
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1343(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باملوافقـة على ان�سمـام �سلطنـة عمان اإلى بروتوكول  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/57 

املــــوارد اجلينيــة  ناغويــا ب�ســاأن احل�ســـول علـــى 

النا�سئــة  للمنافـــع  واملن�ســـف  العـــادل  والتقا�ســم 

عن ا�ستخدامها ، امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي .

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقيــة  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/58 

ميناماتـــا ب�ســــاأن الزئبـــق .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الومي�ش الرباق للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 8 �ســــــــــــوال 1441هـ                                                       املـوافــــــق 31 مايـــــــــــــــو 2020م
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/57

بالموافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان

 اإلى بروتوكول ناغويا ب�ساأن الح�سول على الموارد الجينية والتقا�سم العادل 

والمن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها ، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
بعـــ�ض  اإلــى  ال�سلطنـــة  ان�سمـــام  باملوافقـــة علـــى  رقـــم 94/119  ال�سلطانـــي  املر�ســـوم  وعلــى 

التفاقيات الدولية ،
العادل واملن�سف  ، والتقا�سم  املوارد اجلينية  وعلى بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على 
للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها ، امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي ، املحرر فـي ناغويا 

بتاريخ 29 من اأكتوبر 2010م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

املوارد  ب�ساأن احل�سول على  اإلــى بروتوكول ناغويا  ان�سمــام �سلطنــة عمــان  املوافقــة علــى 
اجلينيــة ، والتقا�ســم العــادل واملن�ســف للمنافــع النا�سئة عن ا�ستخدامها ، امللحق باتفاقية 

التنوع البيولوجي ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على جهات الخت�سا�ض اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى الربوتوكول امل�سار اإليه وفقا لأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  5  من �ســــــــــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق : 28 من مــــــــــــــــــايو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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بروتوكول ن�غوي� ب�ص�أن احل�صول على املوارد اجلينية 
والتق��صم الع�دل واملن�صف للمن�فع الن��صئة عن ا�صتخدامه� ,

امللحق ب�تف�قية التنوع البيولوجي
اإن الأطراف فـي هذا الربوتوكول ،

بو�سفهــــا اأطرافــــا فـي التفاقيـــة املتعلقـــة بالتنـــــوع البيولوجــــي ، امل�ســـــار اإليهــا فـيمـــا بعــــد 
با�سم " التفاقية " ،

اإذ ت�سري اإلى اأن التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية هو 
اأحد الأهداف الثالثة الرئي�سية لالتفاقية ، وت�سلم باأن الربوتوكول ي�سعى اإلى تنفـيذ هذا 

الهدف فـي اإطار التفاقية ،
لأحكام  ووفقا  الطبيعية  مواردها  على  للدول  ال�سيادية  احلقوق  جديد  من  توؤكد  واإذ 

التفاقية ،
واإذ ت�سري كذلك اإلى املادة )15( من التفاقية ،

 ، والتعاون  التكنولوجيا  نقل  امل�ستدامة  للتنمية  يقدمها  التي  املهمة  بامل�ساهمة  ت�سلم  واإذ 
لبناء قدرات البحث والبتكار من اأجل اإ�سافة قيمة اإلى املوارد اجلينية فـي البلدان النامية ، 

وفقا للمادتني )16 و19( من التفاقية ،
واإذ ت�سلم باأن التوعية العامة بالقيمة القت�سادية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي 
هما  البيولوجي  التنوع  رعاة  مع  القت�سادية  القيمة  لهذه  واملن�سف  العادل  والتقا�سم 

حافزان اأ�سا�سيان حلفظ التنوع البيولوجي وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته ،
التنوع  حفظ  نحو  امل�ساهمة  فـي  املنافع  وتقا�سم  للح�سول  املحتمل  بالدور  تعرتف  واإذ 
وبالتايل   ، امل�ستدامة  والتنمية   ، الفقر  على  والق�ساء   ، امل�ستدام  وا�ستخدامه  البيولوجي 

امل�ساهمة فـي حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفـية ،
واإذ تعرتف بال�سلة بني احل�سول على املوارد اجلينية ، والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع 

النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد ،
اجلينية  املوارد  على  باحل�سول  يتعلق  فـيما  القانوين  اليقني  توفـري  باأهمية  ت�سلم  واإذ 

والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها ،
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واإذ ت�سلم كذلك باأهمية تعزيز الإن�ساف والعدل فـي التفاو�ض لو�سع �سروط متفق عليها 
ب�سورة متبادلة بني مقدمي املوارد اجلينية وم�ستخدميها ،

وتوؤكد  املنافع  وتقا�سم  احل�سول  فـي  الن�ساء  تلعبه  الذي  احليوي  بالدور  اأي�سا  ت�سلم  واإذ 
اإلى امل�ساركـــة الكاملـــة للن�ســــاء فـي جميـــع م�ستويـات �سنع ال�سيا�سات وتنفـيذها  احلاجـــة 

من اأجل حفظ التنوع البيولوجي ،
وت�سميمـــا منهــا علــى موا�سلــة دعــــم التنفـيــذ الفعــال لأحكــام احل�ســول وتقا�ســم املنافــع 

فـي التفاقية ،
النا�سئـــة  العادل واملن�سف للمنافع  التقا�سم  باأن احلل البتكاري الالزم ملعاجلة  واإذ ت�سلم 
عن ا�ستخــدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملــــوارد اجلينية الذي يحـــدث 
فـي احلــالت عرب احلــدود اأو التي ل يكون من املمكـــن فـيها منـــح املوافقــــة امل�سبقـــة عن علم 

اأو احل�سول عليها ،
واإذ ت�سلـــم باأهميـــة املـــوارد اجلينيـــة لالأمــن الغذائـــي ، وال�سحـــــة العامــــة ، وحفـــظ التنـــوع 

البيولوجي ، والتخفـيف من تغري املناخ والتكيف معه ،
واإذ ت�سلم بالطابـع اخلا�ض للتنـوع البيولوجـــي الزراعــي ، و�سماتــه املميــزة وم�ساكلـــه التي 

حتتاج اإلى حلول مميزة ،
لالأغذية  الوراثية  باملوارد  يتعلق  فـيما  البلدان  جميع  بني  املتبادل  بالعتماد  ت�سلم  واإذ 
اأنحاء  الغذائي فـي جميع  الأمن  واأهميتها لتحقيق  والزراعة ف�سال عن طابعها اخلا�ض 
 ، املناخ  وتغري  الفقر  وطاأة  من  التخفـيف  �سياق  فـي  للزراعة  امل�ستدامة  وللتنمية  العامل 
واعرتافا منها بالدور الأ�سا�سي للمعاهدة الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية 
والزراعة وهيئة املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة فـي 

هذا ال�سدد ،
ال�سحة  ال�سادرة عن منظمة   )2005( الدولية  ال�سحية  اللوائح  العتبار  بعني  تاأخذ  واإذ 
جمال  فـي  للتاأهب  الب�سرية  الأمرا�ض  م�سببات  على  احل�سول  �سمان  واأهمية  العاملية 

ال�سحة العامة ولأغرا�ض ال�ستجابة ،
واإذ ت�سلم بالأعمال اجلارية فـي املحافل الدولية الأخرى املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع ،
واإذ ت�سري اإلى النظام املتعدد الأطراف 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 التفاقية ،
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واإذ ت�سلم باأن ال�سكوك الدولية املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع ينبغي اأن تدعم بع�سها 
البع�ض بغية حتقيق اأهداف التفاقية ،

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

املعارف ،
واإذ تالحــظ العالقـــة املتبادلــة بني املـــوارد اجلينية واملعـــارف التقليديـــة ، وطبيعتهـــا التي 
ل تنف�سم بالن�سبة للمجتمعات الأ�سلية واملحلية ، واأهمية املعارف التقليدية حلفظ التنوع 

البيولوجي وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته ، ول�سبل العي�ض امل�ستدامة لهذه املجتمعات ،
اأو متتلك فـيها املجتمعات الأ�سلية واملحلية املعارف  واإذ ت�سلم بتنوع الظروف التي حتوز 

التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية ،
واإذ تاأخذ بعني العتبار حق املجتمعات الأ�سلية واملحلية فـي تعريف احلائزين ال�سرعيني 

داخل جمتمعاتها ملعارفها التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية ،
تقليدية مرتبطة  البلدان معارف  فـيها  التي متتلك  الفريدة  بالظروف  ت�سلم كذلك  واإذ 
باملوارد اجلينية ، التي قد تكون �سفهية اأو موثقة اأو فـي اأ�سكال اأخرى ، مما يعك�ض تراثا 

ثقافـيا غنيا يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام ،
واإذ تالحظ اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن حقوق ال�سعوب الأ�سلية ،

واإذ توؤكد على اأنه لي�ض فـي هذا الربوتوكول ما يف�سر على اأنه يقلل اأو يلغي احلقوق اململوكة 
للمجتمعات الأ�سلية واملحلية ،

قد اتفقت على ما يلي :
املــ�دة ) 1 ( 

الهــــدف
اإن الهدف من هذا الربوتوكول هو التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام 
اجلينية  املوارد  على  ب�سورة مالئمة  احل�سول  ذلك عن طريق  فـي  ، مبا  اجلينية  املوارد 
ونقل التكنولوجيات ذات ال�سلة ب�سورة مالئمة ، مع الأخذ فـي احل�سبان جميع احلقوق 
فـي  بالتايل  ي�سهم  مما   ، املالئم  التمويل  طريق  وعن   ، والتكنولوجيات  املوارد  هذه  على 

حفظ التنوع البيولوجي وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته  .
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املــادة ) 2 ( 

ا�صتخدام امل�صطلحات

ت�سري على هذا الربوتوكول امل�سطلحات املعرفة فـي املادة ) 2 ( من التفاقية . وبالإ�سافة 

اإلى ما يلي ، لأغرا�ض هذا الربوتوكول :

  اأ -  " موؤمتر الأطراف " يعني موؤمتر الأطراف فـي التفاقية ؛

ب - " التفاقية " تعني اتفاقية التنوع البيولوجي ؛

اإجراء البحث والتطوير ب�ساأن التكوين اجليني  " يعني  " ا�ستخدام املوارد اجلينية  ج - 

ا�ستخدام  خالل  من  ذلك  فـي  مبا   ، اجلينية  للموارد  البيولوجي  الكيميائي  و/اأو 

التكنولوجية الإحيائية ح�سبما ورد تعريفها فـي املادة ) 2 ( من التفاقية ؛

 د - " التكنولوجيا الإحيائية " ح�سب تعريفها فـي املادة ) 2 ( من التفاقيـــة تعني اأية 

تطبيقات تكنولوجية ت�ستخــدم النظـــم البيولوجيـــة اأو الكائنات احلية اأو م�ستقاتها 

ل�سنع اأو تعديل املنتجات اأو العمليات من اأجل ا�ستخدامات معينة ؛

التعبري  " تعني مركبات كيميائية بيولوجية حتدث طبيعيا وتنتج عن  امل�ستقات   " ه - 

اجليني اأو التمثيل الغذائي ملوارد بيولوجية اأو جينية ، حتى واإن مل تكن حتتوي 

على وحدات وراثية وظيفـية .

املــادة ) 3 ( 

جمال التطبيق

ي�سري هذا الربوتوكول على املوارد اجلينية فـي جمال تطبيق املادة ) 15 ( من التفاقية 

وعلى املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد . وي�سري هذا الربوتوكول اأي�سا على املعارف 

املنافع  التفاقية وعلى  الواردة �سمن جمال تطبيق  باملوارد اجلينية  املرتبطة  التقليدية 

النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املعارف .
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املــ�دة ) 4 ( 
العالقة مع االتف�ق�ت وال�صكوك الدولية

1 - ل توؤثر اأحكام هذا الربوتوكول على حقوق والتزامات اأي طرف ناجتة عن اأي اتفاق 
دويل قائم ، اإل اإذا كانت ممار�سة هذه احلقوق واللتزامات �ستت�سبب فـي اأ�سرار خطرية 
للتنوع البيولوجي اأو تهدده . ول تهدف هذه الفقرة اإلى اإن�ساء هيكل هرمي بني هذا 

الربوتوكول واأي �سكوك دولية اأخرى .
اأخرى  2 - لي�ض فـي هذا الربوتوكول ما مينع الأطراف من الدخول فـي اتفاقات دولية 
ذات �سلة وتنفـيذها ، مبا فـي ذلك اتفاقات متخ�س�سة اأخرى للح�سول وتقا�سم املنافع ، 

�سريطة اأن تدعم اأهداف التفاقية وهذا الربوتوكول ول تتعار�ض معها .
الربوتوكول  بهذا  ال�سلة  ذات  الأخرى  الدولية  ال�سكوك  مع  الربوتوكول  هذا  ينفذ   -  3
بطريقة داعمة لبع�سها البع�ض . وينبغي اإيالء العتبار الواجب للعمل املفـيد واجلاري 
ذي ال�سلة اأو املمار�سات مبوجب ال�سكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية ، �سريطة 

دعمها لأهداف التفاقية وهذا الربوتوكول وعدم تعار�سها معها .
4 - هذا الربوتوكول هو �سك تنفـيذ اأحكام احل�سول وتقا�سم املنافع فـي التفاقية . وفـي 
يتما�سى  املنافع  وتقا�سم  للح�سول  متخ�س�ض  دويل  �سك  فـيها  ينطبق  التي  احلالت 
مع اأهداف التفاقية وهذا الربوتوكول ول يتعار�ض معها ، ل ي�سري هذا الربوتوكول 
بالن�سبة للطرف املتعاقد اأو الأطراف املتعاقدة فـي ال�سك املتخ�س�ض فـيما يتعلق باملورد 

اجليني املحدد امل�سمول بال�سك املتخ�س�ض ولأغرا�سه .
املــ�دة ) 5 ( 

التق��صم الع�دل واملن�صف للمن�فع
1 - وفقا للفقرتني ) 3 و 7 ( من املادة ) 15 ( من التفاقية ، يتم تقا�سم املنافع النا�سئة 
التجاري  والت�سويق  الالحقة  ال�ستخدامات  عن  ف�سال  اجلينية  املوارد  ا�ستخدام  عن 
هذه  من�ساأ  بلد  يكون  الذي  املوارد  لهذه  املقدم  الطرف  مع  ومن�سفة  عادلة  بطريقة 
ويكون هذا   . وفقا لالتفاقية  املوارد اجلينية  الذي ح�سل على  الطرف  اأو مع  املوارد 

التقا�سم بناء على �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة .
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2 - يتخــذ كل طــرف تدابري ت�سريعيــــة اأو اإداريـــة اأو �سيا�ساتيـــة ، ح�سـب القت�ســاء ، بهدف 

املجتمعات  حتوزها  التي  اجلينية  املوارد  ا�ستخدام  عن  النا�سئة  املنافع  تقا�سم  �سمان 

لهذه  عليها  املن�سو�ض  احلقوق  بخ�سو�ض  املحلي  للت�سريع  وفقا   ، واملحلية  الأ�سلية 

املجتمعات الأ�سلية واملحلية على مواردها اجلينية ، تتقا�سمها بطريقة عادلة ومن�سفة 

مع املجتمعات املعنية ، ا�ستنادا اإلى �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة .

3 - لتنفـيذ الفقرة ) 1 ( اأعاله ، يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية ، 

ح�سب القت�ساء .

4 - يجوز اأن ت�ستمل املنافع على منافع نقدية وغري نقدية ، مبا فـي ذلك على �سبيل املثال 

ولي�ض احل�سر ، املنافع املذكورة فـي املرفق .

5 - يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية ، ح�سب القت�ساء ، بهدف تقا�سم 

املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بطريقة عادلة 

ومن�سفة مع املجتمعات الأ�سلية واملحلية احلائزة لهذه املعارف . ويكون هذا التقا�سم 

بناء على �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة .

املــ�دة ) 6 ( 

احل�صول على املوارد اجلينية

1 - عند ممار�ســة الدولة للحقوق ال�سيادية على املــوارد الطبيعيـــة ، ورهنا للت�سريع املحلي 

اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع ، يخ�سع احل�سول على املوارد اجلينية 

امل�سبقة عن علم للطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد  ، للموافقة  ل�ستخدامها 

من�ساأ هذه املوارد اأو الطرف الذي ح�سل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية ، ما مل 

يقرر هذا الطرف خالف ذلك .

2 - وفقا للت�سريــع املحلي ، يتخـــذ كـــل طــرف تدابيـــر ، ح�سـب القت�ســاء ، بهـــدف �سمــــان 

احل�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم اأو قبول اأو م�ساركة املجتمعات الأ�سلية واملحلية 

للح�سول على املوارد اجلينية فـي احلالت التي يكون لهذه املجتمعات حقوقا من�سو�ض 

عليها ملنح احل�سول على هذه املوارد .
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3 - مبوجــب الفقــــرة ) 1 ( اأعــــاله ، يتخذ كل طـــرف ي�ستـــرط املوافقــــة امل�سبقــة عن علـم ، 

ما يلزم من تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية ، ح�سب االقت�ساء ، من اأجل ما يلي :

 اأ -  الن�ص على اليقني القانوين والو�سوح وال�سفافـية فـي ت�سريعه املحلي اأو متطلباته 

التنظيمية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع ؛

ب - النـ�ص على قواعــد واإجراءات عادلة وغري تع�سفـيــة ب�ساأن احل�ســول على املوارد 

اجلينية ؛

ج - توفـيـــر املعلومـــات عن كيفـيــة التقــدم بطلــب للح�ســول علــى املوافقـــة امل�سبقــــة 

عن علم ؛

 د - الن�ص على قرار كتابي وا�سح و�سفاف من قبل �سلطة وطنية مخت�سة ، بطريقة 

فعالة من حيث التكاليف وخالل فرتة زمنية معقولة ؛

ه - الن�ص فـي وقت احل�سول على اإ�سدار ت�سريح اأو ما يعادله كدليل على قرار منح 

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 ؛

عمليات  و/اأو  معايري  حتديد   ، املحلي  بالت�سريع  ورهنا   ، االأمر  ينطبق  حيثما   - و 

للح�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم اأو القبول وامل�ساركة للمجتمعات االأ�سلية 

واملحلية من اأجل احل�سول على املوارد اجلينية ؛

متبادلة  ب�سورة  عليها  ب�سروط متفق  لالإلزام  وا�سحة  واإجراءات  قواعد  و�سع   - ز 

 ، اأمور  اأن تت�سمن ، جملة  وو�سعها ، ويجب و�سع هذه ال�سروط كتابة وميكن 

منها :

1 - حكما لت�سوية املنازعات ؛

2 - �سروطا ب�ساأن تقا�سم املنافع ، مبا فـي ذلك ما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ؛

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

4 - �سروطا ب�ساأن التغيريات فـي النوايا ، عند االقت�ساء .
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املــ�دة ) 7 ( 
احل�صول على املع�رف التقليدية املرتبطة ب�ملوارد اجلينية

وفقا للقانون املحلي ، يتخذ كل طرف تدابري ، ح�سب القت�ساء ، بهدف �سمان احل�سول 
على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات الأ�سلية واملحلية 
وباإبرام   ، واملحلية  الأ�سلية  املجتمعات  هذه  وم�ساركة  قبول  اأو  علم  عن  م�سبقة  مبوافقة 

�سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة .

املــ�دة ) 8 ( 
اعتب�رات خ��صة

على كل طرف القيام مبا يلي ، لدى اإعداد وتنفـيذ ت�سريعه اأو متطلباته التنظيمية ب�ساأن 
احل�سول وتقا�سم املنافع :

  اأ -  تهيئة الظروف لتعزيز وت�سجيع البحوث التي ت�سهم فـي حفظ التنوع البيولوجي 
وا�ستخدامه امل�ستدام ، ول �سيما فـي البلدان النامية ، مبا فـي ذلك من خالل 
، مع مراعاة  التجارية  البحوث غري  ب�ساأن احل�سول لأغرا�ض  تدابري مب�سطة 

احلاجة اإلى معاجلة تغري النية لهذه البحوث؛

ب - اإيالء العتبار الواجب حلالت الطوارئ احلالية اأو الو�سيكة ، التي تهدد اأو ت�سر 
�سحــة الب�سر اأو احليوانــات اأو النباتـــات ، ح�سبمــا يتقرر على امل�ستوى الوطني 
اأو الدويل ، ويجوز اأن تاأخذ الأطراف فـي العتبار احلاجة اإلى احل�سول املعجل 
عن  النا�سئة  للمنافع  ال�سريع  واملن�سف  العادل  والتقا�سم  اجلينية  املوارد  على 
بتكلفة  معامالت  على  احل�سول  ذلك  فـي  مبا   ، اجلينية  املوارد  هذه  ا�ستخدام 

معقولة ملن يحتاجون اإليها ، وخ�سو�سا فـي البلدان النامية ؛

اأجل  الوراثية لالأغذية والزراعة ودورها اخلا�ض من  املوارد  اأهمية  النظر فـي  ج - 
الأمن الغذائي .

املــ�دة ) 9 ( 
امل�ص�همة فـي احلفظ واال�صتخدام امل�صتدام

ت�سجع الأطراف امل�ستخدمني واملقدمني على توجيه املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 
اجلينية نحو حفظ التنوع البيولوجي وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته .
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املــ�دة ) 10 ( 

االآلية الع�ملية املتعددة االأطراف لتق��صم املن�فع

على الأطراف النظر فـي احلاجة اإلى اآلية عاملية متعددة الأطراف لتقا�سم املنافع واأ�ساليب 

هذه الآلية ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية 

واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتدث فـي حالت عبور احلدود اأو التي 

منافع  وت�ستخدم   . عليها  احل�سول  اأو  علم  عن  امل�سبقة  املوافقة  منح  املمكن  من  ليكون 

املوارد اجلينية التي يتقا�سمها امل�ستخدمون واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية 

من خالل هذه الآلية لدعم حفظ التنوع البيولوجي وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته على 

امل�ستوى العاملي .

املــ�دة ) 11 ( 

التع�ون عرب احلدود

1 - فـي احلالت التي توجد فـيها نف�ض املوارد اجلينية فـي املوقع الطبيعي داخل اإقليم اأكرث 

، مع م�ساركة  ، ح�سب القت�ساء  التعاون  اإلى  الأطراف  ، ت�سعى هذه  من طرف واحد 

املجتمعات الأ�سلية واملحلية املعنية ، حيثما ينطبق الأمر ، بغية تنفـيذ هذا الربوتوكول .

2 - فـي حالة تقا�سم نف�ض املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بني جمتمع واحد 

اإلى  ، ت�سعى هذه الأطراف  اأطراف  اأكرث من املجتمعات الأ�سلية واملحلية فـي عدة  اأو 

التعـــاون ، ح�سب القت�سـاء ، مع م�ساركـــة املجتمعــات الأ�سليــة واملحليـــة املعنيـــة ، بغية 

تنفـيذ هدف هذا الربوتوكول .

املــ�دة ) 12 ( 

املع�رف التقليدية املرتبطة ب�ملوارد اجلينية

1 - تراعي الأطراف فـي تنفـيذ التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول ، رهنا بالت�سريع املحلي ، 

القوانني العرفـية للمجتمعات الأ�سلية واملحلية ، وبروتوكولتها واإجراءاتها املجتمعية ، 

ح�سب القت�ساء ، فـيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية .
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2 - تقوم الأطراف بامل�ساركة الفعالة للمجتمعات الأ�سلية واملحلية املعنية ، باإن�ساء اآليات 
لإبـــالغ امل�ستخدميـــن املحتمليـن للمعـــارف التقليديــة املرتبطــــة باملـــوارد اجلينيــة عن 
التزاماتهم ، مبا فـي 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 .
3 - ت�سعـــى الأطـــراف ، ح�ســـب القت�سـاء ، اإلــى دعــم اإعـــداد املجتمعـــات الأ�سليـــة واملحليـة ، 

مبا فـي ذلك ن�ساء هذه املجتمعات ، ملا يلي :
 اأ - بروتوكولت جمتمعية فـيما يتعلق باحل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة 
باملوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه 

املعارف ؛

ب - متطلبات دنيــا لل�ســروط املتفــق عليها ب�سورة متبادلـــة ل�سمــان التقا�سـم العــادل 
باملوارد  املرتبطة  التقليدية  املعارف  ا�ستخدام  عن  النا�سئة  للمنافع  واملن�سف 

اجلينية ؛

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

4 - ل تقيد الأطـراف ، بقدر الإمكــان لدى تنفـيذهــا هذا الربوتوكـــول ، ال�ستخدام 
داخل  وتبادلها  بها  املرتبطة  التقليدية  واملعارف   ، اجلينية  للموارد  املاألوف 

املجتمعات الأ�سلية واملحلية وفـيما بينها وفقا لأهداف التفاقية .

املــ�دة ) 13 ( 
نق�ط االت�ص�ل الوطنية وال�صلط�ت الوطنية املخت�صة

1 - يعني كل طرف نقطة ات�سال وطنية معنية باحل�سول وتقا�سم املنافع . وتقوم نقطة 
الت�سال الوطنية باإتاحة املعلومات على النحو التايل :

 ، اجلينية  املوارد  على  اإلى احل�سول  ي�سعون  الذين  الطلبات  فـي حالة مقدمي   - اأ 
امل�سبقة عن علم وو�سع �سروط  املوافقة  اإجراءات احل�سول على  معلومات عن 

متفق عليها ب�سورة متبادلة ، مبا فـي ذلك تقا�سم املنافع ؛
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ب - فـي حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون اإلى احل�سول على املعــارف التقليديــة 
املرتبطة 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 فـي ذلك تقا�سم 

املنافع ؛

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

وتكون نقطة االت�سال الوطنية م�سوؤولة عن عمليات االت�سال باالأمانة .
2 - يعيـــن كل طـــرف �سلطـــــة وطنيـــــة مخت�سة واحـــدة اأو اأكرث معنيـــة باحل�ســـول وتقا�ســـــم 
املنافــع . وتكــون ال�سلطــات الوطنيــة املخت�ســة م�سوؤولــة ، وفقا للتدابيــــر الت�سريعيــــة 
اأو االإدارية اأو ال�سيا�ساتية الوطنية الواجبة التطبيق ، عن منح حق احل�سول ، اأو عند 
االقت�ساء ، اإ�سدار دليل كتابي يفـيد با�ستيفاء متطلبات احل�سول وم�سوؤولة عن االإبالغ 
عن االإجــراءات واملتطلبـــات املنطبقــة للح�ســول على املوافقــة امل�سبقة عن علم واإبرام 

�سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة .
3 - يجوز الأي طرف اأن يعني كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة االت�سال وال�سلطة 

الوطنية املخت�سة  .
4 - يبلغ كل طرف االأمانة ، فـي موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة 
ال�سلطات  اأو  وال�سلطة  الوطنية  االت�سال  بنقطة  االت�سال  و�سيلة  ، مبعلومات عن  له 
الوطنية املخت�سة لديه ، وفـي احلاالت التي يعني فيها طرف ما اأكرث من �سلطة وطنية 
اإلى االأمانة ، مرفقا باخطاره معلومات ذات �سلة عن  مخت�سة واحدة ، عليه اأن ير�سل 
م�سوؤوليات كل �سلطة من هذه ال�سلطات وحيثما ينطبق االأمر ، تبني هذه املعلومات ، 
كحد اأدنى ، اأي �سلطة مخت�سة م�سوؤولة عن املوارد اجلينية املطلوبة . ويبلغ كل طرف 
االأمانة فورا باأي تغيريات فـي تعيني نقطة االت�سال الوطنية لديه اأو باأي تغيري فـي 

و�سيلة االت�سال بال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة لديه اأو م�سوؤولياتها .
5 - تتيــح االأمانــة املعلومـــات الـــواردة عمـال بالفقــرة )4( اأعـــاله من خـــالل غرفــة تبـــادل 

املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع .
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املــ�دة ) 14 ( 
غرفة تب�دل املعلوم�ت ب�ص�أن احل�صول وتق��صم املن�فع وتق��صم املعلوم�ت

املنافع كجزء من  1 - تن�ساأ مبوجب هذا غرفة لتبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم 
اآلية غرفة تبادل املعلومات مبوجب الفقرة )3( من املادة )18( من التفاقية . 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 بتنفـيذ هذا الربوتوكول التي يتيحها كل 

طرف .
2 - بدون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية ، يتيح كل طرف لغرفة تبادل املعلومات ب�ساأن 
احل�سول وتقا�سم املنافع اأية معلومات مطلوبة مبوجب هذا الربوتوكول ، ف�سال عن 
كاجتماع  العامل  الأطراف  موؤمتر  يتخذها  التي  باملقررات  عمال  املطلوبة  املعلومات 

لالأطراف فـي هذا الربوتوكول . وت�ستمل املعلومات على :
  اأ - التدابري الت�سريعية والإدارية وال�سيا�ساتية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع ؛

ب - معلومات عن نقطة الت�سال الوطنية وال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة ؛

ج - الت�ساريــح اأو ما يعادلهــا ال�ســادرة عند وقت احل�ســول كدليـــل على قــرار منــح 
املوافقة امل�سبقة عن علم واإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة .

3 - ويجوز اأن تت�سمن املعلومات الإ�سافـية ما يلي ، اإن وجدت وح�سب القت�ساء :
  اأ - ال�سلطــات املخت�ســة املعنيــة للمجتمعــات الأ�سليــة واملحليــة ، واملعلومــات ح�سبمــا 

تقررها ؛

ب - بنود تعاقدية منوذجية

 ج - الطرق والأدوات املعدة لر�سد املوارد اجلينية؛

 د - مدونات ال�سلوك واأف�سل املمار�سات .

4 - ينظر موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول ، فـي اجتماعه 
الأول ، فـي طرق ت�سغيل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع ، مبا فـي 
ذلك التقاريـــر املتعلقـــة باأن�سطتهـــا ، ويتخذ قرارات ب�ساأنهــا ، وتبقى قيــد ال�ستعـرا�ض 

بعد ذلك .
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املــ�دة ) 15 ( 
االمتث�ل للت�صريع املحلي اأو املتطلب�ت التنظيمية املحلية 

للح�صول وتق��صم املن�فع
1 - يتخـــذ كل طـرف تدابيـــر ت�سريعيــــة اأو اإداريــة اأو �سيا�ساتية مالئمـــة وفعالـــــة ومتنا�سبـــة 

الق�سائية  وليته  داخل  امل�ستخدمة  اجلينية  املوارد  على  احل�سول  يتم  اأن  على  تن�ض 

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 

الآخر .

2 - تتخذ الأطراف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حالت عدم المتثال للتدابري 

املعتمدة وفقا للفقرة )1( اأعاله .

3 - تتعـاون الأطــراف ، اإلى اأق�سى قــدر ممكـــن وح�ســب القت�ســـاء ، فـي حـــالت النتهــــاك 

املزعوم للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها 

فـي الفقرة )1( اأعاله .

املــ�دة ) 16 ( 
االمتث�ل للت�صريع املحلي اأو املتطلب�ت التنظيمية للح�صول وتق��صم املن�فع 

ب�لن�صبة للمع�رف التقليدية املرتبطة ب�ملوارد اجلينية
1 - يتخـــذ كل طرف تدابري ت�سريعيــة اأو اإداريــة اأو �سيا�ساتيـــة مالئمـــة وفعالة ومتنا�سبــــة ، 

ح�ســب القت�ســاء ، تنــ�ض على اأن احل�ســول على املعـــارف التقليديـــة املرتبطــة باملــــوارد 

اجلينيــة امل�ستخدمة داخل وليتــــه الق�سائية يتم وفقــــا للموافقـــة امل�سبقــــة عن علم اأو 

الأ�سلية واملحلية ومع و�سع �سروط متفق عليها ب�سورة  املجتمعات  واإ�سراك  موافقة 

متبادلة ، ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم 

املنافع للطرف الآخر الذي توجد به هذه املجتمعات الأ�سلية واملحلية .

2  - يتخذ كل طرف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حالت عدم المتثال للتدابري 

املعتمدة وفقا للفقرة )1( اأعاله .
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3 - تتعــاون الأطـــراف ، اإلى اأق�سـى قــدر ممكن وح�ســب القت�ســاء ، فـي حـــالت النتهـــاك 

املزعوم للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها 

فـي الفقرة )1( اأعاله .

املــ�دة ) 17 ( 
ر�صد ا�صتخدام املوارد اجلينية

1 - لدعم المتثال ، يتخذ كل طـرف ، ح�سـب القت�ساء ، تدابري لر�سـد وتعزيـــز ال�سفافـيــة 

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

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

1 - نقــاط التفتي�ض املعينـــة جتمـع اأو ت�ستلـــم ، ح�سـب احلالـــة ، املعلومــات املت�سلـــة 

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 القت�ساء ؛

2 - علـى كـــل طــرف ، ح�ســب احلالـــة واعتمــــادا علــى اخل�سائـــ�ض اخلا�ســة لنقطــــة 

التفتي�ض املعينة ، اإلزام م�ستخدمي املوارد اجلينية بتقدمي املعلومات املذكورة 

التدابري  طرف  كل  ويتخذ   . املعينة  التفتي�ض  نقطة  اإلى  اأعاله  الفقرة  فـي 

املالئمة والفعالة واملتنا�سبة ملعاجلة حالت عدم المتثال ؛

 ، دوليــــا  بها  املعتــرف  المتثال  �سهـادات  فـيها من  ، مبا  املعلومات  تكون هذه   -  3

عند توافرهـــا ، بدون اإخــالل حلمايــة املعلومــات ال�سريــة ، ويجـب تقدميهــا 

امل�سبقة  املوافقة  ، واإلى الطرف الذي يقدم  ال�سلطات الوطنية املخت�سة  اإلى 

عن علم واإلى غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع ، ح�سب 

القت�ساء ؛

4 - يجب اأن تكون نقاط التفتي�ض فعالة وينبغي اأن تكون مهامها مت�سلة بتنفـيذ 

الفقرة الفرعية )اأ( هذه . وينبغي اأن تكون مت�سلة با�ستخدام املوارد اجلينية ، 

اأو بجمع املعلومات ذات ال�سلة فـي املراحل التي ت�سمل اأيا من مراحل البحوث 

اأو التطوير اأو البتكار اأو قبل الت�سويق التجاري اأو مرحلة الت�سويق التجاري .
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ب - ت�سجيع م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية على اإدراج اأحكام فـي ال�سروط املتفق 

عليها ب�سورة متبادلة لتقا�سم املعلومات ب�ساأن تنفـيذ هذه ال�سروط ، مبا فـي ذلك 

من خالل متطلبات الإبالغ ؛ 

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

2 - ي�سكل اأي ت�سريح ي�سدر وفقا للفقرة )3()ه( من املادة )6( ، اأو ما يعادله ، ويتاح اإلى 

غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع ، ي�سكل �سهادة امتثال معرتفا بها 

دوليا .

3 - تكون �سهادة المتثال املعرتف بها دوليــا دليال على اأن املــورد اجلينــي الذي ت�سمله قد 

مت 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 فـي الطرف الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم .

4 - يجـب اأن تت�سمـن ال�سهــادة املعتـــرف بها دوليـــا املعلومـــات التاليـــة كحـــــد اأدنــى عندمـــا 

ل تكون �سرية :

اأ - ا�سم ال�سلطة التي اأ�سدرتها ؛

ب - تاريخ الإ�سدار ؛

 ج - املقدم ؛

 د - رمز فريد لتعريف ال�سهادة ؛

هـ - ال�سخ�ض اأو الكيان الذي منحت املوافقة امل�سبقة عن علم له ؛

 و - املو�سوع الوارد اأو املوارد اجلينية امل�سمولة فـي ال�سهادة ؛

 ز - تاأكيدا يفـيد باإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة ؛

 ح - تاأكيدا يفـيد باحل�سول على موافقة م�سبقة عن علم ؛

ط - ال�ستخدام التجاري و/اأو ال�ستخدام غري التجاري  .
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املــ�دة ) 18 ( 
االمتث�ل لل�صروط املتفق عليه� ب�صورة متب�دلة

1 - على كل طرف ، لدى تنفـيذه للفقرة )3( )ز( )1( من املادة )6( ، واملادة )7( ، اأن ي�سجع 

مقدمي 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 القت�ساء ، لتغطية 

ت�سوية املنازعات ، وتت�سمن هذه الأحكام :

اأ - الولية الق�سائية التي �ستخ�سع لها اأي عمليات لت�سوية املنازعات ؛

ب - القانون الواجب التطبيق ؛ و/اأو

 ج - خيارات لت�سوية املنازعات بطرق بديلة ، مثل الو�ساطة اأو التحكيم .

2 - يكفل كل طرف اإتاحة اإمكانية اللجوء اإلى العدالة مبوجب نظمه القانونية ، مبا يتفق 

ومتطلبات الولية الق�سائية املطبقة ، فـي حالت املنازعات النا�سئة عن ال�سروط املتفق 

عليها ب�سورة متبادلة .

3 - يتخذ كل طرف تدابري فعالة ، عند القت�ساء ، فـيما يتعلق مبا يلي :

اأ - اللجوء اإلى العدالة ؛

ب - ا�ستخـــدام اآليـــات فـيما يتعلـــق بالعتـــراف املتبـــادل بالأحكــام وقـــرارات التحكيـــم 

الأجنبية واإنفاذها .

4 - ي�ستعــر�ض موؤمتـر الأطــراف العامــل كاجتمـــاع لالأطراف فـي هــذا الربوتوكــول فعاليـــة 

هذه املادة وفقا للمادة )31( من هذا الربوتوكول .

املــ�دة ) 19 ( 
البنود التع�قدية النموذجية

1 - ي�سجــع كــل طـرف ، ح�ســب القت�ســـاء ، على اإعــداد وحتديــث وا�ستخــدام بنـــود تعاقديــة 

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

2 - يجري موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول تقييما دوريا 

ل�ستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية ومتعددة القطاعات .
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املــ�دة ) 20 ( 
مدون�ت ال�صلوك واملب�دئ التوجيهية واأف�صل املم�ر�ص�ت و/اأو املع�يري

1 - ي�سجع كل طرف ، ح�سب القت�ساء ، على اإعداد وحتديث وا�ستخدام مدونات ال�سلوك 

باحل�سول  يتعلق  فـيما  املعايري  و/اأو  املمار�سات  واأف�سل  التوجيهية  واملبادئ  الطوعية 

وتقا�سم املنافع .

فـي هذا الربوتوكول تقييما  العامـــل كاجتمـاع لالأطراف  الأطـــراف  2 - يجـــري موؤمتـــر 

دوريا ل�ستخــدام مدونــــات ال�سلـــوك الطوعية واملبـــادئ التوجيهيــة واأف�سل املمار�سـات 

و/اأو املعايري وينظر فـي اعتماد مدونات ال�سلوك واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات 

و/اأو املعايري املحددة .

املــ�دة ) 21 ( 
زي�دة التوعية

يتخذ كل طرف تدابري لزيادة التوعية باأهمية املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة 

باملـوارد اجلينيــة ، وامل�سائــل املتعلقـــة باحل�ســول وتقا�سـم املنافــع . ويجــوز اأن ت�ستمل هذه 

التدابري على ما يلي ، �سمن جملة اأمور :

اأ - لرتويج لهذا الربوتوكول ، مبا فـي ذلك هدفه ؛

ب - تنظيم اجتماعات للمجتمعات الأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني ؛

اإن�ساء و�سيانة مكتب م�ساعدة للمجتمعات الأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة  ج - 

املعنيني ؛

 د - ن�سر املعلومات من خالل غرفة وطنية لتبادل املعلومات ؛

املمار�سات و/اأو  واأف�سل  التوجيهية  ال�سلوك الطوعية واملبادئ  هـ - ت�سجيع مدونات 

املعايري بالت�ساور مع املجتمعات الأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني ؛

 و - ت�سجيع ، ح�سب القت�ساء ، التبادل املحلي والإقليمي والدويل للخربات ؛

 ز - تثقيف وتدريب م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة 

باملوارد اجلينية حول التزاماتهم املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع ؛
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ح - م�ساركة املجتمعات الأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني فـي تنفـيذ هذا 

الربوتوكول ؛

ط - زيــادة التوعيــــة بالربوتوكــــولت والإجـــراءات املجتمعيـــة للمجتمعـــــات الأ�سليــــة 

واملحلية .

املــ�دة ) 22 ( 
القـــدرات

1 - تتعاون الأطراف فـي بناء القدرات ، وتنمية القدرات وتعزيز املوارد الب�سرية والقدرات 

املوؤ�س�سية لتنفـيذ هذا الربوتوكول على نحو فعال فـي الأطراف من البلدان النامية ، 

ول �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها ، والأطراف ذات 

القت�ســاد النتقالــي ، مبا فـي ذلك من خــالل املوؤ�س�سـات واملنظمات العاملية والإقليمية 

اأن تي�سر  ، ينبغــي لالأطراف  ال�سيــاق  . وفـي هذا  القائمــة  ودون الإقليميــة والوطنيــة 

م�ساركة املجتمعات الأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني ، مبا فـيهم املنظمات 

غري احلكومية ، والقطاع اخلا�ض .

2 - يجب اأن توؤخذ فـي العتبار التام احتياجات الأطراف من البلدان النامية ، ل �سيما اأقل 

البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها ، والأطراف ذات القت�ساد 

لبناء  وذلك   ، التفاقية  فـي  ال�سلة  ذات  لالأحكام  وفقاً  مالية  موارد  اإلى   ، النتقايل 

وتنمية القدرات من اأجل تنفـيذ هذا الربوتوكول .

3 - على الأطراف من البلدان النامية ، ل �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية 

النامية من بينها ، والأطراف ذات القت�ساد النتقايل ، اأن حتدد احتياجاتها واأولوياتها 

كاأ�سا�ض   ، الوطنية  للقدرات  ذاتية  تقييمات  خالل  من  القدرات  حيث  من  الوطنية 

للتدابري املالئمة ، فـيما يتعلق بتنفـيذ هذا الربوتوكول . وعند القيام بذلك ، ينبغي 

واأ�سحاب  واملحلية  الأ�سلية  املجتمعات  واأولويات  احتياجات  الأطراف  هذه  تدعم  اأن 

امل�سلحة املعنيني من حيث بناء القدرات ، ح�سبما حتددها ومع الت�سديد على احتياجات 

واأولويات الن�ساء من القدرات .

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1343(

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

اأ - القدرة على تنفـيذ التزامات هذا الربوتوكول والمتثال لها ؛

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

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

د - قدرة البلدان على تطوير قدرات الأبحاث الوطنية لديها من اأجل اإ�سافة قيمة 
ملواردها اجلينية .

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

 اأ - التطوير القانوين واملوؤ�س�سي ؛

ب - تعزيــز الإن�ســاف والعدالــة فـي املفاو�ســات ، مثل التدريــب على التفــاو�ض حــول 
�سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة ؛

ج - ر�سد واإنفاذ المتثال ؛

  د - ا�ستخدام اأف�سل اأدوات الت�سال والنظم القائمة على الإنرتنت املتاحة فـي اأن�سطة 
احل�سول وتقا�سم املنافع ؛

هـ - تطوير وا�ستخدام طرائق تقدير القيمة ؛

و - التنقيب البيولوجي وما يرتبط من بحوث ودرا�سات ت�سنيفية ؛

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

البيولوجي  التنوع  املنافع فـي حفظ  اأن�سطة احل�سول وتقا�سم  ح - تعزيز م�ساهمة 
وال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته ؛

ط - تدابيــر خا�ســـة لزيـــادة قدرات اأ�سحــاب امل�سلحــة املعنيـني بالعالقــة اإلى احل�سول 
وتقا�سم املنافع ؛
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ي - تدابيـر خا�سة لزيادة قدرات املجتمعات الأ�سلية واملحلية مع الرتكيز على تعزيز 
و/اأو  اجلينية  املوارد  على  باحل�سول  يتعلق  فـيما  املجتمعات  هذه  ن�ساء  قدرات 

املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية .

6 - ينبغــي تقديــم املعلومــات عن مبــادرات بنــاء وتنميـــة القــدرات املتخــذة على امل�ستويــــات 
اإلى غرفة تبادل   ، اأعاله  اإلى )5(  ، وفقا للفقرات )1(  الوطنية والإقليمية والدولية 
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 .
املــ�دة ) 23 ( 

نقل التكنولوجي� والتع�ون
تتعاون الأطراف ، وفقا للمواد )15( و)16( و)18( و)19( من التفاقية ، وت�ساهم فـي برامج 
البحث والتطوير التقني والعلمي ، مبا فـي ذلك اأن�سطة البحوث فـي جمال التكنولوجيا 
الأحيائيــة ، كو�سيلــة لتحقيق هــدف هذا الربوتوكــول . وتقــوم الأطــراف بتعزيــز وت�سجيع 
احل�سول على التكنولوجيا ونقلها اإلى الأطراف من البلدان النامية ، ول �سيما اأقل البلدان 
منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها ، والأطراف ذات القت�ساد النتقايل ، 
من اأجل التمكني من تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية �سليمة وم�ستمرة لتحقيق 
اأهداف التفاقية وهذا الربوتوكول . ويجب اأن تتم هذه الأن�سطة التعاونية ، حيثما اأمكن ، 
فـي ومع الطـــرف اأو الأطراف املقدمـــة للمـــوارد اجلينيـــة التي هـــي بلد اأو بلدان من�ساأ هذه 

املوارد اجلينية اأو الطرف اأو الأطراف التي ح�سلت على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية .
املــ�دة ) 24 ( 
غيـر االأطــراف

تقوم الأطراف بت�سجيع غريها على الن�سمام اإلى هذا الربوتوكول وامل�ساهمة مبعلومات 
منا�سبة فـي غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع .

املــ�دة ) 25 ( 
االآلية امل�لية واملوارد امل�لية

1 - تراعي الأطراف اأحكام املادة )20( من التفاقية عند النظر فـي املوارد املالية الالزمة 
لتنفـيذ هذا الربوتوكول .
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2 - تكون الآلية املالية لالتفاقية هي الآلية املالية لهذا الربوتوكول .

3 - فـيما يتعلق ببناء وتنمية القـدرات امل�سـار اإليهـا فـي املــادة )22( من هذا الربوتوكــول ، 

يراعي موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول ، عند تقدمي 

اإر�ساد يتعلق بالآلية املالية امل�سار اإليها فـي الفقرة )2( اأعاله ، لكي ينظر فـيه موؤمتر 

الأطراف ، حاجة الأطراف من البلدان النامية ، ول �سيما اأقل البلدان منوا والدول 

اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها ، والأطراف ذات القت�ساد النتقايل ، اإلى موارد 

مالية ، ف�ســـال عن الحتياجات والأولويـات للقــدرات للمجتمعات الأ�سلية واملحلية ، 

مبا فـيها ن�ساء هذه املجتمعات .

4 - فـي �سياق الفقرة )1( اأعاله ، تراعي الأطراف اأي�سا احتياجات الأطراف من البلدان 

 ، بينها  النامية من  ال�سغرية  اجلزرية  والدول  البلدان منوا  اأقل  �سيما  ول   ، النامية 

والأطراف ذات القت�ساد النتقايل ، فـي جهودها الرامية اإلى حتديد وتنفـيذ متطلبات 

بناء وتنمية القدرات لديها لأغرا�ض تنفـيذ هذا الربوتوكول .

5 - ينطبق الإر�ساد املوجه اإلى الآلية املالية لالتفاقية فـي املقررات ذات ال�سلة ال�سادرة عن 

موؤمتر الأطراف ، مبا فـيها تلك املوافق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكول ، مع مراعاة 

ما يقت�سيه اختالف احلال ، على اأحكام هذه املادة .

اأي�سا اأن تقدم الأطراف من البلدان املتقدمة موارد مالية وغريها من املوارد  6 - يجوز 

لتنفـيذ اأحكام هذا الربوتوكول من خالل قنوات ثنائية واإقليمية ومتعددة الأطراف ، 

واأن ت�ستفـيد منها الأطراف من البلدان النامية والأطراف ذات القت�ساد النتقايل .

املــادة ) 26 ( 
موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول

1 - يعمل موؤمتر الأطراف كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول .

2 - يجوز لالأطراف فـي التفاقية التي لي�ست اأطرافــا فـي هذا الربوتوكــول ، اأن ت�سارك 

لالأطراف  كاجتماع  العامل  الأطراف  ملوؤمتر  اجتماع  اأي  مداولت  فـي  مراقب  ب�سفة 

فـي هـــذا الربوتوكـــول . وعندمـــا يعمــل موؤمتـــر الأطراف كاجتمــاع لالأطــراف فـي هذا 

الربوتوكول ، يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وفقا على الأطراف فـيه .
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3 - عندمــا يعمل موؤمتـــر الأطـــراف كاجتمـــاع لالأطـــراف فـــي هــذا الربوتوكـــول ، ي�ستبدل 
اأع�ســـاء مكتــب موؤمتــر الأطــراف ميثـــل طرفـــا فـــي التفاقيــــة ، ولكن  اأي ع�ســـو من 
ل يكون فـي ذلك الوقت طرفا فـي هذا الربوتوكول ، بع�سو تنتخبه الأطراف فـي هذا 

الربوتوكول من بينها . 
4 - يبقي موؤمتــر الأطـــراف العامل كاجتمــاع لالأطــراف فـي هــذا الربوتوكول تنفـيذ هذا 
الربوتوكول قيد ال�ستعرا�ض الدوري ويتخذ ، فـي حدود وليته ، املقررات ال�سرورية 
لتعزيز تنفيذه علـى نحو فعال . ويوؤدي الوظائف املحددة له مبوجب هذا الربوتوكول 

ويقوم مبا يلي  :
اأ - رفع تو�سيات ب�ساأن اأي م�سائل �سرورية لتنفـيذ هذا الربوتوكول ؛

ب - اإن�ساء الهيئات الفرعية ح�سبما تكون �سرورية لتنفـيذ هذا الربوتوكول ؛

 ج - ال�سعــي حيثمــــا يكـــــون مالئمـــا ، اإلــــى احل�ســـول علـــى اخلدمـــــات واملعلومــات التي 
تقدمها املنظمات الدولية والهيئات احلكومية الدولية وغري احلكومية املخت�سة 

وا�ستخدامها والتعاون معها ؛

د - حتديد �سكل ووترية اإر�سال املعلومات التي يتعني تقدميها وفقا للمادة )29( من 
هذا الربوتوكول ، والنظر فـي هذه املعلومات ف�سال عن التقارير التي تقدمها 

اأية هيئة فرعية ؛

هـ - النظر ح�سب القت�ساء فـي التعديالت علـى هذا الربوتوكول ومرفقه ،  ف�سال 
�سرورية  تعترب  التي   ، واعتمادها   ، الربوتوكول  لهذا  اإ�سافية  مرفقات  اأي  عن 

لتنفيذ هذا الربوتوكول ؛

و - ممار�سة اأية وظائف اأخرى قد تكون مطلوبة لتنفـيذ هذا الربوتوكول .

5 - يطبــــق النظـــام الداخلـــي ملوؤمتـــر الأطــراف والقواعـــــد املاليــــة لالتفاقيــة ، مع مراعــــــاة 
ما يقت�سيـــه اختالف احلــال ، مبوجب هـــذا الربوتوكــــول ، با�ستثنــاء اإذا قـــرر موؤمتر 

الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول خالف ذلك بتوافق الآراء .
6 - تعقــــــد الأمانـــــة اأول اجتمـــــاع ملوؤمتـــــر الأطـــراف العامـــــل كاجتمـــــاع لالأطــــــراف فــــي 
بعد  عقده  املقرر  الأطراف  ملوؤمتر  الأول  الجتماع  مع  بالقرتان  الربوتوكول  هــــذا 
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تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول . وتعقد الجتماعات العادية الالحقة ملوؤمتر الأطراف 

العادية  الجتماعات  مع  بالقرتان  الربوتوكول  هذا  فـي  لالأطراف  كاجتماع  العامل 

ملوؤمتـــر الأطــراف ، ما مل يقرر موؤمتر الأطـــراف العامـــل كاجتمــاع لالأطــراف فـي هذا 

الربوتوكول خالف ذلك .

7 - تعقد الجتماعــات ال�ستثنائيـــة ملوؤمتر الأطــراف العامل كاجتمــاع لالأطراف فـي هذا 

الربوتوكول فـي اأوقات اأخرى ح�سبما يرى موؤمتر الأطراف العامـــل كاجتماع لالأطراف 

فـي هذا الربوتوكــول ذلك �سروريا ، اأو بناء على طلب مكتوب من اأي طرف ، �سريطــــة 

اأن يحظـى الطلــب بتاأييـــد من ثلـــث الأطـــراف على الأقــــل فـي غ�ســـون �ستـــــة اأ�سهر من 

اإر�سال الأمانة للطلب اإلى الأطراف .

 ، 8 - يجوز اأن تكون الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

، لي�ست طرفا فـي التفاقية ، ممثلة  اأو مراقب عنها  اأي دولة ع�سو فـيها  ف�سال عن 

هـذا  فـي  لالأطراف  كاجتماع  العامل  الأطراف  موؤمتر  اجتماعات  فـي  مراقب  ب�سفة 

اأو  اأو حكوميــة  دوليــــة  اأو  وطنيـــــة  �ســـــواء  وكالــة  اأو  هيئــــة  لأي  ويجــوز   . الربوتوكول 

غيـــر حكومية ذات اخت�سا�ض فـي امل�سائل امل�سمولة بهذا الربوتوكول ، وتكون قد اأبلغت 

الأمانة برغبتهــا فـي ح�سور اجتماع من اجتماعات موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع 

ثلث  يعرت�ض  مل  ما   ، الأ�سا�ض  هذا  على  حتظر  اأن   ، الربوتوكول  هذا  فـي  لالأطراف 

الأطراف احلا�سرين على الأقل . ويخ�سع قبول وم�ساركة املراقبني اإلى النظام الداخلي 

امل�ســــار اإليه فــــي الفقـــرة )5( اأعــــاله ، با�ستثنــــاء ما هو من�ســـو�ض عليـــه خــــالف ذلك 

فـي هذه املادة  .

املــادة ) 27 ( 
الهيئات الفرعية

1 - يجوز لأي هيئة فرعية تن�سئها التفاقية اأو تن�ساأ مبوجبها ، اأن تخدم هذا الربوتوكول ، 

مبا فـي ذلك عمال مبقرر يتخذه موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا 

الربوتوكول . ويحدد هذا املقرر املهام الواجب تنفـيذها .
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2 - يجـــوز لالأطراف فـي التفاقيــة والتي لي�ست اأطرافــا فـي هــذا الربوتوكـــول اأن ت�ســارك 

ب�سفة مراقب فـي مداولت اأي اجتماع من اجتماعات تلك الهيئات الفرعية . وعندما 

اتخــاذ  يكـــون   ، الربوتوكــول  لهذا  فرعيــة  كهيئــة  التفاقيــة  فـي  فرعيــة  هيئة  تعمل 

القــرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على الأطراف فـي هذا الربوتوكول .

3 - عندما توؤدي هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فـيما يتعلق بامل�سائل اخلا�سة بهذا 

الربوتوكول ، ي�ستبدل اأي ع�سو من اأع�ساء مكتب هذه الهيئة الفرعية ميثل طرفا فـي 

التفاقية ، ولكن ل يكون فـي ذلك الوقت طرفا فـي هذا الربوتوكول ، بع�سو تنتخبه 

الأطراف فـي هذا الربوتوكول من بينها .

املــ�دة ) 28 ( 

االأم�نــــة

1 - تعمل الأمانة املن�ساأة مبوجب املادة )24( من التفاقية ، كاأمانة لهذا الربوتوكول .

2 - تنطبــق الفقـــرة )1( من املــــادة )24( من التفاقيـــة ب�ســـاأن وظائـــف الأمانـــة علـى هـــذا 

الربوتوكول ، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال .

م�ستقلة   كانت  متـى  الأمانة  خدمات  تكاليف  الربوتوكول  هذا  فـي  الأطراف  تتحمل   -  3

ويبت موؤمتر الأطراف الذي يعمل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول فـي اجتماعه 

الأول ، فـي ترتيبات امليزانية ال�سرورية لتحقيق هذا الغر�ض  .

املــ�دة ) 29 ( 

الر�صــد واالإبــالغ

يقوم كل طرف بر�سد تنفـيذ التزاماته مبوجب هذا الربوتوكول ، واإبالغ موؤمتر الأطراف 

العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول ، على فرتات وفـي اأ�سكال يحددها موؤمتر 

الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول ، بالتدابري التي اتخذها لتنفـيذ 

هذا الربوتوكول .
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املــ�دة ) 30 ( 
اإجراءات واآلي�ت لتعزيز االمتث�ل لهذا الربوتوكول

اجتماعه  فـي  الربوتوكول  هذا  فـي  لالأطراف  كاجتماع  العامل  الأطراف  موؤمتر  يقوم 
لت�سجيع المتثال لأحكام هذا  واآليات موؤ�س�سية  تعاونية  اإجراءات  واعتماد  ، ببحث  الأول 
اأحكاما  والآليات  الإجراءات  هذه  وت�سمل   . المتثال  عدم  حالت  ومعاجلة  الربوتوكول 
والآليات  الإجراءات  هذه  وتكون   . القت�ساء  ح�سب   ، امل�ساعدة  تقدمي  اأو  امل�سورة  لإ�سداء 

م�ستقلة ، ول تخل باإجراءات واآليات ت�سوية املنازعات مبوجب املادة )27( من التفاقية .
املــ�دة ) 31 ( 

التقييم واال�صتعرا�ض
يجري موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول ، تقييما لفعالية 
الربوتوكول بعد اأربع �سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول وبعد ذلك على فرتات يقررها 

موؤمتر الأطراف العامل كاجتماع لالأطراف فـي هذا الربوتوكول .
املــ�دة ) 32 ( 

التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام الأطراف فـي التفاقية مبقر الأمم املتحدة 

فـي نيويورك من 2 فرباير/�سباط 2011 اإلى 1 فرباير/�سباط 2012 .
املــ�دة ) 33 ( 

بدء النف�ذ
1 - يبـداأ نفـــاذ هـــذا الربوتوكـــــول فـي اليـــوم الت�سعيـــن من تاريــخ اإيــداع ال�ســك اخلم�سيـــن 
القت�سادي  التكامل  اأو منظمات  للدول  الن�سمام  اأو  املوافقة  اأو  القبول  اأو  للت�سديق 

الإقليمي الأطراف فـي التفاقية .
2 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول لأي دولة اأو منظمة التكامل القت�سادي الإقليمي ، ت�سدق 
على هذا الربوتوكول اأو تقبله اأو توافق عليه اأو تن�سم اإليه بعد اإيداع ال�سك اخلم�سني 
امل�سار اإليه فـي الفقرة )1( ، فـي اليوم الت�سعني من التاريخ الذي تودع فـيه تلك الدولة 
موافقتهـــا  اأو  قبولهــــا  اأو  ت�سديقهــــا  �سك  الإقليمــي  القت�ســـادي  التكامل  منظمة  اأو 
اأو منظمة  للدولة  التفاقية  نفاذ هذه  فـيه  يبداأ  الذي  التاريخ  فـي  اأو   ، ان�سمامها  اأو 

التكامل القت�سادي الإقليمي ، اأيهما اأبعد .
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3 - لأغرا�ض الفقرتني )1( و)2( اأعاله ، ل يعد اأي �سك تودعــه منظمــة التكامــل القت�سادي 
الإقليمي وثيقة اإ�سافـية للوثائق املودعة من قبل الدول الأع�ساء فـي تلك املنظمة  .

املــ�دة ) 34 ( 
التحفظ�ت

ل يجوز اإبداء حتفظات على هذا الربوتوكول .
املــ�دة ) 35 ( 

االن�صحـــ�ب
1 - يجـــوز لأي طــرف الن�سحـــاب من هـــذا الربوتوكول بتقديــم اإخطار كتابي اإلى الوديع 
لذلك  بالن�سبة  الربوتوكول  هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  من  �سنتني  م�سي  بعد  وقت  اأي  فـي 

الطرف .
لإخطـــــار  الوديع  تلقـــي  على  واحـــدة  �سنــة  انق�ســـاء  بعد  نافـــذا  الن�سحـــاب  ي�سبـــح   -  2

الن�سحاب ، اأو فـي اأي تاريخ لحق ح�سبما يتحدد فـي اإخطار الن�سحاب .
املــ�دة ) 36 ( 

الن�صـو�ض ذات احلجية
ن�سو�سه  تت�ساوى  الذي   ، الربوتوكول  اأ�سل هذا  املتحدة  العام لالأمم  الأمني  لدى  يودع 

الإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية من حيث احلجية .

واإثباتا ملا تقدم ، قام املوقعون اأدناه ، املفو�سون لهذا الغر�ض ح�سب الأ�سول ، بالتوقيع على 
هذا الربوتوكول فـي التواريخ املحددة .

األفـني  حترر فـي ناغويا فـي اليوم التا�سع والع�سرين من �سهر اأكتوبر/ت�سرين الأول عام 

وع�سرة .
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املرفـــق 

املن�فع النقدية وغري النقدية

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

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

ب - مدفوعات مقدمة ؛

ج - دفعات على مراحل محددة ؛

 د - دفع اإتاوات ؛

هـ - ر�سوم الرتخي�ض فـي حالة الت�سويق التجاري ؛

التنوع  حفظ  ت�ساند  التي  ال�ستئمانية  ال�سناديق  اإلى  دفعها  يجب  خا�سة  ر�سوم   - و 

البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام ؛

ز - الرواتب وال�سروط التف�سيلية حيثما يكن متفقا عليها ب�سورة متبادلة ؛

ح - متويل البحوث ؛

ط - امل�ساريع امل�سرتكة ؛

ي - امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة .

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

 اأ - تقا�سم نتائج البحث والتطوير ؛

ب - التعاون وامل�ساهمة فـي برامج البحث والتطوير العلميني ، خ�سو�سا اأن�سطة البحث 

فـي التكنولوجيا الإحيائية ، لدى الطرف املقدم للموارد اجلينية اإذا اأمكن ذلك ؛

ج - امل�ساركة فـي تطوير املنتجات ؛

د - التعاون وامل�ساعدة والإ�سهام فـي التثقيف والتدريب ؛

هـ - ال�سماح بالدخول اإلى مرافق املوارد اجلينية خارج املوقع الطبيعـي واإلــى قواعد 

البيانات ؛
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وباأن�ســـب  ب�سـروط عادلـــة  املوارد اجلينيــة  اإلى مقــدم  والتكنولوجــيا  املعارف  و - نقل 

ال�ســروط ، مبا فــــــي ذلك �ســـروط مي�ســرة وتف�سيليـــة يتفـــــــق عليهــــا ، وخ�سو�ســـا 

فـي ذلك  ، مبا  املوارد اجلينية  ت�ستعمل  التي  والتكنولوجيا  باملعارف  يتعلق  فـيما 

وا�ستخدامه  البيولوجي  التنوع  بحفظ  تت�سل  التي  اأو   ، الأحيائية  التكنولوجيا 

امل�ستدام ؛

ز - تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا ؛

ح - بناء القدرات املوؤ�س�سية ؛

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

للموارد  املقدمة  البلدان  من  كاملة  مب�ساركة  اجلينية  باملوارد  املتعلق  التدريب   - ي 

اجلينية ، واإن اأمكن لدى تلك البلدان ؛

 ك - احل�ســـول على املعلومـــات العلميـــة املت�سلـــة بحفــظ التنوع البيولوجــي وا�ستخدامــه 

امل�ستدام ، مبا فـي ذلك قوائم اجلرد البيولوجية والدرا�سات الت�سنيفـية ؛

ل - الإ�سهامات فـي القت�ساد املحلي ؛

 م - البحوث املوجهة نحو الحتياجات ذات الأولوية ، مثل ال�سحة والأمن الغذائي ، 

مع مراعــــاة ال�ستخدامـــات املحليــة للمـوارد اجلينيـــة فـي الطــرف املقــدم للموارد 

اجلينية ؛

اأن ترتتب على اتفاق احل�سول وتقا�سم  املوؤ�س�سية واملهنية التي ميكن  ن - العالقات 

املنافع وما يتبعه من اأن�سطة تعاونية ؛

�ض - فوائد الأمن الغذائي واملعي�سي ؛

ع - العرتاف الجتماعي ؛

ف - امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/58

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان 

اإلـــى اتفاقيــة ميناماتـــا ب�ســــاأن الزئبـــق

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى اتفاقية ميناماتا ب�ساأن الزئبق املحررة فـي كوماموتو فـي اليابان بتاريخ 10 من اأكتوبر 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى  

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقية ميناماتا ب�ساأن الزئبق ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي :  5  من �ســــــــــــــــوال �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 28 من مــــــــــــــــــايو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-34-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-35-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-36-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-37-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-38-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�����������������������	 	����������	
���

-39-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�����������������������
 	����������	
���

-40-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-41-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-42-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

����������������������� 	����������	
���

-43-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-44-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-45-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-46-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-47-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-48-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������	 	����������	
���

-49-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������
 	����������	
���

-50-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-51-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-52-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-53-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-54-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-55-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-56-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-57-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-58-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������	 	����������	
���

-59-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������
 	����������	
���

-60-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-61-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-62-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������ 	����������	
���

-63-



(1343) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

������������������������� 	����������	
���

-64-



�إعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1343(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الومي�ش الرباق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة الومي�ض الرباق 

للتجارة واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1027904 ، 

وللم�سفــــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة اأمـام الغـيـر ، وعلـى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 526 ر.ب : 311

 هاتف رقم : 99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
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