمادة ال

 

 

 

مملكة   انضمام  على  ُووفق 

إلى   وكول  بروتالبحرین 

على   ناغویا الحصول  بشأن 

العادل   والتقاسم  الجینیة  الموارد 

عن والمنصف   الناشئة  للمنافع 

باتفاقیة التنوع   الملحق  استخدامھا 

المحرر في ناغویا في   البیولوجي،

شھر   من  والعشرین  التاسع  الیوم 

عام  األول  تشرین   / أكتوبر 

لھذا القانون.  ،2010  والمرافق 

 األولىمادة ال
إضــــــافـة عالمـة  - قرر المجلس 

) ــلـــة  فـــاصـــ مـــة  ،اـل ـل ـك عـــد  ـب  (

 .(استخدامھا)

 التعدیل:نص المادة بعد 
مملكة  وُ  انضمام  على  وفق 

إلى   وكول  بروتالبحرین 

على   ناغویا الحصول  بشأن 

العادل   والتقاسم  الجینیة  الموارد 

عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف 

باتفاقیة التنوع    ،استخدامھا الملحق 

المحرر في ناغویا في   البیولوجي،

شھر   من  والعشرین  التاسع  الیوم 

عام  األول  تشرین   / أكتوبر 

لھذا القانون.  ،2010  والمرافق 

 األولىمادة ال
جـلـس   - ـم رار  ـق ى  عــل قـــة  واـف ـم اـل

ب إضــافة عالمة الفاصــلة النواب 

 .) بعد كلمة (استخدامھا)،(

 نص المادة بعد التعدیل:
ــة  وُ  ـمـمـلكـ ــمـــام  انضـــ ـعـلى  وـفق 

إلــى   وكــول  بــروتــالــبــحــریــن 

ا اغوـی ــأن الحصـــــول على   ـن بشـــ

العادل   والتقاســـــم  الجینیة  الموارد 

ــئة عن  الناشــ ــف للمنافع  والمنصــ

باتفاقیة التنوع    ،اـستخدامھا الملحق 

في ناغویا في   البیولوجي، المحرر 

الیوم التاســع والعشــرین من شــھر  

عـــام  األول  ن  ــرـی تشـــ  / ر  وـب ـت أـك

لھذا القانون.  ،2010  والمرافق 

 األولىمادة ال

 

 

 

البحرین   ُووفق على انضمام مملكة 

بشأن  ناغویاوكول  بروتإلى  

الجینیة   الموارد  على  الحصول 

للمنافع   والمنصف  العادل  والتقاسم 

استخدامھا عن  الملحق    ،الناشئة 

البیولوجي، التنوع  المحرر    باتفاقیة 

التاسع   الیوم  في  ناغویا  في 

والعشرین من شھر أكتوبر / تشرین  

عام   لھذا    ،2010األول  والمرافق 

 القانون.
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مواد مشروع القانون  نصوص  
 كما وردت من الحكومة

المواد كما أقرھا مجلس  نصوص 
المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب  نصوص 

 الثانیةمادة ال
 

الـوزراء    عـلـى مـجـلـس  رئـیـس 

 –فیما یخصـــــھ  كلٌ  –والوزراء  

انون الـق ذا  ام ـھ ذ أحـك ل ویُ  ،تنفـی عـم

ــره   لتاریخ نشــ بھ من الیوم التالي 

 الرسمیة.في الجریدة  

 

 الثانیةمادة ال
المادة كما ورد  نص الموافقة على  

القانون.  في مشروع 

 

 الثانیةمادة ال
المادة كما ورد  نص الموافقة على  

القانون.  في مشروع 

 

 الثانیةمادة ال
ــوزراء    عــلــى ال مــجــلــس  ــیــس  رئ

ــھ   –والوزراء   ا یخصـــ ٌل فیـم   –ـك

تنفـیذ أحـكام ـھذا الـقانون، ویُعـمل ـبھ 

نشـــــره في  لـتاریخ  الـتالي  من الیوم 

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 

1 

 

 

 

 م2021مبر  نوف 3: التاريخ

 
 

 

 احملرتم      مي فيصل راشد النعي سعادة األستاذ/  
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني   رئيــس جلنة   

 
 

ناغويا بشأن  الموضوع:   مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول 

استخدامها،   الناشئة عن  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية  الموارد  على  الحصول 

 .2020( لسنة 81الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم )

 
 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  م،  2021مبر  نوف 2بتاريخ        

رق )كتابه  ق/ ف    663م  ل ت  من  ،  (4د    5ص  انضمام نسخة  على  بالموافقة  قانون  مشروع 

ناغويا بروتوكول  إلى  البحرين  العادل    مملكة  الجينية والتقاسم  الموارد  على  الحصول  بشأن 

المرافق   البيولوجي،  التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف 

والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل  ،2020( لسنة  81للمرسوم رقم ) التشريعية  وإبداء  لجنة الشؤون  ته 

الوطني.لجنة الشؤون  لعليه  المالحظات   والدفاع واألمن   الخارجية 
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والقانونية اجتماع ا    م2021مبر  نوف 3وبتاريخ       التشؤريعية  ، حيث  ثالثالعقدت لجنة الشؤؤون 

القانوناطلعت على   بشؤؤهنه،  ،بروتوكوللوا  ،المذكور  مشؤؤروع  النواب  ناقشؤؤت  كما   وقرار مجلس 

الال المعد من قبل رأي  القانونيالقانوني  المساعد  والمستشار،  مستشار   .للجنة  القانوني 

 

اللجنؤة         والنقؤا     –وانت ؤت  الإلى عؤدم مخؤال ؤة   –بعؤد المؤداولؤة  وأحاؤام    قؤانونمشؤؤؤؤروع  لمبؤاد  

   .الدستور

 

 رأي اللجنة:

سالمة       اللجنة  إلى بروتوكول    ترى  البحرين  انضمام مملكة  بالموافقة على  قانون  مشروع 

الناشئة عن   للمنافع  والمنصف  العادل  الجينية والتقاسم  الموارد  على  الحصول  بشأن  ناغويا 

من    ،2020( لسنة  81استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم )

والقانونية الدستورية    .الناحيتين 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

والقانونية                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

 
 

 
 
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

اللجان  إدارة شؤون 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 

 
 

 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 425601/2021-422632 /ر ص  الرقم:

 2021 نوفمبر 18 التاريخ:
 

 

  املحترم األخ الفاضل غانم بن فضل البوعينين سعادة

  وزير شئون مجلس ي الشورى والنواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

افقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن  مرئيات   املوضوع: الوزارة بخصوص مشروع قانون باملو

الحصول على املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع  

افق للمرسوم رقم )   2020( لسنة 81البيولوجي املر

 

نوفمبر   10املؤرخ  2021وم ش ن//3354كتاب سعادتكم رقم  وباإلشارة إلىكم خالص التحيات، هدي سعادتأيطيب لي أن 

الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى االجتماع بخصوص   املتضمن رغبة لجنةو ( 1)مرفق  م2021

قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على املوارد الجينية  ة مشروع مناقش

( لسنة  81جي املرافق للمرسوم رقم )والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولو 

 على خطاب الوزارة ، 2020
ً
 .(2)مرفق 2021يناير  11بتاريخ  حول ذات الشأن املؤرخوعطفا

رأي الوزارة، فنود   متضمنباستالم رد كتابي  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى وبحسب رغبة  

تؤيد املالحظات الوارد  كما الواردة في رد هيئة التشريع والرأي القانوني تؤيد املالحظات القانونية افادة سعادتكم بأن الوزارة 

، راجين منكم التفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو افادة معالي رئيس مجلس الشورى  من املجلس األعلى للبيئة على املشروع  

  ك.بذل

 ،، والتقدير،وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية 
 

 
 عصام بن عبدهللا خلف

     

a.almadhawi
البريد الوارد
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Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 425601/2021-422632 /ر ص  الرقم:

 2021 نوفمبر 22 التاريخ:
 

 

  املحترم األخ الفاضل غانم بن فضل البوعينين سعادة

  وزير شئون مجلس ي الشورى والنواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

افقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول   املجلس األعلى للبيئةمرئيات   املوضوع: بخصوص مشروع قانون باملو

ناغويا بشأن الحصول على املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية  

افق للمرسوم رقم )   2020( لسنة 81التنوع البيولوجي املر

 

نوفمبر   10املؤرخ  2021وم ش ن//3355كتاب سعادتكم رقم  وباإلشارة إلىهدي سعادتكم خالص التحيات، أيطيب لي أن 

ة مشروع  الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى االجتماع بخصوص مناقش  املتضمن رغبة لجنةو     م2021

ل ناغويا بشأن الحصول على املوارد الجينية والتقاسم العادل  قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكو 

 .2020( لسنة 81واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي املرافق للمرسوم رقم )

املجلس األعلى  رأي    متضمن باستالم رد كتابي  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى  وبحسب رغبة  

راجين من سعادتكم  م،  2021نوفمبر    17/ ن و املؤرخ بتاريخ    2021/  81/  24فأود اإلفادة باستالم الخطاب رقم ر ح/  ،  للبيئة

 رئيس مجلس الشورى.  التفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو افادة معالي

 ،، والتقدير،وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية 
 

 
 عصام بن عبدهللا خلف

     

Mzowayed
البريد الوارد
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بروتوكول ناغويا
 ب�صاأن احل�صول على املوارد
 اجلينية والتقا�صم العادل

 واملن�صف للمنافع النا�صئة عن
 ا�صتخدامها, امللحق باتفاقية

 التنوع البيولوجي

الن�ص واملرفق



 بروتوكول ناغويا
  ب�صاأن احل�صول على املوارد
  اجلينية والتقا�صم العادل

 واملن�صف للمنافع النا�صئة عن 
 ا�صتخدامها, امللحق باتفاقية

 التنوع البيولوجي

الن�ص واملرفق

 اأمانة االتفاقية املتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

مونرتيال

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
االأمم املتحدة



1

بروتوكول ناغويا ب�صاأن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها

املقدمة

افُتتح باب التوقيع على االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف 5 حزيران/يونيه 1992 يف موؤمتر 
االأمم املتحدة ب�ساأن البيئة والتنمية )"موؤمتر قمة" ريو "املعني باالأر�ض"( ودخلت حيز النفاذ 

يف 29 كانون االأول/دي�سمرب 1993. واالتفاقية هي ال�سك الدويل الوحيد الذي يتناول باإ�سهاب 
مو�سوع التنوع البيولوجي. وتتمثل االأهداف الثالثة لالتفاقية يف احلفا على التنوع البيولوجي، 
واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 

اجلينية.

وللم�سي قدما يف تنفيذ الهدف الثالث، دعا موؤمتر القمة العاملي ب�ساأن التنمية امل�ستدامة 
)يف جوهان�سربغ، يف �سبتمرب/اأيلول 2002( اإىل التفاو�ض ب�ساأن اإن�ساء نظام دويل، يف اإطار 

االتفاقية، من اأجل تعزيز وحماية التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 
اجلينية. وقد ا�ستجاب موؤمتر االأطراف لالتفاقية يف اجتماعه ال�سابع، يف عام 2004، بتكليف 

فريقه  العامل املفتوح الع�سوية املخ�س�ض للح�سول وتقا�سم املنافع بغية التنفيذ الفعال للمادتني 
15 )احل�سول على املوارد اجلينية( و 8 )ي( )املعارف التقليدية( لالتفاقية واأهدافها الثالثة.

وبعد مرور �ست �سنوات من التفاو�ض، اعُتمد بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد 
اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها لالتفاقية املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي وذلك خالل االجتماع العا�سر ملوؤمتر االأطراف يف 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010 يف 

ناغويا باليابان.

ويعطي الربوتوكول دفعة كبرية للهدف الثالث لالتفاقية من خالل تقدمي اأ�سا�ض قوي لزيادة 
اليقني القانوين وال�سفافية لكل من مقدمي وم�ستخدمي املوارد اجلينية. اأما االلتزامات املحددة 

لدعم االمتثال للت�سريعات املحلية اأو املتطلبات التنظيمية للدولة الطرف التي تقدم املوارد 
اجلينية وااللتزامات التعاقدية والواردة على اأ�سا�ض �سروط يتفق عليها االأطراف فت�سكل اأحد 

االبتكارات الهامة للربوتوكول. كما اأن هذه االأحكام املتعلقة باالمتثال واالأحكام التي تهيئ ظروفا 
ميكن التنبوؤ بها اأكرث للح�سول على املوارد اجلينية ف�ست�ساهم يف �سمان تقا�سم املنافع عندما 

تتيح املوارد اجلينية الفر�سة للدول االأطراف كي تقدم موارد جينية. كما اأن اأحكام الربوتوكول 
ب�ساأن احل�سول على املعارف التقليدية لل�سعوب االأ�سلية واملجتمعات املحلية عند ارتباطها 

باملوارد اجلينية �ستعزز قدرة هذه املجتمعات على اال�ستفادة من ا�ستخدام معارفها، وابتكاراتها 
وممار�ساتها.

ومن خالل ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية ذات ال�سلة، وتعزيز الفر�ض املتاحة 
للتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، فاإن الربوتوكول �سيمّكن من اإن�ساء 
حوافز حلفظ التنوع البيولوجي، واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته، وزيادة تعزيز م�ساهمة التنوع 

البيولوجي يف التنمية امل�ستدامة ورفاهية االإن�سان. 

اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
برنامج االأمم املتحدة للبيئة

413 St. Jacques Street West، Suite العنوان:800
Montreal، Quebec، Canada H2Y 1N9

1 )514( 288 رقم الهاتف: 2220
1 )514( 2888 رقم الفاك�ض: 6588

secretariat@cbd.int :الربيد االإلكرتوين
www.cbd.int  :املوقع على ال�سبكة

2011©  ن�سرته اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
حقوق التاأليف والن�سر: ُن�سر يف عام 2011

  ن�سرته اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
حقوق التاأليف والن�سر: ُن�سر يف عام 

  ن�سرته اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

ُطبع يف كندا
حقوق التاأليف والن�سر: ُن�سر يف عام 

ُطبع يف كندا
حقوق التاأليف والن�سر: ُن�سر يف عام 

ISBN: 92-9225-316-6

ميكن ا�ستن�ساخ هذا املن�سور لالأغرا�ض التثقيفية اأو غري الهادفة للربح دومنا احل�سول على اأي اإذن خا�ض من 
حاملي حقوق التاأليف والن�سر، مادام هناك اعرتاف بامل�سدر. و�ستكون اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ممتنة لو تلقت ن�سخة عن اأي من�سور ا�ستخدم هذه الوثيقة كم�سدر.
حاملي حقوق التاأليف والن�سر، مادام هناك اعرتاف بامل�سدر. و�ستكون اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ممتنة لو تلقت ن�سخة عن اأي من�سور ا�ستخدم هذه الوثيقة كم�سدر.
حاملي حقوق التاأليف والن�سر، مادام هناك اعرتاف بامل�سدر. و�ستكون اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

�سجل الكتالوج املحلي:

بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، 
امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي: الن�ض واملرفق/اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، 
امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي: الن�ض واملرفق/اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، 

”يحتوي هذا الكتيب على ن�ض ومرفق بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 
امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي: الن�ض واملرفق/اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

”
امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي: الن�ض واملرفق/اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

امللخ�ض: 
“ – الذي قدمه النا�سر.

يحتوي هذا الكتيب على ن�ض ومرفق بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 
 – “

يحتوي هذا الكتيب على ن�ض ومرفق بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 
الذي قدمه النا�سر.“ – الذي قدمه النا�سر. العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

ISBN: 92-9225-316-6
القانون والت�سريع   – القانون والت�سريع   – القانون والت�سريع    القانون والت�سريع   – القانون والت�سريع   – القانون والت�سريع   2- احلفا على املوارد اجلينية  1- احلفا على التنوع البيولوجي 

3- التنوع البيولوجي-التعاون الدويل   4- احلفا على التنوع البيولوجي.
اأوال- االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )1992(. الربوتوكوالت، وغريها، 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010.  

- التنوع البيولوجي-التعاون الدويل   
اأوال- االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )

- التنوع البيولوجي-التعاون الدويل   

ثانيا- موؤمتر االأطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )2010 - ناغويا، اليابان(   ثالثا- االأمم املتحدة.
K3488 .A48 2011

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�سال باأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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بروتوكول ناغويا ب�صاأن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها

3

بروتوكول ناغويا ب�صاأن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها

 بروتوكـــول ناغويـا ب�صـــاأن احل�صــول علـى املوارد اجلينيــة
  والتقا�صم العادل واملن�صف للمنـافع النا�صئـة عن ا�صتخدامها,

 امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

اإن االأطراف يف هذا الربوتوكول،
بو�سفها اأطرافا يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، امل�سار اإليها فيما بعد با�سم "االتفاقية"،

اإذ ت�سري اإىل اأن التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية هو اأحد 
االأهداف الثالثة الرئي�سية لالتفاقية، وت�سّلم باأن الربوتوكول ي�سعى اإىل تنفيذ هذا الهدف يف 

اإطار االتفاقية،

واإذ توؤكد من جديد احلقوق ال�سيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا الأحكام االتفاقية،
واإذ ت�سري كذلك اإىل املادة 15 من االتفاقية،

واإذ ت�سّلم بامل�ساهمة املهمة التي يقدمها للتنمية امل�ستدامة نقل التكنولوجيا والتعاون، لبناء قدرات 
البحث واالبتكار من اأجل اإ�سافة قيمة اإىل املوارد اجلينية يف البلدان النامية، وفقا للمادتني 16 و 

19 من االتفاقية،

واإذ ت�سّلم باأن التوعية العامة بالقيمة االقت�سادية للنظم االإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتقا�سم 
العادل واملن�سف لهذه القيمة االقت�سادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما حافزان اأ�سا�سيان 

حلفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته،

واإذ تعرتف بالدور املحتمل للح�سول وتقا�سم املنافع يف امل�ساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي 
وا�ستخدامه امل�ستدام، والق�ساء على الفقر، والتنمية امل�ستدامة، وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية،

واإذ تعرتف بال�سلة بني احل�سول على املوارد اجلينية، والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع 
النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد،

واإذ ت�سّلم باأهمية توفري اليقني القانوين فيما يتعلق باحل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 
العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها،

واإذ ت�سّلم كذلك باأهمية تعزيز االإن�ساف والعدل يف التفاو�ض لو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة 
متبادلة بني مقدمي املوارد اجلينية وم�ستخدميها،

واإذ ت�سّلم اأي�سا بالدور احليوي الذي تلعبه الن�ساء يف احل�سول وتقا�سم املنافع وتوؤكد احلاجة 
اإىل امل�ساركة الكاملة للن�ساء يف جميع م�ستويات �سنع ال�سيا�سات وتنفيذها من اأجل حفظ التنوع 

البيولوجي،

وت�سميما منها على موا�سلة دعم التنفيذ الفعال الأحكام احل�سول وتقا�سم املنافع يف االتفاقية،
واإذ ت�سّلم باأن احلل االبتكاري الالزم ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن 

ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية الذي يحدث يف احلاالت 
عرب احلدود اأو التي ال يكون من املمكن فيها منح املوافقة امل�سبقة عن علم اأو احل�سول عليها،

واإذ ت�سّلم باأهمية املوارد اجلينية لالأمن الغذائي، وال�سحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، 
والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه،

واإذ ت�سّلم بالطابع اخلا�ض للتنوع البيولوجي الزراعي، و�سماته املميزة وم�ساكله التي حتتاج اإىل 
حلول مميزة،

واإذ ت�سّلم باالعتماد املتبادل بني جميع البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية لالأغذية والزراعة 
ف�سال عن طابعها اخلا�ض واأهميتها لتحقيق االأمن الغذائي يف جميع اأنحاء العامل وللتنمية 

امل�ستدامة للزراعة يف �سياق التخفيف من وطاأة الفقر وتغري املناخ، واعرتافا منها بالدور 
االأ�سا�سي للمعاهدة الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة وهيئة املوارد الوراثية 

لالأغذية والزراعة التابعة ملنظمة االأغذية والزراعة يف هذا ال�سدد،

واإذ تاأخذ بعني االعتبار اللوائح ال�سحية الدولية )2005( ال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية 
واأهمية �سمان احل�سول على م�سببات االأمرا�ض الب�سرية للتاأهب يف جمال ال�سحة العامة 

والأغرا�ض اال�ستجابة،

واإذ ت�سّلم باالأعمال اجلارية يف املحافل الدولية االأخرى املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع،
واإذ ت�سري اإىل النظام املتعدد االأطراف ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع املن�ساأ مبوجب املعاهدة 

الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة اأن�سئ مبا يتجان�ض مع االتفاقية،

واإذ ت�سّلم باأن ال�سكوك الدولية املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع ينبغي اأن تدعم بع�سها البع�ض 
بغية حتقيق اأهداف االتفاقية،

واإذ ت�سري اإىل اأهمية املادة 8 )ي( من االتفاقية من حيث ات�سالها باملعارف التقليدية املرتبطة 
باملوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستعمال هذه املعارف،

واإذ تالحظ العالقة املتبادلة بني املوارد اجلينية واملعارف التقليدية، وطبيعتها التي ال تنف�سم 
بالن�سبة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، واأهمية املعارف التقليدية حلفظ التنوع البيولوجي 

واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته، ول�سبل العي�ض امل�ستدامة لهذه املجتمعات،

واإذ ت�سّلم بتنوع الظروف التي حتوز اأو متتلك فيها املجتمعات االأ�سلية واملحلية املعارف التقليدية 
املرتبطة باملوارد اجلينية،

واإذ تاأخذ بعني االعتبار حق املجتمعات االأ�سلية واملحلية يف تعريف احلائزين ال�سرعيني داخل 
جمتمعاتها ملعارفها التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية،
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واإذ ت�سلم كذلك بالظروف الفريدة التي متتلك فيها البلدان معارف تقليدية مرتبطة باملوارد 
اجلينية، التي قد تكون �سفهية اأو موثقة اأو يف اأ�سكال اأخرى، مما يعك�ض تراثا ثقافيا غنيا يتعلق 

بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام،

واإذ تالحظ اإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق ال�سعوب االأ�سلية،
واإذ توؤكد على اأنه لي�ض يف هذا الربوتوكول ما يف�سر على اأنه يقلل اأو يلغي احلقوق اململوكة 

للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، 

قد اتفقت على ما يلي:

 املادة
1 

الهدف
اإن الهدف من هذا الربوتوكول هو التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام 
املوارد اجلينية، مبا يف ذلك عن طريق احل�سول ب�سورة مالئمة على املوارد اجلينية ونقل 

التكنولوجيات ذات ال�سلة ب�سورة مالئمة، مع االأخذ يف احل�سبان جميع احلقوق على هذه املوارد 
والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل املالئم، مما ي�سهم بالتايل يف حفظ التنوع البيولوجي 

واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته.

 املادة
2 

ا�صتخدام امل�صطلحات
ت�سري على هذا الربوتوكول امل�سطلحات املعّرفة يف املادة 2 من االتفاقية. وباالإ�سافة اإىل ما يلي، 

الأغرا�ض هذا الربوتوكول:

"موؤمتر االأطراف" يعني موؤمتر االأطراف يف االتفاقية؛ )اأ( 

"االتفاقية" تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )ب( 

"ا�ستخدام املوارد اجلينية" يعني اإجراء البحث والتطوير ب�ساأن التكوين اجليني و/اأو  )ج( 
الكيميائي البيولوجي للموارد اجلينية، مبا يف ذلك من خالل ا�ستخدام التكنولوجية 

االإحيائية ح�سبما ورد تعريفها يف املادة 2 من االتفاقية؛

"التكنولوجيا االإحيائية" ح�سب تعريفها يف املادة 2 من االتفاقية تعني اأية تطبيقات  )د( 
تكنولوجية ت�ستخدم النظم البيولوجية اأو الكائنات احلية اأو م�ستقاتها، ل�سنع اأو تعديل 

املنتجات اأو العمليات من اأجل ا�ستخدامات معينة؛

"امل�ستقات" تعني مركبات كيميائية بيولوجية حتدث طبيعيا وتنتج عن التعبري اجليني  )ه( 
اأو التمثيل الغذائي ملوارد بيولوجية اأو جينية، حتى واإن مل تكن حتتوي على وحدات وراثية 

وظيفية.

 املادة
3 

جمال التطبيق
ي�سري هذا الربوتوكول على املوارد اجلينية يف جمال تطبيق املادة 15 من االتفاقية وعلى املنافع 

النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد. وي�سري هذا الربوتوكول اأي�سا على املعارف التقليدية املرتبطة 
باملوارد اجلينية الواردة �سمن جمال تطبيق االتفاقية وعلى املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام 

هذه املعارف.

 املادة
4 

العالقة مع االتفاقات وال�صكوك الدولية
ال توؤثر اأحكام هذا الربوتوكول على حقوق والتزامات اأي طرف ناجتة عن اأي اتفاق دويل   - 1

قائم، اإال اإذا كانت ممار�سة هذه احلقوق وااللتزامات �ستت�سبب يف اأ�سرار خطرية للتنوع 
البيولوجي اأو تهدده. وال تهدف هذه الفقرة اإىل اإن�ساء هيكل هرمي بني هذا الربوتوكول واأي 

�سكوك دولية اأخرى.

لي�ض يف هذا الربوتوكول ما مينع االأطراف من الدخول يف اتفاقات دولية اأخرى ذات �سلة   - 2
وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقات متخ�س�سة اأخرى للح�سول وتقا�سم املنافع، �سريطة اأن تدعم 

اأهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وال تتعار�ض معها.

ينفذ هذا الربوتوكول مع ال�سكوك الدولية االأخرى ذات ال�سلة بهذا الربوتوكول بطريقة   - 3
داعمة لبع�سها البع�ض. وينبغي اإيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي ال�سلة اأو 

املمار�سات مبوجب ال�سكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية، �سريطة دعمها الأهداف االتفاقية 
وهذا الربوتوكول وعدم تعار�سها معها.

هذا الربوتوكول هو �سك تنفيذ اأحكام احل�سول وتقا�سم املنافع يف االتفاقية. ويف احلاالت   - 4
التي ينطبق فيها �سك دويل متخ�س�ض للح�سول وتقا�سم املنافع يتما�سى مع اأهداف االتفاقية 

وهذا الربوتوكول وال يتعار�ض معها، ال ي�سري هذا الربوتوكول بالن�سبة للطرف املتعاقد اأو 
االأطراف املتعاقدة يف ال�سك املتخ�س�ض فيما يتعلق باملورد اجليني املحدد امل�سمول بال�سك 

املتخ�س�ض والأغرا�سه.
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 املادة
5 

التقا�صم العادل واملن�صف للمنافع
وفقا للفقرتني 3 و 7 من املادة 15 من االتفاقية، يتم تقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام   - 1

املوارد اجلينية ف�سال عن اال�ستخدامات الالحقة والت�سويق التجاري بطريقة عادلة ومن�سفة 
مع الطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد من�ساأ هذه املوارد اأو مع الطرف الذي ح�سل على 

املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية. ويكون هذا التقا�سم بناء على �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة.

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان   - 2
تقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات االأ�سلية واملحلية، 
وفقا للت�سريع املحلي بخ�سو�ض احلقوق املن�سو�ض عليها لهذه املجتمعات االأ�سلية واملحلية على 
مواردها اجلينية، تقا�سمها بطريقة عادلة ومن�سفة مع املجتمعات املعنية، ا�ستنادا اإىل �سروط 

متفق عليها ب�سورة متبادلة.

لتنفيذ الفقرة 1 اأعاله، يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب   - 3
االقت�ساء.

يجوز اأن ت�ستمل املنافع على منافع نقدية وغري نقدية، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�ض   - 4
احل�سر، املنافع املذكورة يف املرفق.

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، بهدف تقا�سم   - 5
املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بطريقة عادلة ومن�سفة 
مع املجتمعات االأ�سلية واملحلية احلائزة لهذه املعارف. ويكون هذا التقا�سم بناء على �سروط متفق 

عليها ب�سورة متبادلة.

 املادة
6 

احل�صول على املوارد اجلينية
عند ممار�سة الدولة للحقوق ال�سيادية على املوارد الطبيعية، ورهنا للت�سريع املحلي   - 1

اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع، يخ�سع احل�سول على املوارد اجلينية 
ال�ستخدامها، للموافقة امل�سبقة عن علم للطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد من�ساأ هذه 

املوارد اأو الطرف الذي ح�سل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية، ما مل يقرر هذا الطرف 
خالف ذلك.

وفقا للت�سريع املحلي، يتخذ كل طرف تدابري، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان احل�سول على   - 2
املوافقة امل�سبقة عن علم اأو قبول اأو م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية للح�سول على املوارد 

اجلينية يف احلاالت التي يكون لهذه املجتمعات حقوقا من�سو�ض عليها ملنح احل�سول على هذه 
املوارد.

مبوجب الفقرة 1 اأعاله، يتخذ كل طرف ي�سرتط املوافقة امل�سبقة عن علم، ما يلزم من   - 3
تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، من اأجل ما يلي:

الن�ض على اليقني القانوين والو�سوح وال�سفافية يف ت�سريعه املحلي اأو متطلباته  )اأ( 
التنظيمية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع؛

الن�ض على قواعد واإجراءات عادلة وغري تع�سفية ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية؛ )ب( 

توفري املعلومات عن كيفية التقدم بطلب للح�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم؛ )ج( 

الن�ض على قرار كتابي وا�سح و�سفاف من قبل �سلطة وطنية خمت�سة، بطريقة فعالة  )د( 
من حيث التكاليف وخالل فرتة زمنية معقولة؛

الن�ض يف وقت احل�سول على اإ�سدار ت�سريح اأو ما يعادله كدليل على قرار منح  )ه( 
املوافقة امل�سبقة عن علم وو�سع ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة، واإخطار غرفة تبادل 

املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع بذلك؛

حيثما ينطبق االأمر، ورهنا بالت�سريع املحلي، حتديد معايري و/اأو عمليات للح�سول  )و( 
على املوافقة امل�سبقة عن علم اأو القبول وامل�ساركة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية من اأجل 

احل�سول على املوارد اجلينية؛

و�سع قواعد واإجراءات وا�سحة لالإلزام ب�سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة وو�سعها.  )ز( 
ويجب و�سع هذه ال�سروط كتابة وميكن اأن تت�سمن، جملة اأمور، منها:

حكما لت�سوية املنازعات؛  )1(

�سروطا ب�ساأن تقا�سم املنافع، مبا يف ذلك بالعالقة اإىل حقوق امللكية الفكرية؛   )2(

�سروطا لال�ستخدام الالحق من جانب طرف ثالث، اإن وجد؛   )3(

�سروطا ب�ساأن التغيريات يف النوايا، عند االقت�ساء.  )4(

 املادة
7 

احل�صول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
وفقا للقانون املحلي، يتخذ كل طرف تدابري، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان احل�سول على 

املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات االأ�سلية واملحلية مبوافقة 
م�سبقة عن علم اأو قبول وم�ساركة هذه املجتمعات االأ�سلية واملحلية، وباإبرام �سروط متفق عليها 

ب�سورة متبادلة.
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 املادة
8 

اعتبارات خا�صة
على كل طرف القيام مبا يلي، لدى اإعداد وتنفيذ ت�سريعه اأو متطلباته التنظيمية ب�ساأن احل�سول 

وتقا�سم املنافع:

تهيئة الظروف لتعزيز وت�سجيع البحوث التي ت�سهم يف حفظ التنوع البيولوجي  )اأ( 
وا�ستخدامه امل�ستدام، وال �سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مب�سطة 

ب�ساأن احل�سول الأغرا�ض البحوث غري التجارية، مع مراعاة احلاجة اإىل معاجلة تغري النية 
لهذه البحوث؛

اإيالء االعتبار الواجب حلاالت الطوارئ احلالية اأو الو�سيكة، التي تهدد اأو ت�سر �سحة  )ب( 
الب�سر اأو احليوانات اأو النباتات، ح�سبما يتقرر على امل�ستوى الوطني اأو الدويل. ويجوز اأن 

تاأخذ االأطراف يف االعتبار احلاجة اإىل احل�سول املعجل على املوارد اجلينية والتقا�سم 
العادل واملن�سف ال�سريع للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد اجلينية، مبا يف ذلك 
احل�سول على معامالت بتكلفة معقولة ملن يحتاجون اإليها، وخ�سو�سا يف البلدان النامية؛

النظر يف اأهمية املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة ودورها اخلا�ض لالأمن الغذائي. )ج( 

 املادة
9 

امل�صاهمة يف احلفظ واال�صتخدام امل�صتدام
ت�سجع االأطراف امل�ستخدمني واملقدمني على توجيه املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية 

نحو حفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته.

 املادة
10 

االآلية العاملية املتعددة االأطراف لتقا�صم املنافع
على االأطراف النظر يف احلاجة اإىل اآلية عاملية متعددة االأطراف لتقا�سم املنافع واأ�ساليب هذه 

االآلية ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف 
التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتدث يف حاالت عبور احلدود اأو التي ال يكون من املمكن 
منح املوافقة امل�سبقة عن علم اأو احل�سول عليها. وت�ستخدم منافع املوارد اجلينية التي يتقا�سمها 

امل�ستخدمون واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية من خالل هذه االآلية لدعم حفظ التنوع 
البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته على امل�ستوى العاملي.

 املادة
11 

التعاون عرب احلدود
يف احلاالت التي توجد فيها نف�ض املوارد اجلينية يف املوقع الطبيعي داخل اإقليم اأكرث من   - 1

طرف واحد، ت�سعى هذه االأطراف اإىل التعاون، ح�سب االقت�ساء، مع م�ساركة املجتمعات االأ�سلية 
واملحلية املعنية، حيثما ينطبق االأمر، بغية تنفيذ هذا الربوتوكول.

يف حالة تقا�سم نف�ض املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بني جمتمع واحد اأو اأكرث   - 2
من املجتمعات االأ�سلية واملحلية يف عدة اأطراف، ت�سعى هذه االأطراف اإىل التعاون، ح�سب 

االقت�ساء، مع م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية، بغية تنفيذ هدف هذا الربوتوكول.

 املادة
12 

املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
تراعي االأطراف يف تنفيذ التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول، رهنا بالت�سريع املحلي،   - 1
القوانني العرفية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، وبروتوكوالتها واإجراءاتها املجتمعية، ح�سب 

االقت�ساء، فيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية.

تقوم االأطراف بامل�ساركة الفعالة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية، باإن�ساء اآليات الإبالغ   - 2
امل�ستخدمني املحتملني للمعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية عن التزاماتهم، مبا يف ذلك 

التدابري التي تتاح من خالل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع للح�سول على 
هذه املعارف والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املعارف.

ت�سعى االأطراف، ح�سب االقت�ساء، اإىل دعم اإعداد املجتمعات االأ�سلية واملحلية، مبا يف ذلك   - 3
ن�ساء هذه املجتمعات، ملا يلي:

بروتوكوالت جمتمعية فيما يتعلق باحل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد  )اأ( 
اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املعارف؛

متطلبات دنيا لل�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة ل�سمان التقا�سم العادل واملن�سف  )ب( 
للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية؛

بنود تعاقدية منوذجية لتقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية  )ج( 
املرتبطة باملوارد اجلينية.

ال ُتقيد االأطراف، بقدر االإمكان لدى تنفيذها لهذا الربوتوكول، اال�ستخدام املاألوف للموارد   - 4
اجلينية، واملعارف التقليدية املرتبطة بها وتبادلها داخل املجتمعات االأ�سلية واملحلية وفيما بينها 

وفقا الأهداف االتفاقية.
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 املادة
13 

نقاط االت�صال الوطنية وال�صلطات الوطنية املخت�صة
يعني كل طرف نقطة ات�سال وطنية معنية باحل�سول وتقا�سم املنافع. وتقوم نقطة االت�سال   - 1

الوطنية باإتاحة املعلومات على النحو التايل:

يف حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون اإىل احل�سول على املوارد اجلينية، معلومات  )اأ( 
عن اإجراءات احل�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم وو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة 

متبادلة، مبا يف ذلك تقا�سم املنافع؛

يف حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون اإىل احل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة  )ب( 
باملوارد اجلينية، حيثما اأمكن، معلومات عن اإجراءات احل�سول على املوافقة امل�سبقة عن 

علم اأو القبول اأو امل�ساركة، ح�سب االقت�ساء، للمجتمعات االأ�سلية واملحلية وو�سع �سروط 
متفق عليها ب�سورة متبادلة مبا يف ذلك تقا�سم املنافع؛

معلومات عن ال�سلطات الوطنية املخت�سة، واملجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية  )ج( 
واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني.

وتكون نقطة االت�سال الوطنية م�سوؤولة عن عمليات االت�سال باالأمانة.

يعني كل طرف �سلطة وطنية خمت�سة واحدة اأو اأكرث معنية باحل�سول وتقا�سم املنافع.   - 2
وتكون ال�سلطات الوطنية املخت�سة م�سوؤولة، وفقا للتدابري الت�سريعية اأو االإدارية اأو ال�سيا�ساتية 
الوطنية الواجبة التطبيق، عن منح حق احل�سول، اأو عند االقت�ساء، اإ�سدار دليل كتابي يفيد 

با�ستيفاء متطلبات احل�سول وم�سوؤولة عن االإبالغ عن االإجراءات واملتطلبات املنطبقة للح�سول 
على املوافقة امل�سبقة عن علم واإبرام �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة.

يجوز اأن يعني طرف ما كيانا واحدا للقيام بوظائف كل من نقطة االت�سال وال�سلطة الوطنية   - 3
املخت�سة.

يبلغ كل طرف االأمانة، يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة له،   - 4
مبعلومات عن و�سيلة االت�سال بنقطة االت�سال الوطنية وال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة 

لديه. ويف احلاالت التي يعني فيها طرف ما اأكرث من �سلطة وطنية خمت�سة واحدة، عليه اأن ير�سل 
اإىل االأمانة، مرفقا باإخطاره معلومات ذات �سلة عن م�سوؤوليات كل �سلطة من هذه ال�سلطات. 
وحيثما ينطبق االأمر، تبني هذه املعلومات، كحد اأدنى، اأي �سلطة خمت�سة م�سوؤولة عن املوارد 

اجلينية املطلوبة. ويبلغ كل طرف االأمانة فورا باأي تغيريات يف تعيني نقطة االت�سال الوطنية لديه 
اأو باأي تغيري يف و�سيلة االت�سال بال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة لديه اأو م�سوؤولياتها.

تتيح االأمانة املعلومات الواردة عمال بالفقرة 4 اأعاله من خالل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن   - 5
احل�سول وتقا�سم املنافع.

 املادة
14 

 غرفة تبادل املعلومات ب�صاأن احل�صول
 وتقا�صم املنافع وتقا�صم املعلومات

تن�ساأ مبوجب هذا غرفة لتبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع كجزء من اآلية   - 1
غرفة تبادل املعلومات مبوجب الفقرة 3 من املادة 18 من االتفاقية. وتعمل الغرفة كو�سيلة لتقا�سم 
املعلومات املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع. وتوفر، ب�سفة خا�سة، احل�سول على املعلومات ذات 

ال�سلة بتنفيذ هذا الربوتوكول التي يتيحها كل طرف.

بدون االإخالل بحماية املعلومات ال�سرية، يتيح كل طرف لغرفة تبادل املعلومات ب�ساأن   - 2
احل�سول وتقا�سم املنافع اأية معلومات مطلوبة مبوجب هذا الربوتوكول، ف�سال عن املعلومات 

املطلوبة عمال باملقررات التي يتخذها موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول. وت�ستمل املعلومات على:

التدابري الت�سريعية واالإدارية وال�سيا�ساتية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع؛ )اأ( 

معلومات عن نقطة االت�سال الوطنية وال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة؛ )ب( 

الت�ساريح اأو ما يعادلها ال�سادرة عند وقت احل�سول كدليل على قرار منح املوافقة  )ج( 
امل�سبقة عن علم واإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة.

ويجوز اأن تت�سمن املعلومات االإ�سافية ما يلي، اإن وجدت وح�سب االقت�ساء:  - 3

ال�سلطات املخت�سة املعنية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، واملعلومات ح�سبما تقررها؛ )اأ( 

بنود تعاقدية منوذجية؛ )ب( 

الطرائق واالأدوات املعدة لر�سد املوارد اجلينية؛ )ج( 

مدونات ال�سلوك واأف�سل املمار�سات. )د( 

ينظر موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول،   - 4
يف طرائق ت�سغيل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، مبا يف ذلك التقارير 

املتعلقة باأن�سطتها، ويتخذ قرارات ب�ساأنها، وتبقى قيد اال�ستعرا�ض بعد ذلك.
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 املادة
15 

االمتثال للت�صريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية 
املحلية للح�صول وتقا�صم املنافع

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية مالئمة وفعالة ومتنا�سبة تن�ض على   - 1
اأن يتم احل�سول على املوارد اجلينية امل�ستخدمة داخل واليته الق�سائية وفقا للموافقة امل�سبقة 
عن علم ومع و�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو 

املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع للطرف االآخر.

تتخذ االأطراف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري   - 2
املعتمدة وفقا للفقرة 1 اأعاله.

تتعاون االأطراف، اإىل اأق�سى قدر ممكن وح�سب االقت�ساء، يف حاالت االنتهاك املزعوم   - 3
للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله.

 املادة
16 

االمتثال للت�صريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية 
للح�صول وتقا�صم املنافع بالن�صبة للمعارف 

التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية مالئمة وفعالة ومتنا�سبة، ح�سب   - 1

االقت�ساء، تن�ض على اأن احل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية امل�ستخدمة 
داخل واليته الق�سائية يتم وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم اأو موافقة واإ�سراك املجتمعات االأ�سلية 

واملحلية ومع و�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو 
املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع للطرف االآخر الذي توجد به هذه املجتمعات 

االأ�سلية واملحلية.

يتخذ كل طرف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري   - 2
املعتمدة وفقا للفقرة 1 اأعاله.

تتعاون االأطراف، اإىل اأق�سى قدر ممكن وح�سب االقت�ساء، يف حاالت االنتهاك املزعوم   - 3
للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله.

 املادة
17 

ر�صد ا�صتخدام املوارد اجلينية
لدعم االمتثال، يتخذ كل طرف، ح�سب االقت�ساء، تدابري لر�سد وتعزيز ال�سفافية ب�ساأن   - 1

ا�ستخدام املوارد اجلينية. ويجب اأن ت�ستمل هذه التدابري على:

تعيني نقطة تفتي�ض واحدة اأو اأكرث على النحو التايل: )اأ( 

نقاط التفتي�ض املعينة جتمع اأو ت�ستلم، ح�سب احلالة، املعلومات املت�سلة   )1(
باملوافقة امل�سبقة عن علم، من م�سدر املورد اجليني، باإبرام ال�سروط املتفق عليها 

ب�سورة متبادلة، و/اأو ا�ستخدام املوارد اجلينية، ح�سب االقت�ساء؛

على كل طرف، ح�سب احلالة واعتمادا على اخل�سائ�ض اخلا�سة لنقطة   )2(
التفتي�ض املعينة، اإلزام م�ستخدمي املوارد اجلينية بتقدمي املعلومات املذكورة يف 

الفقرة اأعاله اإىل نقطة التفتي�ض املعينة. ويتخذ كل طرف التدابري املالئمة والفعالة 
واملتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال؛

تكون هذه املعلومات، مبا فيها من �سهادات االمتثال املعرتف بها دوليا، عند   )3(
توافرها، بدون اإخالل حلماية املعلومات ال�سرية، ويجب تقدميها اإىل ال�سلطات 

الوطنية املخت�سة، واإىل الطرف الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم واإىل غرفة 
تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، ح�سب االقت�ساء؛

يجب اأن تكون نقاط التفتي�ض فعالة وينبغي اأن تكون مهامها مت�سلة بتنفيذ   )4(
الفقرة الفرعية )اأ( هذه. وينبغي اأن تكون مت�سلة با�ستخدام املوارد اجلينية، اأو 

بجمع املعلومات ذات ال�سلة يف املراحل التي ت�سمل اأيا من مراحل البحوث اأو التطوير 
اأو االبتكار اأو قبل الت�سويق التجاري اأو مرحلة الت�سويق التجاري.

ت�سجيع م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية على اإدراج اأحكام يف ال�سروط املتفق  )ب( 
عليها ب�سورة متبادلة لتقا�سم املعلومات ب�ساأن تنفيذ هذه ال�سروط، مبا يف ذلك من خالل 

متطلبات االإبالغ؛

الت�سجيع على ا�ستخدام اأدوات ونظم ات�سال فعالة من حيث التكاليف. )ج( 

ي�سكل اأي ت�سريح ي�سدر وفقا للفقرة 3)ه( من املادة 6، اأو ما يعادله، ويتاح اإىل غرفة   - 2
تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، ي�سكل �سهادة امتثال معرتف بها دوليا.

تكون �سهادة االمتثال املعرتف بها دوليا دليال على اأن املورد اجليني الذي ت�سمله قد مت   - 3
احل�سول عليه وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم، وباإبرام �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، 

ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع يف الطرف 
الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم.
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يجب اأن تت�سمن ال�سهادة املعرتف بها دوليا املعلومات التالية كحد اأدنى عندما ال تكون   - 4
�سرية:

ا�سم ال�سلطة التي اأ�سدرتها؛ )اأ( 

تاريخ االإ�سدار؛ )ب( 

املقّدم؛ )ج( 

رمز فريد لتعريف ال�سهادة؛ )د( 

ال�سخ�ض اأو الكيان التي ُمنحت املوافقة امل�سبقة عن علم له؛ )ه( 

املو�سوع الوارد اأو املوارد اجلينية امل�سمولة يف ال�سهادة؛ )و( 

تاأكيدا يفيد باإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة؛ )ز( 

تاأكيدا يفيد باحل�سول على موافقة م�سبقة عن علم؛ )ح( 

اال�ستخدام التجاري و/اأو اال�ستخدام غري التجاري. )ط( 

 املادة
18 

االمتثال لل�صروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة
على كل طرف، لدى تنفيذه للفقرة 3 )ز( )1( من املادة 6، واملادة 7، اأن ي�سجع مقدمي   - 1

وم�ستخدمي املوارد اجلينية و/اأو املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية على اإدراج اأحكام ب�ساأن 
ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سب االقت�ساء، لتغطية ت�سوية املنازعات، وتت�سمن هذه االأحكام:

الوالية الق�سائية التي �ستخ�سع لها اأي عمليات لت�سوية املنازعات؛ )اأ( 

القانون الواجب التطبيق؛ و/اأو )ب( 

خيارات لت�سوية املنازعات بطرائق بديلة، مثل الو�ساطة اأو التحكيم. )ج( 

يكفل كل طرف اإتاحة اإمكانية اللجوء اإىل العدالة مبوجب نظمه القانونية، مبا يتفق   - 2
ومتطلبات الوالية الق�سائية املطبقة، يف حاالت املنازعات النا�سئة عن ال�سروط املتفق عليها 

ب�سورة متبادلة.

يتخذ كل طرف تدابري فعالة، عند االقت�ساء، فيما يتعلق مبا يلي:  - 3

اللجوء اإىل العدالة؛ )اأ( 

ا�ستخدام اآليات فيما يتعلق باالعرتاف املتبادل باالأحكام وقرارات التحكيم االأجنبية  )ب( 
واإنفاذها.

ي�ستعر�ض موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول فعالية هذه املادة   - 4
وفقا للمادة 31 من هذا الربوتوكول.

 املادة
19 

البنود التعاقدية النموذجية
ي�سجع كل طرف، ح�سب االقت�ساء، على اإعداد وحتديث وا�ستخدام بنود تعاقدية منوذجية   - 1

قطاعية ومتعددة القطاعات لل�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة.

يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تقييما دوريا   - 2
ال�ستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية واملتعددة القطاعات.

 املادة
20 

مدونات ال�صلوك واملبادئ التوجيهية واأف�صل املمار�صات و/اأو املعايري
ي�سجع كل طرف، ح�سب االقت�ساء، على اإعداد وحتديث وا�ستخدام مدونات ال�سلوك   - 1

الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري فيما يتعلق باحل�سول وتقا�سم 
املنافع.

يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تقييما دوريا   - 2
ال�ستخدام مدونات ال�سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري وينظر 

يف اعتماد مدونات ال�سلوك واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري املحددة.

 املادة
21 

زيادة التوعية
يتخذ كل طرف تدابري لزيادة التوعية باأهمية املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد 
اجلينية، وامل�سائل املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع. ويجوز اأن ت�ستمل هذه التدابري على ما يلي، 

�سمن جملة اأمور:

الرتويج لهذا الربوتوكول، مبا يف ذلك هدفه؛ )اأ( 

تنظيم اجتماعات للمجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛ )ب( 
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اإن�ساء و�سيانة مكتب م�ساعدة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛ )ج( 

ن�سر املعلومات من خالل غرفة وطنية لتبادل املعلومات؛ )د( 

ت�سجيع مدونات ال�سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري  )ه( 
بالت�ساور مع املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛

ت�سجيع، ح�سب االقت�ساء، التبادل املحلي واالإقليمي والدويل للخربات؛ )و( 

تثقيف وتدريب م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة  )ز( 
باملوارد اجلينية حول التزاماتهم املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع؛

م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني يف تنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ح( 

زيادة التوعية بالربوتوكوالت واالإجراءات املجتمعية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية. )ط( 

 املادة
22 

القدرات
تتعاون االأطراف يف بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز املوارد الب�سرية والقدرات   - 1

املوؤ�س�سية لتنفيذ هذا الربوتوكول على نحو فعال يف االأطراف من البلدان النامية، وال �سيما اأقل 
البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، 

مبا يف ذلك من خالل املوؤ�س�سات واملنظمات العاملية واالإقليمية ودون االإقليمية والوطنية القائمة. 
ويف هذا ال�سياق، ينبغي لالأطراف اأن تي�سر م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب 

امل�سلحة املعنيني، مبا فيهم املنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلا�ض.

يجب اأن توؤخذ يف االعتبار التام احتياجات االأطراف من البلدان النامية، ال �سيما اأقل   - 2
البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، 
اإىل موارد مالية وفقا لالأحكام ذات ال�سلة يف االتفاقية، وذلك لبناء وتنمية القدرات من اأجل 

تنفيذ هذا الربوتوكول.

على االأطراف من البلدان النامية، ال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية   - 3
النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، اأن حتدد احتياجاتها واأولوياتها الوطنية 
من حيث القدرات من خالل تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية، كاأ�سا�ض للتدابري املالئمة، فيما 

يتعلق بتنفيذ هذا الربوتوكول. وعند القيام بذلك، ينبغي اأن تدعم هذه االأطراف احتياجات 
واأولويات املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني من حيث بناء القدرات، ح�سبما 

حتددها ومع الت�سديد على احتياجات واأولويات الن�ساء من القدرات.

من اأجل دعم تنفيذ هذا الربوتوكول، يجوز اأن تتناول بناء وتنمية القدرات املجاالت   - 4
الرئي�سية التالية �سمن غريها:

القدرة على تنفيذ التزامات هذا الربوتوكول واالمتثال لها؛ )اأ( 

القدرة على التفاو�ض لو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة؛ )ب( 

القدرة على اإعداد وتطبيق واإنفاذ تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية حملية ب�ساأن  )ج( 
احل�سول وتقا�سم املنافع؛ 

قدرة البلدان على تطوير قدرات االأبحاث الوطنية لديها من اأجل اإ�سافة قيمة  )د( 
ملواردها اجلينية.

يجوز اأن ت�ستمل التدابري املتخذة وفقا للفقرات من 1 اإىل 4 اأعاله على ما يلي، �سمن جملة اأمور:  - 5

التطوير القانوين واملوؤ�س�سي؛ )اأ( 

تعزيز االإن�ساف والعدالة يف املفاو�سات، مثل التدريب على التفاو�ض حول �سروط  )ب( 
متفق عليها ب�سورة متبادلة؛

ر�سد واإنفاذ االمتثال؛ )ج( 

ا�ستخدام اأف�سل اأدوات االت�سال والنظم القائمة على االنرتنت املتاحة يف اأن�سطة  )د( 
احل�سول وتقا�سم املنافع؛

تطوير وا�ستخدام طرائق تقدير القيمة؛ )ه( 

التنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من بحوث ودرا�سات ت�سنيفية؛ )و( 

نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية والقدرة التقنية على ت�سهيل ا�ستدامة نقل  )ز( 
التكنولوجيا هذا؛

تعزيز م�ساهمة اأن�سطة احل�سول وتقا�سم املنافع يف حفظ التنوع البيولوجي  )ح( 
واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته؛

تدابري خا�سة لزيادة قدرات اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني بالعالقة اإىل احل�سول  )ط( 
وتقا�سم املنافع؛

تدابري خا�سة لزيادة قدرات املجتمعات االأ�سلية واملحلية مع الرتكيز على تعزيز  )ي( 
قدرات ن�ساء هذه املجتمعات فيما يتعلق باحل�سول على املوارد اجلينية و/اأو املعارف 

التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية.

ينبغي تقدمي املعلومات عن مبادرات بناء وتنمية القدرات املتخذة على امل�ستويات الوطنية   - 6
واالإقليمية والدولية، وفقا للفقرات 1 اإىل 5 اأعاله، اإىل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول 

وتقا�سم املنافع بغية تعزيز اأوجه التاآزر والتن�سيق ب�ساأن بناء وتنمية القدرات املتعلقة باحل�سول 
وتقا�سم املنافع.
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 املادة
23 

نقل التكنولوجيا والتعاون
تتعاون االأطراف، وفقا للمواد 15 و 16 و 18 و 19 من االتفاقية، وت�ساهم يف برامج البحث والتطوير 

التقني والعلمي، مبا يف ذلك اأن�سطة البحوث يف جمال التكنولوجيا االإحيائية، كو�سيلة لتحقيق 
هدف هذا الربوتوكول. وتقوم االأطراف بتعزيز وت�سجيع احل�سول على التكنولوجيا ونقلها اإىل 

االأطراف من البلدان النامية، وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من 
بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، من اأجل التمكني من تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية 
وعلمية �سليمة وم�ستمرة لتحقيق اأهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول. ويجب اأن تتم هذه االأن�سطة 

التعاونية، حيثما اأمكن، يف ومع الطرف اأو االأطراف املقدمة للموارد اجلينية التي هي بلد اأو بلدان 
من�ساأ هذه املوارد اجلينية اأو الطرف اأو االأطراف التي ح�سلت على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية.

 املادة
24 

غري االأطراف
تقوم االأطراف بت�سجيع غري االأطراف على االن�سمام اإىل هذا الربوتوكول وامل�ساهمة مبعلومات 

منا�سبة يف غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع.

 املادة
25 

االآلية املالية واملوارد املالية
تراعي االأطراف اأحكام املادة 20 من االتفاقية عند النظر يف املوارد املالية الالزمة لتنفيذ   - 1

هذا الربوتوكول.

تكون االآلية املالية لالتفاقية هي االآلية املالية لهذا الربوتوكول.  - 2

فيما يتعلق ببناء وتنمية القدرات امل�سار اإليها يف املادة 22 من هذا الربوتوكول، يراعي   - 3
موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، عند تقدمي اإر�ساد يتعلق 

باالآلية املالية امل�سار اإليها يف الفقرة 2 اأعاله، لكي ينظر فيه موؤمتر االأطراف، حاجة االأطراف 
من البلدان النامية، وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، 

واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، اإىل موارد مالية، ف�سال عن االحتياجات واالأولويات للقدرات 
للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، مبا فيها ن�ساء هذه املجتمعات.

يف �سياق الفقرة 1 اأعاله، تراعي االأطراف اأي�سا احتياجات االأطراف من البلدان النامية،   - 4
وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد 

االنتقايل، يف جهودها الرامية اإىل حتديد وتنفيذ متطلبات بناء وتنمية القدرات لديها الأغرا�ض 
تنفيذ هذا الربوتوكول.

ينطبق االإر�ساد املوجه اإىل االآلية املالية لالتفاقية يف املقررات ذات ال�سلة ال�سادرة عن   - 5
موؤمتر االأطراف، مبا فيها تلك املوافق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكول، مع مراعاة ما يقت�سيه 

اختالف احلال، على اأحكام هذه املادة.

يجوز اأي�سا اأن تقدم االأطراف من البلدان املتقدمة موارد مالية وغريها من املوارد لتنفيذ   - 6
اأحكام هذا الربوتوكول من خالل قنوات ثنائية واإقليمية ومتعددة االأطراف، واأن ت�ستفيد منها 

االأطراف من البلدان النامية واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل.

 املادة
26 

موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول
يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول.  - 1

يجوز لالأطراف يف االتفاقية التي لي�ست اأطرافا يف هذا الربوتوكول اأن ت�سارك ب�سفة   - 2
مراقب يف مداوالت اأي اجتماع ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. 

وعندما يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يكون اتخاذ القرارات 
مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على االأطراف فيه.

عندما يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، ي�ستبدل اأي ع�سو من   - 3
اأع�ساء مكتب موؤمتر االأطراف ميثل طرفا يف االتفاقية، ولكن ال يكون يف ذلك الوقت طرفا يف 

هذا الربوتوكول، بع�سو تنتخبه االأطراف يف هذا الربوتوكول من بينها.

يبقي موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذا الربوتوكول   - 4
قيد اال�ستعرا�ض الدوري ويتخذ، يف حدود واليته، املقررات ال�سرورية لتعزيز تنفيذه على نحو 

فعال. ويوؤدي الوظائف املحددة له مبوجب هذا الربوتوكول ويقوم مبا يلي:

رفع تو�سيات ب�ساأن اأية م�سائل �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )اأ( 

اإن�ساء الهيئات الفرعية ح�سبما تكون �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ب( 

ال�سعي، حيثما يكون مالئما، اإىل احل�سول على اخلدمات واملعلومات التي تقدمها  )ج( 
املنظمات الدولية والهيئات احلكومية الدولية وغري احلكومية املخت�سة وا�ستخدامها 

والتعاون معها؛

حتديد �سكل ووترية اإر�سال املعلومات التي يتعني تقدميها وفقا للمادة 29 من هذا  )د( 
الربوتوكول والنظر يف هذه املعلومات ف�سال عن التقارير التي تقدمها اأية هيئة فرعية؛
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النظر، ح�سب االقت�ساء، يف التعديالت على هذا الربوتوكول ومرفقه، ف�سال عن اأي  )ه( 
مرفقات اإ�سافية لهذا الربوتوكول، واعتمادها، التي تعترب �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛

ممار�سة اأية وظائف اأخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا الربوتوكول. )و( 

يطبق النظام الداخلي ملوؤمتر االأطراف والقواعد املالية لالتفاقية، مع مراعاة ما يقت�سيه   - 5
اختالف احلال، مبوجب هذا الربوتوكول، با�ستثناء اإذا قرر موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع 

لالأطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك بتوافق االآراء.

تعقد االأمانة اأول اجتماع ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول   - 6
باالقرتان مع االجتماع االأول ملوؤمتر االأطراف املقرر عقده بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول. 

وتعقد االجتماعات العادية الالحقة ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول باالقرتان مع االجتماعات العادية ملوؤمتر االأطراف، ما مل يقرر موؤمتر االأطراف 

العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك.

تعقد االجتماعات اال�ستثنائية ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا   - 7
الربوتوكول يف اأوقات اأخرى ح�سبما يرى موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول ذلك �سروريا، اأو بناء على طلب مكتوب من اأي طرف، �سريطة اأن يحظى الطلب 

بتاأييد من ثلث االأطراف على االأقل يف غ�سون �ستة اأ�سهر من اإر�سال االأمانة للطلب اإىل االأطراف.

يجوز اأن تكون االأمم املتحدة، ووكاالتها املتخ�س�سة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ف�سال   - 8
عن اأي دولة ع�سو فيها اأو مراقب عنها، لي�ست طرفا يف االتفاقية، ممثلة ب�سفة مراقب يف 

اجتماعات موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. ويجوز الأي هيئة اأو 
وكالة، �سواء وطنية اأو دولية، حكومية اأو غري حكومية ذات اخت�سا�ض يف امل�سائل امل�سمولة بهذا 
الربوتوكول، وتكون قد اأبلغت االأمانة برغبتها يف ح�سور اجتماع من اجتماعات موؤمتر االأطراف 
العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، اأن حت�سر على هذا االأ�سا�ض، ما مل يعرت�ض ثلث 

االأطراف احلا�سرين على االأقل. ويخ�سع قبول وم�ساركة املراقبني اإىل النظام الداخلي امل�سار 
اإليه يف الفقرة 5 اأعاله، با�ستثناء ما هو من�سو�ض عليه خالف ذلك يف هذه املادة.

 املادة
27 

الهيئات الفرعية
يجوز الأي هيئة فرعية تن�سئها االتفاقية اأو تن�ساأ مبوجبها، اأن تخدم هذا الربوتوكول، مبا يف   - 1
ذلك عمال مبقرر يتخذه موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. ويحدد 

هذا املقرر املهام الواجب تنفيذها.

يجوز لالأطراف يف االتفاقية التي لي�ست اأطرافا يف هذا الربوتوكول اأن ت�سارك ب�سفة   - 2
مراقب يف مداوالت اأي اجتماع من اجتماعات تلك الهيئات الفرعية. وعندما تعمل هيئة فرعية يف 

االتفاقية كهيئة فرعية لهذا الربوتوكول، يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على 
االأطراف يف هذا الربوتوكول.

عندما توؤدي هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فيما يتعلق بامل�سائل اخلا�سة بهذا   - 3
الربوتوكول، ي�ستبدل اأي ع�سو من اأع�ساء مكتب هذه الهيئة الفرعية ميثل طرفا يف االتفاقية، 

ولكن ال يكون يف ذلك الوقت طرفا يف هذا الربوتوكول، بع�سو تنتخبه االأطراف يف هذا 
الربوتوكول من بينها.

 املادة
28 
االأمانة

تعمل االأمانة املن�ساأة مبوجب املادة 24 من االتفاقية كاأمانة لهذا الربوتوكول.  - 1

تنطبق الفقرة 1 من املادة 24 من االتفاقية ب�ساأن وظائف االأمانة على هذا الربوتوكول، مع   - 2
مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال.

تتحمل االأطراف يف هذا الربوتوكول تكاليف خدمات االأمانة متى كانت م�ستقلة. ويبت   - 3
موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول، يف ترتيبات 

امليزانية ال�سرورية لتحقيق هذا الغر�ض.

 املادة
29 

الر�صد واالإبالغ
يقوم كل طرف بر�سد تنفيذ التزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، واإبالغ موؤمتر االأطراف العامل 

كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، على فرتات ويف اأ�سكال يحددها موؤمتر االأطراف العامل 
كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، بالتدابري التي اتخذها لتنفيذ هذا الربوتوكول.

 املادة
30 

اإجراءات واآليات لتعزيز االمتثال لهذا الربوتوكول
يقوم موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول، ببحث 

واعتماد اإجراءات تعاونية واآليات موؤ�س�سية لتعزيز االمتثال الأحكام هذا الربوتوكول ومعاجلة 
حاالت عدم االمتثال. وت�سمل هذه االإجراءات واالآليات اأحكاما الإ�سداء امل�سورة اأو تقدمي 

امل�ساعدة، ح�سب االقت�ساء. وتكون هذه االإجراءات واالآليات م�ستقلة، وال تخل باإجراءات واآليات 
ت�سوية املنازعات مبوجب املادة 27 من االتفاقية.
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 املادة
31 

التقييم واال�صتعرا�ص
يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، تقييما لفعالية الربوتوكول 

بعد اأربع �سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول وبعد ذلك على فرتات يقررها موؤمتر االأطراف 
العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول.

 املادة
32 
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام االأطراف يف االتفاقية مبقر االأمم املتحدة يف 
نيويورك من 2 فرباير/�سباط 2011 اإىل 1 فرباير/�سباط 2012.

 املادة
33 

بدء النفاذ
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الت�سعني من تاريخ اإيداع ال�سك اخلم�سني للت�سديق   - 1

اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام للدول اأو منظمات التكامل االقت�سادي االإقليمي االأطراف يف 
االتفاقية.

يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول الأي دولة اأو منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي، ت�سدق على   - 2
هذا الربوتوكول اأو تقبله اأو توافق عليه اأو تن�سم اإليه بعد اإيداع ال�سك اخلم�سني امل�سار اإليه 

يف الفقرة 1 اأعاله، يف اليوم الت�سعني من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة اأو منظمة التكامل 
االقت�سادي االإقليمي �سك ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها، اأو يف التاريخ الذي يبداأ 

فيه نفاذ هذه االتفاقية للدولة اأو منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي، اأيهما اأبعد.

الأغرا�ض الفقرتني 1 و2 اأعاله، ال يعد اأي �سك تودعه منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي   - 3
وثيقة اإ�سافية للوثائق املودعة من قبل الدول االأع�ساء يف تلك املنظمة.

 املادة
34 

التحفظات
ال يجوز اإبداء حتفظات على هذا الربوتوكول.

 املادة
35 

االن�صحاب
يجوز الأي طرف االن�سحاب من هذا الربوتوكول بتقدمي اإخطار كتابي اإىل الوديع يف اأي وقت   - 1

بعد م�سي �سنتني من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة لذلك الطرف.

ي�سبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ساء �سنة واحدة على تلقي الوديع الإخطار االن�سحاب، اأو يف   - 2
اأي تاريخ الحق ح�سبما يتحدد يف اإخطار االن�سحاب.

 املادة
36 

الن�صو�ص ذات احلجية
يودع لدى االأمني العام لالأمم املتحدة اأ�سل هذا الربوتوكول، الذي تت�ساوى ن�سو�سه العربية 

وال�سينية واالإنكليزية والفرن�سية والرو�سية واالإ�سبانية من حيث احلجية.

واإثباتًا ملا تقدم، قام املوقعون اأدناه، املفو�سون لهذا الغر�ض ح�سب االأ�سول، بالتوقيع على هذا 
الربوتوكول يف التواريخ املحددة.

حترر يف ناغويا يف اليوم التا�سع والع�سرين من �سهر اأكتوبر/ت�سرين االأول عام األفني وع�سرة.
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مرفق
املنافع النقدية وغري النقدية

يجوز اأن ت�سمل املنافع النقدية على �سبيل املثال ال احل�سر ما يلي:  - 1

ر�سوم/ر�سم احل�سول على كل عينة مت جمعها اأو احل�سول عليها؛ )اأ( 

مدفوعات مقدمة؛ )ب( 

دفعات على مراحل حمددة؛ )ج( 

دفع اأتاوات؛ )د( 

ر�سوم الرتخي�ض يف حالة الت�سويق التجاري؛ )ه( 

ر�سوم خا�سة يجب دفعها اإىل ال�سناديق اال�ستئمانية التي ت�ساند حفظ التنوع  )و( 
البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام؛

الرواتب وال�سروط التف�سيلية حيثما يكون متفقًا عليها ب�سورة متبادلة؛ )ز( 

متويل البحوث؛ )ح( 

امل�ساريع امل�سرتكة؛ )ط( 

امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة. )ي( 

يجوز اأن ت�سمل املنافع غري النقدية على �سبيل املثال ال احل�سر ما يلي:  - 2

تقا�سم نتائج البحث والتطوير؛ )اأ( 

التعاون وامل�ساهمة يف برامج البحث والتطوير العلميني، خ�سو�سًا اأن�سطة البحث يف  )ب( 
التكنولوجيا االإحيائية، لدى الطرف املقدم للموارد اجلينية اإذا اأمكن ذلك؛

امل�ساركة يف تطوير املنتجات؛ )ج( 

التعاون وامل�ساعدة واالإ�سهام يف التثقيف والتدريب؛ )د( 

ال�سماح بالدخول اإىل مرافق املوارد اجلينية خارج املوقع الطبيعي واإىل  )ه( 
قواعد البيانات؛

نقل املعارف والتكنولوجيا اإىل مقدم املوارد اجلينية ب�سروط عادلة وباأن�سب  )و( 
ال�سروط، مبا يف ذلك �سروط مي�سرة وتف�سيلية يتفق عليها، وخ�سو�سًا فيما يتعلق باملعارف 

والتكنولوجيا التي ت�ستعمل املوارد اجلينية، مبا يف ذلك التكنولوجيا االإحيائية، اأو التي 
تت�سل بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام؛

تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛ )ز( 

بناء القدرات املوؤ�س�سية؛ )ح( 

املوارد الب�سرية واملادية لتعزيز القدرات على اإدارة واإنفاذ لوائح احل�سول؛ )ط( 

التدريب املتعلق باملوارد اجلينية مب�ساركة كاملة من البلدان املقدمة للموارد اجلينية،  )ي( 
واإن اأمكن لدى تلك البلدان؛

احل�سول على املعلومات العلمية املت�سلة بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه  )ك( 
امل�ستدام، مبا يف ذلك قوائم اجلرد البيولوجية والدرا�سات الت�سنيفية؛

االإ�سهامات يف االقت�ساد املحلي؛ )ل( 

البحوث املوجهة نحو االحتياجات ذات االأولوية، مثل ال�سحة واالأمن الغذائي، مع  )م( 
مراعاة اال�ستخدامات املحلية للموارد اجلينية يف الطرف املقدم للموارد اجلينية؛

العالقات املوؤ�س�سية واملهنية التي ميكن اأن ترتتب على اتفاق احل�سول وتقا�سم املنافع  )ن( 
وما يتبعه من اأن�سطة تعاونية؛

فوائد االأمن الغذائي واملعي�سي؛ )�ض( 

االعرتاف االجتماعي؛ )ع( 

امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة. )ف( 
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