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 (1التقرير رقم )  
 مشروع قانون مقدم من الحكومة
  ومحال من مجلس النواب

 

 

 ــــــــــــــــــــ
 

 الفصل التشريعي األول 
 ثانىدور االنعقاد العادي ال

 ــــــــــــــــــــ

 

 اللجنة املشرتكة من
 الطاقة والبيئة والقوى العاملة جلنة

 ومكتىب جلنىت
 الزراعة والرى، والتعليم والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

 ــــــــــــــــــــ

 السيد املستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق
 رئيس جملس الشيوخ

 حتية طيبة وبعد ، 

المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة  لجنةالأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير 
، عن مشروع الزراعة والرى، والتعليم والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومكتبى لجنتى

واالقتسام العادل للمنافع الناشئة حيائية تنظيم النفاذ إلى الموارد األبإصدار قانون قانون مقدم من الحكومة 
 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. عن استخدامها

 عمرو عـتت، /نائبوالسيد ال مقررًا أصليًا،السيدة النائبة/ نهى أحمد زكى المشتركة اللجنة ت وقد اختار 
 مقررًا احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.

 والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام 
 رئيس اللجنة املشرتكة                                                                                                           

  18/ 10  /2021 
 

                     دس / عبد اخلالق عيادنامله                                                                                                        
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 تقرير اللجنة المشتركة
 ومكتبى لجنتىوالقوى العاملة من لجنة الطاقة والبيئة 

 التراعة والرى، والتعليم والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تنظيم النفاذ إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون عن 
  حيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامهاالموارد األ

 ــــــــــــــــــــ
سااااااااانة  ماااااااااار  مااااااااان 18 الموافااااااااا  خمااااااااايسياااااااااوم ال الشااااااااايو  السااااااااايد المستشاااااااااار رئااااااااايس مجلاااااااااسأحاااااااااال     

بإصاااااااااااادار قااااااااااااانون محااااااااااااال ماااااااااااان مجلااااااااااااس النااااااااااااوا  الماااااااااااان الحكومااااااااااااة و  ا  مشااااااااااااروع قااااااااااااانون مقاااااااااااادم 2021
إلااااااااااى  حيائيااااااااااة واالقتسااااااااااام العااااااااااادل للمنااااااااااافع الناشاااااااااائة عاااااااااان اسااااااااااتخدامهاتنظاااااااااايم النفاااااااااااذ إلااااااااااى المااااااااااوارد األ

ومكتباااااااااااى لجنتاااااااااااى الزراعاااااااااااة والااااااااااارى، والقاااااااااااوى العاملاااااااااااة مااااااااااان لجناااااااااااة الطاقاااااااااااة والبيئاااااااااااة لجناااااااااااة مشاااااااااااتركة 
لبحثاااااااااااه ودراساااااااااااته و عاااااااااااداد تقريااااااااااار ، والتعلااااااااااايم والبحاااااااااااث العلماااااااااااى واالتصااااااااااااالت وتكنولوجياااااااااااا المعلوماااااااااااات

 عرض على المجلس الموقر .عنه ي  

مــن الفصــت التشــريعى  األول العــادى خــ ل دور االنعقــاد لنظــر  اً عــاجتما عشــرأحــد وقــد عقــدت اللجنــة 
  :فى األول
 )م(،30/5/2021)ص( ، 30/5/2021 ، 2021/ 17/5 ،  )م( 5/5/2021 ،)ص( 5/5/2021
، 27/6/2021،  )م( 13/6/2021)ص( ، 13/6/2021،  1/6/2021، 31/5/2021
4/7/2021. 

       ( مااااااااااااان ال ئحاااااااااااااة الدا لياااااااااااااة للمجلاااااااااااااس والتااااااااااااا  تااااااااااااان  علاااااااااااااى153و عمااااااااااااااال  لحكااااااااااااام المااااااااااااااد  )       
ء كااااااااال دور انعقااااااااااد عاااااااااادى بحاااااااااث مشاااااااااروعات القاااااااااوانين الموجاااااااااود  لاااااااااديها د) تساااااااااتأنع اللجاااااااااان عناااااااااد بااااااااا

دراساااااااااة المشاااااااااتركة بحاااااااااث و  مااااااااان تلقااااااااااء ذاتهاااااااااا، واااااااااا  حاجاااااااااة إلاااااااااى أ  إجاااااااااراء.( فقاااااااااد اساااااااااتأنف  اللجناااااااااة
ــــــــــادىمشااااااااااروع القااااااااااانون  اااااااااا ل  ــــــــــاد الع ــــــــــانى مــــــــــن الفصــــــــــت التشــــــــــريعى  دور االنعق فاااااااااا  األول الث

 .2021/  10 /18،17ينالموافق حد واالثنينى األيوم ينالمعقودها ياجتماع

 .المشتركة برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة
 ممثً  عن الحكومة:تلك االجتماعات وحضر 

 عن وزارة البيئة :
 .  مدير عام األمان الحيوى  الدكتور/ لؤى السيد أحمد            -
 معاون وزير البيئة للشئون القانونية.  محمد ص ح عبد المنعم   الدكتور/ -
 أ صائى شئون قانونية  .      األستاذ/ باسم محمد جمال      -



 2  
 

 عن وزارة التراعة واستص ح األراضى :
 للجينات والموارد الوراثية .  رئيس البنك القومى   الدكتور  / نيفين عبد الفتاح حسن   -

  وكيل مركز البحوث لشئون البحوث .     الدكتور / شيرين عاصم           -

 مدير معمل النانو تكنولوجى بمركز البحوث الزراعية.       الدكتور /  الد فروح             -

 .مدير عام مكتب حماية األصناف النباتية          المهندسة / محاسن محمد     -
 :ماليةعن وزارة ال

 األستاذ /أشرف محمد على         مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة . -
      

، واستعادت نظر (1)بهمشروع القانون المعروض والمذكر  اإليضاحية المرفقة المشتركة نظرت اللجنة     
، وفااى (2)ومراجعااة مجلااس الدولااة ، الصاالةذات وانين والقاا واالتفاقيااات الدسااتور وال ئحااة الدا ليااة للمجلااس
دلاااى باااه السااااد  مسااائولو الحكوماااة مااان أمااان مناقشاااات وماااا  المشاااتركة ضاااوء ماااا دار فااا  اجتمااااع اللجناااة
 على النحو اآلتى :عن مشروع القانون المعروض إيضاحات، فإن اللجنة تورد تقريرها 

 . ةــدممـق      
 وأهدافه . فلسفة مشروع القانون -أوالا 

 .النصوص الدستورية والالئحية احلاكمة -نياا ثا

 .املعروض شروع القانونمل ساسيةاألالمح امل -لثاا ثا 

  مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون . -رابعاا  

 ومربراتها. مشروع القانونمواد التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على أهم  -خامساا  

 .املشرتكة رأى اللجنة -سادساا  

 

 
                                                           

   ) 1 (  مرف  بالتقرير.
   ) 2  ( مرف  بالتقرير .
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 :ةـممقد
انتهجاااااااااا  مصاااااااااار سياسااااااااااة جاااااااااااد  لحمايااااااااااة مااااااااااا حباهااااااااااا   بااااااااااه ماااااااااان ثااااااااااروات  بي يااااااااااة وتنااااااااااوع    

 التااااااااااوازن البيئااااااااااى،  وتحقياااااااااا بيولااااااااااوجى فريااااااااااد كقاعااااااااااد  أساسااااااااااية للتنميااااااااااة االقتصااااااااااادية واالجتماعيااااااااااة 
الكائناااااااااااات الحياااااااااااة النباتياااااااااااة ألاااااااااااع ناااااااااااوع مااااااااااان  30ماااااااااااا يقااااااااااار  مااااااااااان  يوجاااااااااااد فاااااااااااى مصااااااااااارحياااااااااااث 

التااااااااااا  تجتاااااااااااذ  العدياااااااااااد مااااااااااان المؤسساااااااااااات  و ،والحيوانياااااااااااة والكثيااااااااااار منهاااااااااااا ذات أهمياااااااااااة اقتصاااااااااااادية
فاااااااا  مجااااااااال  كبياااااااار الراغبااااااااة فاااااااا  التنقيااااااااب عاااااااان تنااااااااوع أحيااااااااائ  فريااااااااد لااااااااه قيمااااااااة اقتصااااااااادية  دوليااااااااةال

 ا  تمهياااااااااااااااد ،صاااااااااااااااناعات التكنولوجياااااااااااااااا الحيوياااااااااااااااة و المستحضااااااااااااااارات التجميلياااااااااااااااة و دوياااااااااااااااة ابتكاااااااااااااااار األ
دون مشااااااااااااركة دول المنشااااااااااااأ فاااااااااااى عوائااااااااااااد االسااااااااااات  ل ودون الحصااااااااااااول علااااااااااااى ل ساااااااااااتحواذ عليااااااااااااه 

فااااااااا  العوائاااااااااد  اقتساااااااااامماااااااااع تلاااااااااك الااااااااادول علاااااااااى  اتفاقيااااااااااتموافقاااااااااة مسااااااااابقة منهاااااااااا أو التوقياااااااااع علاااااااااى 
منااااااااااذ مصاااااااااار رصاااااااااا  حماااااااااان ثاااااااااام فقااااااااااد و ، ياااااااااانظم اقتسااااااااااام المنااااااااااافع و نااااااااااىغيااااااااااا  تشااااااااااريع ظاااااااااال 

 االتفاقياااااااااةتحقيااااااااا  الهااااااااادف الثالاااااااااث مااااااااان أهاااااااااداف علاااااااااى  (3)التناااااااااوع البيولاااااااااوج  التفاقياااااااااة اماالنضااااااااام
، والجينيااااااااااة  حيائيااااااااااةالمااااااااااوارد األ اسااااااااااتخداملتقاساااااااااام العااااااااااادل للمنااااااااااافع الناشاااااااااائة عاااااااااان ا رساااااااااا الااااااااااذ  ي

 واسااااااااتخدامهافاااااااا  مواردهااااااااا ومااااااااا يناااااااات  عنهااااااااا ماااااااان منااااااااافع نتيجااااااااة تطويرهااااااااا  هاااااااااوذلااااااااك لكفالااااااااة حقوق
 بعض الدول والمؤسسات العالمية .من قبل 

لمااااااااااوارد لااااااااااى اإصاااااااااادار تشااااااااااريعات تاااااااااانظم النفاااااااااااذ إلااااااااااى إ دول العااااااااااالمالعديااااااااااد ماااااااااان  ألجااااااااااوقااااااااااد     
باتفاقيااااااااااات محاااااااااادد  القتسااااااااااام  اوتراطهااااااااااا، المتصاااااااااالة بهاااااااااا قليديااااااااااةوالمعااااااااااارف الت ةالو نياااااااااا ةاألحيائياااااااااا

زماااااااااااة لوصاااااااااااول عوائاااااااااااد االقتساااااااااااام  ووضاااااااااااع الضااااااااااامانات ال ،المناااااااااااافع الناشااااااااااائة عااااااااااان االسااااااااااات  ل
تساااااااااجيل تنوعهاااااااااا األحياااااااااائ  ومعارفهاااااااااا ب لتلاااااااااك الااااااااادو  قامااااااااا وفاااااااااى ذات الوقااااااااا  ، لاااااااااى أصاااااااااحابهاإ
 .ف  سج ت و نية تحفظ حقوقها فيها قليديةالت
تجهيااااااااااز تشااااااااااريع باااااااااادء   الركااااااااااب فاااااااااا  ل الاااااااااادول التاااااااااا  وا بااااااااااائااااااااااكاناااااااااا  مصاااااااااار ماااااااااان أو ولقااااااااااد    

 ومااااااااان ثاااااااااام  تفاقياااااااااة التناااااااااوع البيولاااااااااوج ،او نااااااااا   ااااااااااص بتحقيااااااااا  الهااااااااادف الثالاااااااااث ماااااااااان أهاااااااااداف 
مشااااااااااااروع القااااااااااااانون المعااااااااااااروض إيمانااااااااااااا  ماااااااااااان الدولااااااااااااة بضاااااااااااارور  الحفااااااااااااا  علااااااااااااى المااااااااااااوارد جاااااااااااااء 

وتنظااااااااايم إتاحاااااااااة النفااااااااااذ إليهاااااااااا ، حماياااااااااة الماااااااااوارد األحيائياااااااااة الطبي ياااااااااة وتحقيااااااااا  التاااااااااوازن البيئاااااااااى و 
، وتطويرهاااااااااااااااا بتشاااااااااااااااجيع االساااااااااااااااتثمارات  الصااااااااااااااالةواالبتكاااااااااااااااارات ذات  قليدياااااااااااااااةو لاااااااااااااااى المعاااااااااااااااارف الت

 وتسهم فى تنميتها. منافعهام مقوماتها وتتقاسم وتدع،  حمايتها وصونهاالتى تعزز 

                                                           

) 3 ( اتفاقية التنوع البيولوجى : اتفاقية دولية ترعاها األمم المتحد  ، وهى الصك القانون  الدولى الذى يهدف إلى صون التنوع 

البيولوجى، وضمان االستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصع للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فيه، وتم 
رازيل وذلك بعد تزايد المخا ر حول التنوع البيولوجى ، وتزايدعلى هامش قمة األرض بريو دى جانيرو بالب 1992التوقيع عليها سنة   

.1994وقد انضم  مصر ل تفاقية ف  عام  1993حاالت االنقراض بسبب النشا ات البشرية ، ود ل  االتفاقية حيز النفاذ سنة    
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 وأهدافه : فلسفة مشروع القانون -أوالا 

على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبي ية  لقد تعاقبت دساتير جمهورية مصر العربية     
ا بالحفا  عليها والعمل على ح سن است  لها وعدم استنزافها  والمملوكة للشعب، وألزم  الدولة تباع 
ومراعا  حقوق األجيال القادمة فيها، كما ألزم  الدولة بإصدار قوانين منظمة الست  ل تلك الموارد ولمد  

 .الدستور ( من32بالماد  ) كما وردوذلك ة مادية ومعنوية محدد  لما لها من قيم

وحسن است  لها جاء مشروع القانون  والحفا  على موارد الدولة الطبي ية التطور وفى سياق مواكبة    
 ،ذات الصلة قليديةصون واستدامة استخدام الموارد األحيائية الو نية والمعارف الت مستهدفا   المعروض

من   ل تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، و لى ضمان االقتسام العادل والمنصع للمنافع 
افع فى الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنالمترتبة على استخدام أيا  منها بين المبتكر وحائز 

األحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة  اوصون موارده يةالمحل اتتنمية المجتمع
وذلك من ، دون مقابل عليها و نشاء سجل لها يحميها من االستي ء ، ورصد مكونات التنوع األحيائى
، واالقتسام العادل والثراءمخت  إلدار  الموارد األحيائية الت  تمتاز بالتنوع   ل إيجاد كيان مؤسسى 

من وذلك ،  المصرية، ومواجهة حاالت القرصنة على الموارد األحيائية الناشئة عن استخدامهاللمنافع 
 لقيام بالمهام اآلتية :  ل ا

  .واالبتكارات ذات الصلة قليديةحماية الموارد األحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها و لى المعارف الت -

 . إنشاء سجل يدون فيه الموارد األحيائية ومداومة تحديثه -

 .تنفيذ األعمال الميدانية إلصدار الترا ي  و  ،تلقى  لبات النفاذ ومتابعتها -

ضوابط وقواعاد ، وتحديث  عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصع والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك  -
 التقاسم بما يتس  مع التطورات الدولية فى هذا المجال .هذا 

وتنظيم  عن حماية الموارد األحيائية اصة بالمجتمعات المحلية والموا نين وضع برام  تثقيفية  -
 النفاذ إليها وتقاسم منافعها .

 . األحيائيةعمل دراسات اقتصادية و حصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن است  ل الموارد  -

قائمااااااااة ، فجااااااااو  تشااااااااري ية ساااااااد يساااااااااهم فاااااااا  لكااااااااى  مشــــــــروع القــــــــانون المعــــــــرو جــــــــاء كمــــــــا    
ومناااااااااااذ ذلاااااااااااك ،  1994مناااااااااااذ عاااااااااااام ن مصااااااااااار  ااااااااااارف فاااااااااااى اتفاقياااااااااااة التناااااااااااوع البيولاااااااااااوجى إحياااااااااااث 

والتاااااااااااى الباااااااااااد أن ، التطبيااااااااااا  الحاااااااااااين تعتبااااااااااار االتفاقياااااااااااة قانوناااااااااااا  و نياااااااااااا  إال إناااااااااااه يفتقاااااااااااد آللياااااااااااات 
يضاااااااااطلع بهاااااااااا قاااااااااانون و ناااااااااى حتاااااااااى ياااااااااتمكن مااااااااان الوفااااااااااء بالتزاماااااااااات مصااااااااار الدولياااااااااة فاااااااااى هاااااااااذا 

أيضااااااااا   والااااااااذى ي عااااااااد ،مااااااااا جاااااااااء ماااااااان أجاااااااال تحقيقااااااااه مشااااااااروع القااااااااانون المعااااااااروض  وهااااااااو ،الشااااااااأن 
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بشااااااااااااااأن الحصااااااااااااااول علااااااااااااااى  (4)وياااااااااااااااجأحااااااااااااااد األدوات القانونيااااااااااااااة واإلجرائيااااااااااااااة لتنفيااااااااااااااذ بروتوكااااااااااااااول نا
 استخدامها .والتقاسم العادل والمنصع للمنافع الناشئة عن  حيائيةالموارد األ

 الالئحية احلاكمة: و النصوص الدستورية -نياا ثا
تلتازم الدولاة بالحفاا  و " موارد الدولة الطبي ياة ملاك للشاعب، : ( من الدستور على32تنص المادة ) 

 ".عليها ، وحسن است  لها ، وعدم استنزافها ، ومراعا  حقوق األجيال القادمة فيها
وحمايتهاا  ،لكال شاخ  الحا  فا  بيئاة صاحية ساليمة: " ( مـن الدسـتور علـى46تنص المـادة )كما 

وتلتااازم الدولاااة باتخااااذ التااادابير ال زماااة للحفاااا  عليهاااا ، وعااادم اإلضااارار بهاااا، واالساااتخدام  .واجاااب و ناااى 
 ". الرشيد للموارد الطبي ية بما يكفل تحقي  التنمية المستدامة ، وضمان حقوق األجيال القادمة فيها

الطاقااة والبيئااة تخاات  لجنااة أن  ( مــن ال ئحــة الداخليــة لمجلــس الشــيو  علــى51تقضــا المــادة )و 
بالجوانب المتعلقاة بالطاقاة أو البيئاة فا  الخطاة العاماة لتنمياة الماوارد الطبي ياة واسات  لها،  والقوى العاملة 

المحميات الطبي ية و  ،كل ما يتعل  بشئون البيئة ، وت ير المنا  ، ومكافحة التلوث ، والتنمية المستدامةاو 
 والمحافظة عليها.

( مان هاذا ال ئحاة، تتاولى 67مراعاا  حكام المااد  ): "ماع ( من ال ئحة ذاتها على61المادة )وتنص     
دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها مان الموضاوعات التاى  ل لجنة من اللجان النوعية 

وفقااا  ليهااا نطاااق ا تصاصااها، وغياار ذلااك ماان المسااائل التااى يقاارر المجلااس أو رئيسااه إحالتهااا إتااد ل فااى 
 ".ألحكام هذا ال ئحة

 
 
 
 

                                                           

 ) 4(  بروتوكول ناجويا : هو اتفاق تكميلى التفاقية التنوع البيولوجى تم اعتمادا ف  أ توار 2010 ف  ناجويا باليابان ود ل حيز 

التقاسم العادل والمنصع للمنافع وهو  الهدف منه تنفيذ أحد األهداف الث ثة التفاقية التنوع البيولوجى ، 2014ف  أ توار  نفاذال
كما ي طى البروتوكول  الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، واالتال  المساهمة ف  حفظ التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام ،

. 2013، وقد انضم  مصر إلى بروتوكول ناجويا ف  نهاية عام  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية    
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 :املعروض شروع القانونمل ساسيةاألالمح امل -ثالثاا 

 مشروع على النحو التالى:الجاء  ،فى سبيل تحقي  فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه    
 مواد اإلصدار:  

حااددت نطاااق تطبياا  هااذا القااانون حيااث تساارى أحكامااه علااى كافااة المااوارد  تتكــون مــن أربــع مــواد     
باسااتثناء الجاانس البشاارى  ،والحيوانيااة والكائنااات الدقيقاة والمعااارف التراثيااة المتصاالة بهاا النباتيااة األحيائياة

للزراعاة ( من المعاهد  الدولياة للماوارد الوراثياة والنباتياة 1واألنواع النباتية المنصوص عليها فى الملح  )
علاى اقتاراح مان  ء  وال ذاء، وأنا   بارئيس مجلاس الاوزراء إصادار ال ئحاة التنفيذياة لمشاروع القاانون بناا

الوزير المخت  بشئون البيئة   ل تسعة أشهر من تاري  العمل به ، كما ي ل ى كل حكم فى أى قانون 
 آ ر يخالع أحكام هذا القانون والقانون المراف .

 :ن مواد مشروع القانو •
 :آلتىخمس وعشرين مادة وذلك على النحو اانتظم مشروع القانون فا 

 ( :1مادة )
تعاااريأل ألهاام ال بااارات والكلمااات الااوارد  فااى مشااروع القااانون ومجااال التطبياا  حيااث تاام وضااع  تضــمنت

تعريأل لكال مان الماوارد األحيائياة والتناوع األحياائى والموائال واالساتخدام المساتدام والنظاام البيئاى والنفااذ 
 د  فى مشروع القانون .واقتسام المنافع والمعارف التراثية والتسجيل العلنى وغيرها من المصطلحات الوار 

 ( :2مادة )
 أ ااادت علاااى أن الدولاااة هاااى صااااحبة الساااياد  علاااى مواردهاااا األحيائياااة والمعاااارف التراثياااة ذات الصااالة ،
والتزامهاااا بصاااون هاااذا الماااوارد واساااتدامة اساااتخدامها ، وتيساااير سااابل التفااااوض للنفااااذ إلاااى تلاااك الماااوارد 

 والحصول عليها، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيع العائد منها .
 ( :3مادة )

جتمعااات المحليااة فيمااا نصاا  علااى حمايااة وصااون الحقااوق الماديااة واألدبيااة للممارسااين التقليااديين فااى الم
وكذلك حماية حقاوقهم فاى أصانافهم التقليدياة وناوات  إ ثارهاا  يتصل بالموارد األحيائية والمعارف التراثية،

 وتبادلها فيما بينهم .
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 ( :4مادة )
اشااااتر   لحمايااااة األصااااناف الجديااااد  أن ي فصاااام مقاااادم الطلااااب لمكتااااب حمايااااة األصااااناف النباتيااااة عاااان 
المصدر أو المصاادر الوراثياة األبوياة والمعلوماات التراثياة والخبارات التاى اعتماد عليهاا و ثباات الحصاول 

 عليها بوسائل شرعية واموافقة صريحة من دولة األصل . 
 ( :5مادة )

يااة حقااوق المجتمعااات المحليااة فااى االنتفاااع الجماااعى والفااردى والتبااادل غياار التجااارى ألزماا  الدولااة بحما
ف التراثياااة، وضااامان حصاااول تلاااك المجتمعاااات علاااى حقوقهاااا مااان ر للماااواد األحيائياااة واالبتكاااارات والمعاااا

المنااافع الناشااائة عااان اساااتخدام هاااذا الماااوارد األحيائيااة ، وكاااذلك حماياااة حقاااوق الممارساااين التقلياااديين فاااى 
 القانون واألعراف السائد  . ودتمرار ممارسة نشا هم وتطويرا فى حداس

 ( :6مادة )
حظرت استخدام الموارد األحيائية والمعارف التراثية واالبتكارات دون الموافقة المسبقة عن علم وتر ي  

م  بقاا  من السلطة المختصة وأن يكون ذلك متوافقا  مع التشريعات الو نية والصاون واالساتخدام المساتدا
لتوجيهات اتفاقياة التناوع البيولاوجى ، وأن ياتم اقتساام المناافع الناشائة عان االساتخدام بموجاب عقاد اتفااق 
يحقا  العدالاة والتاوازن باين  رفياه ، كماا تبااين ال ئحاة التنفيذياة قواعاد وشاروا إصادار الموافقاة المساابقة 

 عن علم وضوابط آليات اقتسام المنافع الناشئة .
 ( :7مادة ) 

أنا   بجهاز شئون البيئة رسم السياسة العامة و عداد الخطط ال زمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد األحيائية 
والمعارف التراثية وضوابط االقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها ، وللجهاز فى سابيل  أهدافاه 

نظااايم إتاحااااة النفااااذ إليهااااا و لااااى مجموعاااة ماااان اال تصاصاااات فااااى مقااادمتها حمايااااة الماااوارد األحيائيااااة وت
المعارف التراثية واالبتكاارات ذات الصالة ، تلقاى  لباات النفااذ وعرضاها علاى اللجناة القومياة للبا  فيهاا 
ومتابعتها ، عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصع والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، إنشاء سجل يدون 

ه ، المتابعااة الميدانيااة لتنفيااذ التاارا ي  ووضااع باارام  تثقيفيااة عاان فيااه المااوارد األحيائيااة ومداومااة تحديثاا
حماية الموارد األحيائية ، وضع آليات و جراءات لضمان حصول المجتمعاات المحلياة علاى حقوقهاا مان 
المنااافع الناشاائة عاان اساااتخدامات المااوارد األحيائيااة ، عماال دراساااات اقتصااادية و حصااائية لمعرفااة قيماااة 

 ن است  ل الموارد األحيائية .المنافع الناشئة ع
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 ( :8مادة )
نص  على إنشاء لجنة قومية بجهاز شئون البيئة تخت  بتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائياة واالقتساام  

الطلباااات الخاصاااة بالنفااااذ إلاااى الماااوارد األحيائياااة  والبااا  فاااى ،ااساااتخداماتهالعاااادل للمناااافع الناشااائة عااان 
والمعااارف التراثيااة واالبتكااارات المتصاالة بهااا ، كمااا تضاامن  تشااكيل تلااك اللجنااة بقاارار ماان رئاايس مجلااس 
الوزراء وتحديد ا تصاصاتها ، كما نص  على إنشااء قطااع تنظايم النفااذ إلاى الماوارد األحيائياة وتقاسام 

 تولى القيام بتنفيذ األعمال الميدانية ال زمة إلصدار الترا ي  .المنافع بجهاز شئون البيئة ي
 ( :10( و)9) المادتين

ألزمتا جهاز شئون البيئة بنشار  لباات التار ي  المقدماة إلياه وذلاك قبال مانم التار ي  فاى نشار  غيار 
تار ي  و عا ن  الاب ال،  األنترنا  دورية أو جريد  يومياة واساعة االنتشاار أو علاى موقعاه علاى شابكة

  فى ذات الوسائل السابقة . بالقرارات المتعلقة بالتر ي  ، ونشرها
 ( :11مادة )

مكارر  14أضاف  إلى صندوق حماية البيئة موارد إضافية بخ ف الموارد المنصوص عليها فى الماد  
ال زماة لمراجعااة الطلباات المقدماة ماان  اإلدارياةمقاباال المصااريأل : مان قاانون البيئاة ، وماان هاذا الماوارد

ذوى الشأن للحصول على الترا ي  والموافقات المسبقة عن علم لجمع واساتخدامات الماوارد األحيائياة، 
نسبة من القيمة اإلجمالية للعوائد المباشر  أو غير المباشر  الستخدامات الموارد أو المعارف ، اإلعانات 

لهيئاااات الو نياااة والمااانم األجنبياااة لتحقيااا  أغاااراض النفااااذ إلاااى الماااوارد والهباااات والتبرعاااات المقدماااة مااان ا
أو يتفا   التاى ي حكام بهاا والتعويضاات ، ال راماات األحيائية والتى يقبلها مجلس إدار  جهااز شائون البيئاة

 . عن األضرار الناتجة عن المخالفات لتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية  عليها
 ( :12مادة )

 15و14حكم الماادتين وذلك مع مراعة )المنشأ بجهاز شئون البيئة حددت أهداف صندوق حماية البيئة 
واالقتساام العاادل للمناافع الناشائة تنظيم النفاذ إلاى الماوارد األحيائياة فى المساهمة فى من قانون البيئة ( 
، وحماياااة المعاااارف التراثياااة واالبتكاااارات والتقنياااات والممارساااات ذات الصااالة مااان  ااا ل عااان اساااتخدماتها

االقتسااام والمعااارف التراثيااة وضااوابط تنظاايم النفاااذ إلااى المااوارد األحيائيااة منظومااة :  المشاااركة فااى تموياال
المشروعات الرائد  التجريبياة فاى مجاال بارامم البحاوث الخاصاة  ،العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها

، دعام جهاود الدولاة  تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن اساتخدماتهاب
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القتاااراح آلياااات اقتصاااادية لتشاااجيع األنشاااطة المختلفاااة لتنمياااة الماااوارد األحيائياااة واساااتخداماتها المساااتدامة 
 .رها من األغراض األ رى وغي

 ( :13مادة )
منح  كل ذى مصلحة ح  التظلم مان قارارات اللجناة القومياة بشاأن التارا ي  وذلاك  ا ل ساتين يوماا 

تظلمات بقرار من الوزير المخات ، ال هذا  للنظر ف  تشكيل لجنةمن تاري  نشر القرار ، كما تضمن  
 األصوات   ل ستين يوما من تاري  تقديم التظلم .وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية 

 ( :14مادة )
نص  على أن تدون كافة الموارد األحيائية والمعارف المتصالة بهاا وكال التصارفات التاى تاتم فاى ساجل 
التناااوع اإلحياااائى إلقااارار حقاااوق الدولاااة والمجتمعاااات المحلياااة، كماااا نصااا  علاااى أن تظااال حقاااوق ملكياااة 

رد األحيائية والمعارف التراثية واالبتكارات ذات الصلة التى لم ت سجل ثابتة لها، المجتمعات المحلية للموا
وال يااؤثر النشاار العلمااى والتسااجيل العلنااى لبيانااات المااوارد األحيائيااة والمعااارف التراثيااة واالبتكااارات علااى 

 حقوق تلك المجتمعات وال على ح  الدولة فى حمايتها .
 ( :15مادة )
منها تر ي  أ ااديمى للبحاوث لماد  ال الترا ي  عد  أنواع من إصدار الح  فى للجنة القومية أتاح  

تتجاااوز  مااس ساانوات ، وتاار ي  تجااارى للبحااوث لمااد  ال تتجاااوز ثاا ث ساانوات ، وتاار ي  تجااارى 
لألفااراد الطبيعيااين أو االعتباااريين لمااد  ال تجاااوز ثاا ث ساانوات ، وتاار ي  اساات  ل غياار تجااارى فااى 

كماا أجاازت مانم تار ي   ااص  المحلية فقط وال يجوز امتدادا لمن هم من  ارجها، المجتمعات نطاق
إلااى وماان ثاام الحصااول  الو نيااة للنفاااذ الوراثيااةأو المتاااحع أو بنااوم المااوارد لمرا ااز التعلاايم أو البحااوث 

لضااوابط معينااة علااى المااوارد األحيائيااة والمعااارف التراثيااة ألغااراض البحااث العلمااى والتعلاايم وذلااك  بقااا  
 تبينها ال ئحة التنفيذية للقانون .

 ( :16مادة )
بيااان بالتقااارير : حااددت البيانااات التااى يجااب أن يتضاامنها الطلااب المقاادم ماان  الااب التاار ي  منهااا    

، المنااافع االقتصااادية واالجتماعيااة  هالدوريااة راااع الساانوية التااى يقاادمها  الااب التاارا ي  لمتابعااة نشااا 
والعلمياااة والبيئياااة المتوقاااع أن تعاااود علاااى الدولاااة والمجتمعاااات المحلياااة ، تعهاااد بااااحترام القاااوانين الو نياااة 
الخاصااة بالبيئااة والحجاار الصااحى والزراعااة والسااا مة األحيائيااة والقاايم التقليديااة والممارسااات الحضاااارية 
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فاى حالاة جماع كمياات مان المحتمال  ساة األثار البيئاى للجماع المقتارحوالمعرفية للمجتمعات المحلية ، درا
 . تأثيرها على الموارد األحيائية

 ( :71مادة )
ألزم  صاحب التر ي  بإيداع نسبة من الموارد األحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها   

  ل فتر  محدد  من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمم بتسجيل  السلطة المختصة
بياناتها ، كما يتعهد بإيداع نسخة من المعارف التراثية التى جمعها والدراسات التى أجراها لدى الجهة التى 

رية بالحفا  على س ةالسلطة المختص مع التزامتحددها السلطة المختصة وذلك دوريا كل ث ثة أشهر، 
    .التر ي    ل فتر  التر ي بالمعلومات التى يفصم عنها صاح

  ( :18مادة )
لطة المختصة فى حالة الحاجة لنقل الموارد سأ دت على ضرور  الحصول على موافقة كتابية من ال

 طابا  مع تقديم الجهة البحثية بالخارج ، جراء البحوث عليها فى الخارج إلصاتها األحيائية ومستخل
 يضمن الوفاء بااللتزامات المتف  عليها وذلك بناء  على عقد نقل المواد .

 ( :19مادة ) 
مسب  من اللجنة القومية فى حالة إذا أراد نقل  ذن كتابىإاشتر   حصول صاحب التر ي  على 

المواد األحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى  رف ثالث لم ين  
، كما اشتر   النشر المسب  الذى ين  على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد  عليه التر ي 

 . األحيائية فى مصر
 ( :20مادة )

أجازت للجنة القومية إيقاف التر ي  دون أن يترتب عليه أضرار بح  ال ير وذلك فى حالة مخالفة أى 
أو  ن يصبم النوع المستهدف جمعه معرضا  لألنقراض بدرجة حرج ،أأو  شرا من شروا التر ي ،

نسان ، أو أن يتخذ المر   له إليكون للجمع آثار جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة ا
أسلواا  للجمع واالستخدام ل رض يتعارض مع االتفاقيات الدولية المعنية التى صدق  مصر عليها أو 

 ارا بالقرار .نون المحميات الطبي ية ، كما أجازت لصاحب التر ي  التظلم   ل شهر من إ طقا
 ( :21مادة )

حظرت على أى شخ   بيعى أو اعتبارى استخدام أى موارد أحيائية ما لم يكن فى حوزته تر ي  
، على أن يتم التنقيب عن تلك الموارد بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبر  تحددهم بذلك 

 اللجنة القومية .
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 ( :25( حتى المادة )22المواد من المادة )
وهى عقواات ،  القانون مشروع  نصوص و أحكاممخالفة  لةالعقواات فى حا على موادهذ  ال اشتملت 

حسب نوع المخالفة مع الن  على مصادر  ما تم جمعه وكذلك رادعة تدرج  بين الحبس وال رامة 
المسئول عن اإلدار  ، كما تضمن  عقواة وسائل الجمع و عاد  الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالع

الفعلية للشخ  االعتبارى فى حالة ثبوت علمه باألفعال المعاقب عليها وكان إ  له بالواجبات التى 
تفرضها عليه تلك اإلدار  قد ساهم فى وقوع الجريمة ، كما أ دت على م حقة المخالع ألحكام هذا 

اقيات فرية الواجبة التطبي  فى هذا الصدد واالتالقانون فى حالة انتمائه لدولة أجنبية وفقا  للقوانين المص
 الدولية النافذ  فى مصر . 

 مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون : -رابعاا 
ف  ضوء النصوص الدساتورية  رد من الحكومةاو القام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدار  مشروع القانون    

السااااليمة سااااواء ماااان حيااااث الشااااكل أو  و فراغااااه فاااا  الصااااي ة القانونيااااةت الصاااالة وقااااام بمراجعتااااه اوالقااااوانين ذ
  .الموضوع
 ومربراتها: التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على مشروع القانونأهم  – خامساا 

بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعرو  رأت إدخال بعض     
 : اآلتاالتعدي ت وتتمثت أهمها فى 

 مواد اإلصدار : ➢
 المادة األولى : ▪

أينما وردت الواردة فا الفقرة األولى من المادة تم استبدال كلمة التقليدية بكلمة التراثية  -
وذلك لتتواف  مع المصطلم المستخدم ف  االتفاقيات الدولية ذات الصلة وهو بمشروع القانون 

 .wipoنفسه المصطلم المستخدم من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بالتصدي  عليها .(  2004لسنة  29صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  تم إضافة عبار  ) والت  -

 . الماد  الفقر  الثانية من ف  نهاية
 المادة الثانية : ▪

 لضبط الصياغة . تم استبدال كلمة ) المعنى ( بكلمة ) المخت  ( -
 مواد مشروع القانون : ➢

أجت إعادة التنظيم من وذلك بتقسيم مواد مشروع القانون على خمسة فصول قامت اللجنة 
 :، وذلك على النحو اآلتى البنيانى لمشروع القانون وحفاظًا على اتساقه

 



 12  
 

 الفصت األول: التعاريف
 ( :1مادة ) ▪

و عاد  ترتيب البنود و جراء تقديم  ،( 1قام  اللجنة بإد ال عد  تعدي ت على ماد  )  
بين التعريفات  بعضها اآل ر من أجل االتساق ومراعا  االرتباا أ يرلبعض البنود وت
 :  تىوذلك على النحو اآل د  بها،ار والمصطلحات الو 

 :11أصله البند  2بند
مع ت يير مسماا من  2الخاص بالموارد الوراثية ليصبم البند رقم  11تم نقل البند رقم  -

اتفاقية ف  من مصطلحات اتساقا  مع ما ورد وذلك ،  )الجينيةالموارد (إلى  )الوراثيةالموارد (
 مع اإلبقاء على التعريأل كما هو .  ،(5)اروتوكول ناجوياالتنوع البيولوجى و 

 مستحدث : 3بند 
وذلك لتوضيم  3( ليصبم البند رقم  المواد الجينيةاستحدث  اللجنة بند جديد تح  مسمى )  -

  بقا  التفاقية التنوع البيولوجى.التعريأل جاء و والموارد الجينية ،  اال ت ف بين المواد الجينية 
 مستحدث : 4بند 
نظرا   4( ليصبم البند رقم  استخدام الموارد الجينيةاللجنة بند جديد تح  مسمى )استحدث   -

 .برتوكول ناجويا ف وكما ورد  ،للمصطلم دا ل مشروع القانون  متكررل ستخدام ال

 : 2أصله البند  5بند  
والمركبات األرضية والبحرية واألحياء المائية ( ب بار  )المتنوعةاستبدل  اللجنة كلمة )  -

وذلك لضبط  الصياغة والشمولية حيث إن كلمة المتنوعة تشمل كافة النظم (  يكولوجيةاال
 اإليكولوجية سواء مائية أو أرضية أو غير ذلك .

 : 10أصله البند  6بند 
 يكولوجى(االتح  مسمى ) النظام  6( ليصبم البند رقم البيئى) النظام  10تم نقل البند رقم  -

   ليصبم  تم إعاد  صياغة التعريألو  ( البيئى ( بكلمة )يكولوجىاالحيث تم استبدال كلمة )
نظام تتفاعت فيه العناصر والكائنات الحية النباتية والحيوانية والدقيقة مع بعضها ) 

ألن  نظرا  ( البعض ومع العناصر والبيئات غير الحية، وتوفر المنافع والخدمات للعالم 
التعريأل الوارد يخ  النظام اإليكولوجى والذى ي عد جزء  من النظام البيئ  وليس النظام 

، ومنظمة الفاو جاء متسقا  مع ما جاء ف  اتفاقية التنوع البيولوجى تعريألوال البيئ  ككل ،
 . المعنى به القانون المعروض هو النظام   ما أن النظام  اإليكولوجى

                                                           

 ) 5( مرف  بالتقرير .
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 : 6أصله البند  9بند 
نقل  اتفاقتح  مسمى )  9نقل الموارد ( ليصبم البند رقم  عقد)  6تم تعديل البند رقم  -

          (، و ضافة عبار  عقد ( بكلمة )  اتفاقحيث تم استبدال كلمة ) (  والمواردالمواد 
أو اتفاق بين الطرف عقد )( إلى مسمى البند ، وتم إعاد  صياغة البند ليصبم المواد و) 

 إلى  رف آ رأو المواد الجينية أو كليهما على واحد أو أ ثر من الموارد األحيائية  الحائت
أسلو  تقاسم المنافع الناشئة ويوضح  حقوق الملكية للدولة والمجتمعات المحليةبما يضمن 

ولضمان المحافظة على حقوق ،  وذلك لضبط الصياغة الفنية والقانونية استخداماتها (عن 
  الدولة والمجتمعات المحلية.

 : 12أصله البند 10بند 
مركبات كيميائية وبيولوجية تحدث أعادت اللجنة صياغة البند الخاص بالمشتقات ليصبم )  -

طبيعيًا وتنتج عن التعبير الجينى أو التمثيت الغذائا لموارد بيولوجية أو جينية حتى وأن 
 التزاما  بن  تعريأل المشتقات الوارد ف ( لم تكن تحتوى على وحدات وراثية وظيفية 

 .ليكون التعريأل أ ثر وضوحا   بروتوكول ناجويا

 : 13أصله البند  11بند 
المحلية الواقع  الوحدة ) أعادت اللجنة صياغة البند الخاص بالمجتمعات المحلية ليصبم  -

 وذلك نظرا  ألن،  (فا دائرتها الموارد األحيائية وما يرتبط بها من معارف تقليدية .
مصطلم المجتمعات المحلية للتعبير استخدم  األمم المتحد  للتنوع البيولوج  اتفاقية 

عن الدول  أو المنا   ذات الحكم الذات  أو شبه الذات  ) الفيدرالية أو الكونفيدرالية(، 
بينما ف  القوانين المصرية التقسيمات اإلدارية للدولة عبار  عن الوحدات المحلية 

 بمستوياتها.
 : 18أصله البند 15بند 
) اقتسام المنافع( حيث أضاف  عبار  اا باأد ل  اللجنة تعدي ت على البند الخاص  -

 ، ليكون المصطلم شام   لكافة حاالت االقتسام المحتملةبعد الموارد األحيائية  والجينية()
طبقًا التفاق بين طرفين أو أكثر يحدد تقاسم المنافع الناشئة عن  )وأضاف  عبار  

لتنظيم عمليات اقتسام المنافع و رق الحصول   استخدام الموارد الجينية بشكت متبادل (
 عليها وحقوق والتزامات األ راف .
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 :20أصله البند  18بند 
خ ل تعديت أو استخدام خصائص مورد وراثا أو جتء منه أو  من تم حذف عبار  ) -

 ( لضبط الصياغة وليصبح التعريف أكثر شمولية  .العمليات المتصلة به

 :23أصله البند  19بند 
لموارد األحيائية لالجهاز القومى (ليصبم  الجهازعدل  اللجنة التعريأل الخاص بتعريأل  -

، وذلك ليتواف  مع ما أقرته اللجنة من  جهاز شئون البيئةبدال  من  )والمعارف التقليدية
إنشاء جهاز جديد لتنظيم الموارد األحيائية والمعارف التقليدية ليحل محل اللجنة القومية 
لتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها الوارد  

 ما جاء من الحكومة.بمشروع القانون ك

 : (بند مستحدث) 20بند 

( ويقصد به  السلطة المختصة/مجلس اإلدارةاستحدث  اللجنة تعريأل جديد تح  مسمى )  -
مع التعديل الذى أدخلته اللجنة من إنشاء جهاز جديد ذلك ليتوافق ،  مجلس إدارة الجهاز

 لتنظيم الموارد األحيائية والمعارف التقليدية.
 

بلد منشأ الموارد األحيائية ،  البلد التقنية األحيائية ، ة بـ )  الخاص وداللجنة البنحذفت  ▪
الموافقة الذي يوفر الموارد األحيائية ،  األنواع واألصناف المستأنسة أو المستنبتة ،،

فا مواد مشروع القانون بعد تعديله من  اتالمصطلح  نظرًا لعدم ورود هذ(  المسبقة عن علم 
 . قبت اللجنة المشتركة

اللجنة البند الخاص باللجنة القومية ، والبند الخاص بالوزير ليتوافق مع التعديت  حذفتكما   ▪
 الجديد الذى أدخلته اللجنة من إنشاء جهاز جديد لتنظيم الموارد األحيائية والمعارف التقليدية.

 :27أصله البند  21بند 
) من اللجنة  ب بار  إلكترونية صادرة من الجهاز للحصول ( ) أواستبدل  اللجنة عبار  

تم إضافة كلمة إلكترونية لتسهيل إجراءات  ، حيث القومية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول ( 
ً مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى ، ولضمان مزيد ، والحصول على التر ي   تماشيا
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مية لتتماشى مع التعدي ت الت  أد لتها اللجنة ، واستبدال الجهاز باللجنة القو من الشفافية 
 على مشروع القانون . 

 مستحدث: 22بند 
السجت الذى تدون فيه ونصه ) ) السجت العلنى (استحدث  اللجنة بند جديد تح  مسمى  -

كافة الموارد األحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وكافة التصرفات التا ترد عليها 
السجت مفتوحًا للتدوين وال يؤثر هذا التدوين على حقوق الدولة ومجتمعاتها ويكون 
 . نظرا  لورود مصطلم السجل العلنى بمشروع القانون  (المحلية .

 : 28أصله بند  23بند  
) معرفة (  بكلمة ) معرفته (وكلمة ) الموارد ( ،  كلمةب) المورد ( كلمة استبدل  اللجنة  -

 . الصياغةوذلك لضبط 
 مستحدث: 24بند 
مخازن للموارد ونصه ) ) بنوك الموارد الجينية (استحدث  اللجنة بند جديد تح  مسمى  -

ُتحفظ من خ لها الموارد فا ظروف بيئية مناسبة للمساعدة على الحفاظ على  جينيةال
نظرا  لورود مصطلم  (هذ  الموارد، وتسجت بيانات هذ  الموارد فا قاعدة بيانات ُمسلسلة.

 . بمشروع القانون  بنوم الموارد الجينية
 الفصت الثانى : األحكام العامة

 ( : 2مادة ) ▪
والمعارف التراثية والتى تحوزها ( ب بار  )  وعلى الدولة القياماستبدل  اللجنة عبار  )  -

 .لضبط الصياغة( المجتمعات المحلية
 ( :3مادة ) ▪

الحقوق المادية واألدبية للممارسين  تظلأعادت اللجنة صياغة هذا الماد  لتصبم )  -
مصونة ومحمية  بقا   التقليديةالتقليديين فيما يتصل بالموارد األحيائية والمعارف 

حقوقهم ف  أصنافهم التقليدية ونوات  إ ثارها وتبادلها فيما تظت لألعراف السائد  ، كما 
ية الحقوق لضبط الصياغة ولصون وحما( وذلك محمية بموجب هذا القانون.بينهم 

 المادية واألدبية للممارسيين التقليديين .
 ( :4مادة ) ▪

الخاصة باإلفصاح عن ) 200تم تعديل هذا الماد  لسد الفراغ التشريعى النات  عن حذف الماد   -
والت  تم حذفها  2002لسنة  82من الكتا  الرابع  لقانون الملكية الفكرية رقم ( المصادر األصلية 
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الستكمال إجراءات انضمام مصر إلى ) وثيقة االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديد    
تهدف لمنع القرصنة البيولوجية الت  تنت  عن عدم اإلفصاح عن المصادر  ماد )اليواوف(،  وال

، وقام  اللجنة بإعاد  ل على حقوق حماية دون علم دول المصادر لهذا الموارد أو المعارف والحصو 
يشترط لمنح الحماية ألى حق من حقوق الملكية الفكرية التا تتصت ) صياغة الماد  لتصبم

بالموارد األحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخت جمهورية مصر العربية، أن ُيفصح 
حماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد األحيائية أو طالب ال

أحقيته فا و المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن ُيثبت حصوله على تلك المصادر 
                     .     (استخدامها لهذا الغر  بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما .

 :  مستحدثة  (5مادة ) ▪

 وذلك لبيان التزامات  الب الحماية للموارد األحيائية أو المعارف التقليدية استحدث  اللجنة هذا الماد  
 ،ف  حالة استخدامهما كمصادر، وكذلك لبيان األثر المترتب عن تخلع الطالب عن هذا االلتزاماألجنبية 

الحماية للموارد األحيائية أو المعارف التقليدية األجنبية فا حالة استخدام طالب نصها كاآلتى ) 
أو كليهما كمصادر ، يلتتم بتقديم تعهد ُيقر فيه أنه قد حصت على تلك الموارد بطريقة 

 البيانات التا يشملها هذا التعهد والنماذج الخاصة . ةمشروعة، وتبين ال ئحة التنفيذي
 ن ، إذا تخلف الطالب عن هذا االلتتام .وُيعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يك

                      ( . وفى جميع األحوال، ُتعتبر الحماية التا ُتمنح بالمخالفة ألحكام هذ  المادة ُمنعدمة.

ُنقت النص كترجمة  ( فى مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث5قامت اللجنة بحذف المادة ) ▪
من اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجى ويروتوكول ناجويا والذين يخاطبان الدول وال محت له 

 فا القوانين الوطنية.
 ( :14( أصلها المادة )6مادة ) ▪

( بعد كلمة تدون ف  مستهل الفقر  األولى من  فا السجت العلنىأضاف  اللجنة عبار  )  -
جاء التعديل للتواف  مع ، كما د على علنية هذا السجل و تاحته للكافةالماد   وذلك للتأ ي

    ( بجملة  عليها، واستبدل  كلمة )  ( من مشروع القانون 1التعريفات الوارد  ف  ماد  )
، وكذلك تم استبدال عبار      ( من نفس الفقر  لضبط الصياغة فا سجت التنوع األحيائى) 
( ف  الفقر  الثانية لضبط شبكة االنترنتب بار  ) شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت() 

 .الصياغة 
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 الفصت الثالث : الجهاز القومى لتنظيم الموارد األحيائية والمعارف التقليدية
 : ( 8أصلها مادة )( 7مادة ) ▪

لموارد لسمى "الجهاز القومى ي جهاز قومىإنشاء هذا الماد  بهدف تعديل قام  اللجنة ب -
مجلس رئيس تبع يكون له الشخصية االعتبارية العامة و ياألحيائية والمعارف التقليدية " 
 . وله أن ينشئ فروعًا فا المحافظات"القاهرة ،  حافظةالوزراء ، ويكون مقر  الرئيس م

مخت  ومستقل إلدار  الموارد األحيائية المصرية الت  حيث رأت اللجنة أهمية وجود جهاز  -
تمتاز بالتنوع والثراء وتقدر بم يين الجنيهات، ومتابعة حاالت القرصنة األحيائية على 
الموارد األحيائية المصرية ومواجهتها، حيث إن حجم األعمال وحجم القيم المترتبة على 

لجنة( بمفهومها اإلدار  تفتقر آليات متابعة المنافع أ بر من أن تقوم بها لجنة، كما أن )ال
والتوصيات الصادر  من المسئولين، وتفتقر القو  القانونية إلصدار الترا ي  و  فه   التقارير

فض   عن أن هنام عدد من دول العالم يوجد بها جهاز متخص  ف  هذا الشأن مثل 
نظم النفاذ للموارد األحيائية تقوم البرازيل ، كما أن بعض الدول الت  أصدرت بالفعل قوانين ت

بتعديل قوانينها حاليا  لتضم كيانا  إداريا  موحدا  ومستق   لتقليل عمليات التدا ل بين الجهات 
 المختلفة مثل دولة جنو  أفريقيا.

 
 ( : 7( أصلها مادة )8مادة ) ▪

و عاد  تعدي ت على هذا الماد  لتحديد أهداف الجهاز الجديد وا تصاصاته عد  تم إد ال  -
 : تالىصياغتها لتصبم على النحو ال

 ما يأتا: يهدف الجهاز إلى" 
 .حماية الموارد األحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف واالبتكارات ذات الصلة .1
 .الموارد األحيائية واستخدامها المستدامتشجيع األنشطة المختلفة لتنمية  .2
 وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد األحيائية والمعارف التقليدية. .3
ــة  .4 ــة المــوارد األحيائي ــق بتنمي ــة فيمــا يتعل ــراد المجتمعــات المحلي ــة فــرص عمــت مناســبة ألف تهيئ

 واستخدامها المستدام.
القدرات بالتدريب وبرامج البحوث الخاصة بحماية الموارد األحيائيـة االبتكار ودعم  فاالمشاركة  .5

 ."وتقاسم المنافع الناشئة عن استخداماتها
 

 ( : 12( أصلها مادة )9مادة ) ▪
بالمشاركة فى تمويت ما  سبيت تحقيق أهدافهيقوم الجهاز فا استبدل  اللجنة عبار  ) -

( من قانون البيئة المشار 14،15) مع مراعاة حكم المادتين رقمى )ب بار  ى:( يل
إليه، يهدف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة إلى المساهمة فى 
تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، 

قنيات والممارسات ذات الصلة من خ ل وحماية المعارف التراثية واالبتكارات والت
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بناء  على التعدي ت الت  أد لتها على مشروع القانون من  المشاركة فى تمويت ما يلى:(
إنشاء الجهاز القومى للموارد األحيائية والمعارف التقليدية وتحديد المجاالت الت  يقوم الجهاز 

 بتمويلها.
 ( .التراثية ( بكلمة ) التقليدية تم استبدال كلمة ) ( : 1بند ) -
( حيث تشمل الدراسات الكمية  اإلحصائية( بكلمة )  الكمية( : تم استبدال كلمة ) 5بند ) -

 الدراسات اإلحصائية والحسابية .
بعد الموارد األحيائية للتأ يد  والمعارف التقليدية ذات الصلة (( : تم إضافة عبار  )6بند) -

والتى يوافق عليها مية المعارف التقليدية ذات الصلة ، كما تم حذف عبار  ) على أه
ليتواف  ذلك مع التعدي ت الت  مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى اللجنة القومية.( 

 أد لتها اللجنة على مشروع القانون . 
 

 ( مستحدثة  :10مادة ) ▪

      نصااها كاااآلتى  ،  لبيااان آليااة تشااكيل مجلااس إدار  الجهااازوذلااك  هااذا الماااد اسااتحدث  اللجنااة  
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكت برئاسة الوزير المعنى بشـئون البيئـة، وعضـوية عـدد ال يقـت ) 

(، على أن يكون من بينهم الـرئيس التنفيـذي للجهـاز، رئـيس إدارة 16( وال يتيد على )10عن )
 لذوي الخبرة والوزارات المعنية وممثلا المجتمعات المحلية.الفتوى المختصة، وتمثيت مناسب 

ويصـدر بتشــكيت مجلــس اإلدارة وتحديـد مكافــأة األعضــاء وبــدل حضـور الجلســات قــرار مــن 
سـنوات  أربـع، وذلـك لمـدة عنـى بشـئون البيئـةرئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عـر  الـوزير الم

 .قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
كما يجوز  ة أن يشكت من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام،ولمجلس اإلدار 

 (.لمجلس اإلدارة أن يفو  الرئيس التنفيذي للجهاز فا بعض اختصاصات المجلس

 ( مستحدثة  :11مادة ) ▪

     ، نصاااها كااااآلتىوذلاااك لبياااان التنظااايم القاااانون  لمجلاااس إدار  الجهااااز اساااتحدث  اللجناااة هاااذا المااااد  
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسـه مـرة علـى األقـت كـت ث ثـة أشـهر، وكلمـا دعـت الحاجـة ) 

وال يكـون اجتماعـه صـحيحا إال بحضـور الـرئيس لذلك، أو بناًء على طلب نصف عدد األعضاء، 
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وعنـد تسـاوي األصـوات  ،وأغلبية أعضائه، وتصـدر قراراتـه بأغلبيـة أصـوات األعضـاء الحاضـرين
 .انب الذي منه الرئيسيرجح الج

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم مـن دون أن يكـون ألي مـنهم 
 .حق التصويت فا المداوالت

ويمتنع على أي عضو االشـتراك فـا المـداوالت أو التصـويت فـا الشـئون المعروضـة علـى 
الشخصية والموضـوع المعـرو  مجلس اإلدارة فا حالة وجود أي تعار  مصالح بين مصلحته 

له أو ألحـد مـن أقاربـه حتـى الدرجـة الثانيـة، وتحـدد ال ئحـة التنفيذيـة اإلجـراءات ال زمـة لتنفيـذ 
 .ذلك

وفا حالة غيـاب رئـيس مجلـس اإلدارة، يـرأس جلسـات المجلـس الـرئيس التنفيـذي للجهـاز 
 ( .ويباشر اختصاصاته خ ل فترة غيابه

 
 ( مستحدثة  :12مادة ) ▪

، ونصااااها كاااااآلتى    وذلااااك لبيااااان ا تصاصااااات مجلااااس إدار  الجهااااازاسااااتحدث  اللجنااااة هااااذا الماااااد  
مجلــس إدارة الجهــاز هــو الســلطة العليــا المهيمنــة علــى شــئون الجهــاز وإدارتــه والموافقــة علــى )

التــا يســير عليهــا، ولــه أن يتخــذ مــن القــرارات مــا يــرا  الزمــا لتحقيــق أهدافــه،  السياســة العامــة
 ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على األخص ما يلا:

رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط ال زمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائيـة والمعـارف  .1
 التقليدية.

 اعتماد الهيكت التنظيما للجهاز، وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات المقررة فا هذا الشأن .2
قـــرار اللـــوائح الماليـــة والفنيـــة واإلداريـــة والمـــوارد البشـــرية وغيرهـــا مـــن اللـــوائح الداخليـــة إ .3

 المتعلقة بتنظيم العمت بالجهاز.
وضــع قواعــد وضــوابط تقاســم المنــافع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد األحيائيــة والمعــارف  .4

 التقليدية.
 يدية المتصلة بها.تلقا طلبات الحصول على الموارد األحيائية والمعارف التقل .5
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عقد اتفاقات لتفعيت التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضـوابط  .6
 وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية فا هذا المجال.

إنشـاء سـجت يـدون فيــه المـوارد األحيائيـة ومــا يكـون متاحـًا مــن معـارف تقليديـة ومداومــة  .7
 تحديثه.

 ة الميدانية لتنفيذ التراخيص طبقًا ل شتراطات الواردة بها.المتابع .8
ـــة المـــوارد  .9 ـــة والمـــواطنين عـــن حماي ـــرامج التثقيـــف الخاصـــة بالمجتمعـــات المحلي وضـــع ب

 األحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها.                
وضــع يليــات وإجــراءات لضــمان حصــول المجتمعــات المحليــة علــى حقوقهــا مــن المنــافع  .10

 ليدية ذات الصلة.الناشئة عن استخدامات الموارد األحيائية والمعارف التق
 متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. .11
وضع يليات اقتصـادية لتشـجيع األنشـطة المختلفـة لتنميـة المـوارد األحيائيـة واسـتخدامها  .12

 المستدام.
عمـــت دراســـات اقتصـــادية وكميـــة لمعرفـــة قيمـــة المنـــافع الناشـــئة عـــن اســـتغ ل المـــوارد  .13

 األحيائية.
تــراخيص إتاحــة الحصــول علــى المــوارد األحيائيــة والمعــارف التقليديــة واالبتكــارات إصــدار  .14

 المتصلة بها.
إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختاما السنوي والمركت المالا والقـوائم الماليـة  .15

 .للجهاز
بشــئون البيئــة أو الــرئيس التنفيــذي للجهــاز عرضــه مــن  عنــىالنظــر فيمــا يــرى الــوزير الم .16

 ( ائت تدخت فا مجال اختصاصه.مس
 

 ( مستحدثة  :13مادة ) ▪

وذلاااك لضااارور  إنشااااء الهيكااال التنظيماااى وتحدياااد ا تصاصاااات الااارئيس  أضااااف  اللجناااة هاااذا المااااد 
 اً تنفيـذي اً يكون للجهاز رئيسـونصها كااالت  ) ، المالية ملته التنفيذ  للجهاز ومسئولياته ومد  تعيينه ومعا

بشـئون البيئـة  عنـىبتعيينه قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء علـى ترشـيح الـوزير الم، يصدر اً متفرغ
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القـرار معاملتـه الماليـة، ويكـون مسـئوال عـن 
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يــا للجهــاز، كمــا يكــون مســئوال أمــام مجلــس اإلدارة عــن ســير أعمــال الجهــاز فن تنفيــذ السياســة العامــة
 وإداريا وماليا، ويختص باآلتا:

 تصريف أمور الجهاز واإلشراف العام على سير العمت به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز. .1
  إعداد وعر  الموضوعات على مجلس اإلدارة.  .2
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .3
إعداد وعر  مشروع الموازنة السنوية والمركـت المـالا والقـوائم الماليـة للجهـاز وعرضـه علـى   .4

  .مجلس اإلدارة
 عر  تقارير دورية ربع سنوية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز وسير العمت به. .5
الحكومية فا هـذا اقتراح ال ئحة الخاصة بالموارد البشرية بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم  .6

 الشأن.
 مباشرة االختصاصات التا تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. .7
 القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.  .8
 االختصاصات األخرى التا يرى مجلس اإلدارة إسنادها إليه. .9

ازة أو العاليـة بالجهـاز فـا وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفو  واحدا أو أكثر من شاغلا الدرجة الممت
 مباشرة بعض اختصاصاته.

ــرئيس  ــرار مــن ال ــد اختصاصــاتها ونظــام عملهــا ق ــة، يصــدر بتشــكيلها وتحدي ــة فني ويكــون للجهــاز أمان
 التنفيذي للجهاز.

 ( مستحدثة  :14مادة ) ▪

، ويكااون نصااها كاااآلتى     تمثياال الشخصااية االعتباريااة للجهاااز وذلااك لبياااناسااتحدث  اللجنااة هااذا الماااد  
 ( . .بالغيريمثت الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفا ص ته ) 

 
 ( : 11( أصلها المادة )15مادة ) ▪

تم تقديم وتأ ير البنود واستحداث بعض البنود لبيان مصادر موارد الجهاز ، كما تم وضع  -
بعض أعمال اللجنة الت  كان  مقترحة ف  مشروع القانون الوارد من الحكومة مع ضبط 

 ، وذلك على النحو اآلتى :الصياغة و عاد  الترتيب
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 :1بند  -
( .إصـدار التـراخيص طبًقـا ألحكـام هـذا القـانون  رسـوم تم إعااد  صاياغة هاذا البناد ليصابم ) 

 لضبط الصياغة  .
 :2بند  -

طبقـــًا التفـــاق تقاســـم المنـــافع بـــين صـــاحب التـــرخيص والجهـــاز بمشـــاركة )  تااام اساااتبدال عباااار 
وجهـاز شـئون باين صااحب التار ي   بالتفـاو ) بعبارة ( .المحليةاألشخاص والمجتمعـات 

 . وذلك لضبط الصياغة( .المعنىالمجتمع المحلى بمشاركة  البيئة
 :3بند 

، وفًقا للقواعد المعمول بها فا هذا الشأن التا يقبلها مجلس إدارة الجهاز)  تم استبدال عبار 
الوطنية والمنح األجنبية لتحقيق أغرا  تنظيم  الهيئات)  بعبارة أغراضه.(يتفق مع وبما 

النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها والتى يقبلها 
 . وذلك لضبط الصياغةمجلس إدارة الجهاز.( 

 :4بند 
الغرامـات التـى ) ب باار  (  التـا يحكـم بهـا حصـيلة مـا يعـادل الغرامـات) استبدل  اللجناة عباار 

 . وذلك لضبط الصياغة( ُيحكم بها
 مستحدث : 5بند 

استحدث  اللجنة هذا البند لزياد  الموارد المالية للجهاز بما يمكنه من القيام بالمهام الموكال 
 بها .
 :6بند 

الغرامـات التـى ) بعباار   (  التي يحكم بهاا حصيلة ما يعادل الغرامات)  استبدل  اللجنة عبار 
 لضبط الصياغة . ( ُيحكم بها

 ( مستحدثة  :61مادة ) ▪
 سااااهمة، ولبياااان التااازام الجهااااز بالملبياااان موازناااة الجهااااز وأحكامهااااتااام اساااتحداث هاااذا المااااد        

يكون للجهـاز موازنـة تعـد علـى نمـط ، ويكون نصها كاآلتى ) المجتم ية السنوية من الفائض المحق  
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االقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهـاز مـع بدايـة السـنة الماليـة للدولـة  موازنات الهيئات العامة
ــه حســاب  وتنتهــا بنهايتهــا، وتشــتمت علــى جميــع إيراداتــه ومصــروفاته دون اســتثناء، ويفــتح ل

المحقـق سـنويًا مـن حيـت الفـائض بالبنك المركتي المصري ضمن حساب الختانـة الموحـد، ويـتم تر 
 خر.من عام إلى يموارد  الذاتية 

على أن يلتتم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويًا يقررها مجلس اإلدارة من هذا 
 ( الفائض.

 الفصت الرابع : نظام التراخيص 
 :  (21و) (6) تين( أصلها الماد17مادة ) ▪

 ( لضبط الصياغة والترتيب.17( ف  ماد  واحد  وهى ماد  )21و) (6قام  اللجنة بدم  المادتين ) 
 ( : 15( أصلها المادة )18مادة ) ▪

تختص اللجنة  ( ب بار  ) بإصدار التراخيص اآلتية يختص الجهازاستبدل  اللجنة عبار  )  -
، واستبدل  عبار     الماد  صدر( ، وذلك فى بإصدار األنواع التالية من التراخيص القومية

         ( بكلمةالحصولوكلمة )  (بشرط أال يتطلع الباحث( ب بار  ) بما ال ُيتيح للباحث) 
أو ( ، وأضاف  عبار  )  المعلومات( بكلمة ) المعارفواستبدل  كلمة ) (، للحصول ) 

(  تقر  اللجنة(  ب بار  ) ر  الجهازيق( بعد عبار  نقل المواد ، واستبدل  عبار  )  الموارد
 وذلك ف  البند  ) أ( من الماد  .

 ( ف  البند ) ( لضبط الصياغة الل وية . يكشفها( بكلمة )  تكشفهااستبدل  كلمة )  -
( من البند )ه( ، كما استبدل   خاص لمراكت التعليم أو البحوث أوحذف  اللجنة عبار  )  -

طبقًا ( ، وعبار  ) للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على( ب بار  )  للحصول علىعبار  ) 
تبينها ال ئحة ب بار  )  السلطة المختصة ( للضوابط التا يصدر بتحديدها قرار من

ية والمعارف لموا بة التطور الحادث ف  استخدامات الموارد األحيائ(وذلك التنفيذية للقانون 
 التقليدية ألغراض البحث العلمى والتعليم، وتباين الحاالت العلمية مما يستلزم المرونة.

ويجوز للسلطة المختصة إضافة أعادت اللجنة صياغة الفقر  األ ير  من الماد  لتصبم ) -
أنواع أخرى من التراخيص، بما فا ذلك التراخيص المؤقتة، على أن ُتصدر قرار بأنواعها 

 لتتماشى مع التعدي ت الت  أد لتها على مواد مشروع القانون.  (وضوابط منحها
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 ( مستحدثة  :19مادة ) ▪

، ويكاون نصاها ( 18التاراخي  الاوارد  فال المااد  )لتنظيم إصدار وتجدياد استحدث  اللجنة هذا المااد  

( مـن هـذا القـانون بعـد 18يكون إصدار وتجديد التـراخيص المنصـوص عليهـا بالمـادة )كاآلتى ) 
 السلطة المختصة.بتحديد فئاته قرار من  جنيه، ويصدرألف  سداد رسم بحد أقصى مائتا

خدام وسائت الدفع غير النقـدي الصـادر تحصيت هذ  الرسوم وفًقا ألحكام قانون تنظيم است ويتم  
 .2019لسنة  18بالقانون رقم 

وللســلطة المختصــة اإلعفــاء مــن ســداد رســوم التــراخيص أو تجديــدها فــا أي مــن الحــالتين   
 األتيتين:

 ة واالعتبارية العامة.ألشخاص الطبيعيإصدار ترخيص أكاديما للبحوث ل .1
فقـط نطاق المجتمعات المحليـة الحصول على تراخيص االستغ ل غير التجارى فا  .2

 بند دـ(. /18طبًقا للمادة )
 

 ( : 16( أصلها المادة )20مادة ) ▪
الذى تبينه ال ئحة )  بعبار ( ما يأتا امتضمنً  المعد لهذا الغر تم استبدال عبار  ) -

 فل صدر الماد  لضبط الصياغة .( التنفيذية متضمنا البيانات التالية
 :2بند  -
واآلليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد األحيائية أو  ) ال بار نقل هذا  تم

المعارف التراثية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك 
المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع 

 .3بنداً مستقالً وهو بند  البند وإعاد  صياغتها لتصبحمن هذا  .(االستخدامات

 : 5بند 

للجمااع  علــى النظــام االيكولــوجا دراسااة األثاارأعااادا اللجنااة صااياغة هااذا البنااد ليصاابح )  -
لضابط الصاياغة  ( .الماوارد األحيائياة على حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرهاا  فيالمقترح 

 ليتماشى مع محتوى القانون وموضوعه . و
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 مستحدث : 6بند 

 . وفقا  لما ورد ف  تعريأل المجتمعات المحلية استحدث  اللجنة هذا البند  -
وذلك كله وفًقا لإلجراءات والنماذج التا ) فقر  جديد  فل نهاية الماد  تن  علىاللجنة وأضافا  -

لبيان أن اإلجراءات والنماذج سيتم تحديدها من  ا ل ال ئحاة  وذلكتبينها ال ئحة  التنفيذية. ( 
 .التنفيذية للقانون 

 ( : 9( أصلها المادة )21مادة ) ▪

الجهـاز إنشـاء سـجت ورقـا أو إلكترونـا لقيـد  يتـولى)  قاما اللجنة بإعاد  صياغة المااد  لتصابح
 طلبات الترخيص، ويحق لذوي الشأن اإلط ع عليه.

 ،طلبات الترخيص المقدمة إليه قبت منح التـرخيص فـا نشـرة غيـر دوريـةكما يقوم الجهاز بنشر 
التنفيذية البيانات ال زم وتبين ال ئحة (، اإلنترنتالرسما على شبكة المعلومات الدولية )وعلى موقعه 

 (.اإلفصاح عنها فا هذا المجال
لضاااابط الصااااياغة ، و ضااااافة كلمااااة )إليكترونااااى( تماشاااايا  مااااع اتجاااااا الدولااااة نحااااو التحااااول الرقمااااى ، وذلااااك 

ولضاااامان مزيااااد ماااان الشاااافافية ، كمااااا تاااام حااااذف عبااااار ) جريااااد  يوميااااة ( نظاااارا  ألن النشاااار علااااى الموقااااع 
 اإلليكترونى سيكون كافيا .

 
 

 ( : 10( أصلها المادة )22مادة ) ▪

الجهــاز بالبــت فــا طلبــات التــرخيص خــ ل  يلتــتم)  قامــت اللجنــة بإعــادة صــياغة المــادة لتصــبح
 ستين يوًما من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذ  المدة دون البت فا الطلب بمثابة رفضه.

ويجــب علــى الجهــاز الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة فــا حالــة إصــدار التــراخيص بــأي 
 المناطق االستراتيجية التا تبينها ال ئحة التنفيذية.

ــار فــا طلبــه ُيخطــر ال ــالقرارات المتعلقــة بــالترخيص علــى عنوانــه المخت جهــاز طالــب التــرخيص ب
الرسـما علـى شـبكة وكـذا نشـرها علـى موقعـه  الوسائت التا تحددها ال ئحة التنفيذية،باستخدام إحدى 

 .(اإلنترنتالمعلومات الدولية )
قرارات الجهاز المتعلقة بالتر ي  لضمان وصول ، و لوضع ضوابط للب  ف   لبات التر ي  وذلك 

 إلى  البه .
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 ( : 13( أصلها المادة )23مادة ) ▪
قام  اللجنة بإعاد  صياغة هذا الماد  وذلك لتنظيم ضوابط التظلم و عطاءها المرونة الكافية  -

 . لتيسير وضمان سرعة الب  ف  التظلمات

 ( : 17( أصلها المادة )24مادة ) ▪
( لضبط الصياغة، و ضافة 2( و)1أعادت اللجنة صياغة هذا الماد  وتقسيمها إلى البندين )

نهاية الماد   اصة بالتزام السلطة المختصة بالحفا  على سرية المعلومات فقر  أ ير  ف  
 الت  يفصم عنه المر   له   ل فتر  التر ي .

 ( : 18( أصلها المادة )25مادة ) ▪
) لنقل ( ف  مستهل الماد  ، واستبدل  جملة       عبار ( بعد المواد و)  عبار أضاف  اللجنة  -

وكذلك المعارف التقليدية إلجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة ) 
إلجراء ( بجملة ) كتابية أو إليكترونية من الجهاز ، بناًء على عقد نقت المواد أو الموارد

تابية من السلطة المختصة بناًء على البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة ك
و ضافة اإلذن اإلليكترونى تماشيا    ( وذلك لضبط و حكام الصياغة عقد نقت المواد وتقدم

مع اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجى واروتوكول ناجويا للتوقيعات اإلليكترونية واما يتناسب مع 
 .اتجاا الدولة للتحول الرقمى.

 ( : 19ة )( أصلها الماد26مادة ) ▪
أضاف  اللجنة عبار  ( و  لصاحب الترخيص( ب بار  )  للمرخص لهاستبدل  اللجنة عبار )  -

( بعد كلمة ) نقل ( ف  مستهل الماد  لتشمل عملية النقل المواد أو الموارد  المواد أو) 
( وذلك لضبط و حكام  اللجنة القومية( ب بار  )  سلطةالاألحيائية، واستبدل  كلمة ) 

بإنشاء الصياغة بما يتف  مع أهداف القانون وأغراضه ، وما قام  به اللجنة من تعدي ت 
 .ة القوميةجهاز قومى بدال  من اللجن

 ( :20( أصلها المادة )27مادة ) ▪
تعديت أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من  سلطة المختصةللتم استبدال جملة )  -

للجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه اإلضرار ( بجملة ) نتائج فا األحوال 
( وذلك ف  الفقر  األولى من الماد  وذلك لضبط و حكام بحقوق الغير، وذلك فا الحاالت 

 الصياغة بما يتف  مع أهداف القانون وأغراضه.
 ا .( ف  البند )ج( من الماد  وذلك لصعواة قياسها أو تحديده أو الروحيةتم حذف عبار  )  -
طبًقا للقواعد واإلجراءات التظلم من القرار  للمرخص له ويجوز) استبدل  اللجنة عبار   -

لصاحب الترخيص ويجوز )( ب بار   من هذا القانون. (23المنصوص عليها بالمادة )
حتى يتف   ( من هذا القانون. (13) خ ل شهر من إخطار  بالقرار وفقًا للمادةالتظلم 

 ذلك مع الت يرات الت  أد لتها اللجنة على مواد مشروع القانون .
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 : مستحدثة (28مادة ) ▪
لضمان ذلك ( من بروتوكول ناجويا ، و 8اتساقا  مع الماد  ) استحدث  اللجنة هذا الماد  -

 سرعة إصدار الترا ي  ف  حاالت الطوارئ .
 الفصت الخامس : العقوبات

 مستحدثة :( 29مادة ) ▪
عدم اإلخ ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فا أي  ) مع استحدث  اللجنة هذا الماد  ونصها -

:( لضمان عدم قانون يخر، ُيعاقب كت من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة بالمواد التالية
 .تعار  العقوبات الواردة فا هذا القانون مع العقوبات الواردة فا القوانين األخرى 

على المواد الخاصة بالعقوبات لمراعاة تدرج العقوبات من  كما قامت اللجنة بإدخال عدة تعدي ت    
 األقت فاألعلى وذلك على النحو التالى :

 ( :23( أصلها المادة )30مادة ) ▪
 بند )أ( :
ب بار  ( .أحد التراخيص المنصوص عليها فا هذا القانون )  استبدل  اللجنة عبار  -

لتكون ( األحيائية ل ستخدامات المختلفة.ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد )
 العقواة شاملة لكافة أنواع الترا ي  .

وفـا حالــة العــود تضــاعف العقوبــة بحــديها وأضـافت فقــرة جديــدة فــا نهايــة المــادة ) 
 . لت ليظ العقواة لضمان الردع( .األدنى واألقصى

 ( :22( أصلها المادة )31مادة ) ▪
 (  مائة ألف جنيه) بعبارة (  جنيهوخمسين ألف  مائتا)  استبدل  اللجنة عبار  -

  دنى .لت ليظ العقواة المالية ف  حدها األ
ــة بحــديها )  وأضاااف  فقاار  جديااد  فاا  نهايااة الماااد  ــة العــود تضــاعف العقوب وفــا حال

 . لت ليظ العقواة لضمان الردع( .األدنى واألقصى
ا تفاء  بأحكام  القانون الوارد من الحكومة وذلك( من مشروع 24قام  اللجنة بحذف الماد  ) ▪

( بقانون العقواات والت  تتناول مبدأ إقليمية القوانين الجنائية واالستثناءات 3-1المواد من )
 الوارد  على هذا المبدأ .

 ( مستحدثة :33مادة ) ▪
اساااتحدث  اللجناااة هاااذا المااااد  لمااانم ماااوظف  الجهااااز القاااومى لتنظااايم الماااوارد األحيائياااة والمعاااارف 

يكــون ، ونصااها ) التقليديااة صاافة الضاابطية القضااائية إلحكااام قبضااتهم علااى هااذا المااوارد والحفااا  عليهااا
بشـئون  عنـىالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الـوزير الم لموظفا

فا إثبات الجرائم التـا تقـع بالمخالفـة ألحكـام هـذا القـانون  القضائاالضبط  مأموري البيئة صفة 
 ( والقرارات المنفذة له.
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تنظااااااااااايم النفااااااااااااذ إلاااااااااااى الماااااااااااوارد فاااااااااااى شاااااااااااأن مشاااااااااااروع القاااااااااااانون المعاااااااااااروض أن  تـــــــــــرى اللجنـــــــــــة   
ليمثاااااااااال  طااااااااااو  هامااااااااااة جاااااااااااء ، حيائيااااااااااة واالقتسااااااااااام العااااااااااادل للمنااااااااااافع الناشاااااااااائة عاااااااااان اسااااااااااتخدامهااأل

الحفااااااااااااا  عليهااااااااااااا وعاااااااااااادم و االسااااااااااااتخدام الرشاااااااااااايد للمااااااااااااوارد الطبي يااااااااااااة فااااااااااااى مسااااااااااااير  الااااااااااااو ن نحااااااااااااو 
فهااااااااااو بمثابااااااااااة حااااااااااائط صااااااااااد و نااااااااااى مااااااااااانع  ،بمااااااااااا يكفاااااااااال تحقياااااااااا  التنميااااااااااة المسااااااااااتدامة اسااااااااااتنزافها،

األحيائياااااااااااااة والجينياااااااااااااة وأصاااااااااااااولها الوراثياااااااااااااة ومعارفهاااااااااااااا  ماااااااااااااوارد الدولاااااااااااااةالساااااااااااااتي ء ال يااااااااااااار علاااااااااااااى 
فااااااااا  مواردهاااااااااا وماااااااااا ينااااااااات  عنهاااااااااا مااااااااان مصااااااااار لكفالاااااااااة حقاااااااااوق  التقليدياااااااااة دون مقابااااااااال، وأدا  مهماااااااااة

  ير.من قبل ال واستخدامهامنافع نتيجة تطويرها 
ــــــــــة     ــــــــــرى اللجن تشااااااااااجيع قيااااااااااام صااااااااااناعة و نيااااااااااة انون سيسااااااااااهم فااااااااااى قااااااااااأن مشااااااااااروع ال كمــــــــــا ت

، اناااااااااااااااء القاااااااااااااادرات البشاااااااااااااارية وزياااااااااااااااد  كفاءتهاااااااااااااااو  تسااااااااااااااتثمر مااااااااااااااوارد مصاااااااااااااار وكنوزهااااااااااااااا الطبي يااااااااااااااة
والمشاااااااااااركة فااااااااااى تنفيااااااااااذ باااااااااارام  البحااااااااااوث  فااااااااااى هااااااااااذا المجااااااااااال، ال ياااااااااارماااااااااان  باااااااااارات  واالسااااااااااتفاد 

لاااااااااااى إضاااااااااااافة إل، باوالتنمياااااااااااة فاااااااااااى الجامعاااااااااااات والمرا اااااااااااز البحثياااااااااااة ماااااااااااع العدياااااااااااد مااااااااااان دول العاااااااااااالم
 .حيائيةعوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حاالت استخدام الموارد األ

تمثااااااااااال ثاااااااااااروات رئيساااااااااااية لألجياااااااااااال الحالياااااااااااة الماااااااااااوارد الطبي ياااااااااااة أن علاااااااااااى  اللجنـــــــــــةتؤكـــــــــــد و     
الماااااااااوارد  تلاااااااااكومااااااااان ثااااااااام يجاااااااااب العمااااااااال علاااااااااى حماياااااااااة ، للدولاااااااااة اساااااااااتراتيج والقادماااااااااة واحتياااااااااا ى 

كقاعااااااااااااد  و نيااااااااااااة للتنميااااااااااااة  المااااااااااااوارد وتنميتهااااااااااااا والسااااااااااااعى للااااااااااااراط بااااااااااااين صااااااااااااون  ،ورفااااااااااااع كفاءتهااااااااااااا
 واالستثمار المتواصل.

لمجلس الموقر إذ توافق على مشروع القانون المعرو ، ترجو المشتركة اواللجنة     
  .القانون بالصيغة المرفقةوعلى مشروع انتهت إليه الموافقة على ما 

 رئيس اللجنة املشرتكة                                              
 
 

 ( املهندس / عبد اخلالق عياد)                                                    


