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 جدول مقارن
 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 

 قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء 
 بمشروع قانون 

 بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية 
 واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها

___ 
 القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

 بعد االطالع على الدستور،
 قرر

 مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إىل جملس النواب :
 ) املادة األويل (

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كافة الموارد األحيائية 
 المتصلة بها. التراثيةالنباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف 

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس 
( من 1) البشري واألنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق

دة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى المعاه
 استخدامها فى أغراض المعاهدة المذكورة.

 
 مشروع قانون 

 بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية 
 واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها

___ 
 
 
 قرر

 لس النواب: جملس الشيوخ القانون اآلتي نصه يقدم إىل جم
 ) املادة األويل (

تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كافة الموارد 
 التقليديةاألحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف 

 .المتصلة بها
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس 

( من 1) البشري واألنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق
هدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى المعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قامت اللجنة باستبدال 
كلمة )التقليدية( بكلمة 

أينما وردت  )التراثية(
وذلك  بمشروع القانون 

المصطلح  لتتوافق مع
المستخدم في االتفاقيات 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
والتي صدر قرار رئيس الجمهورية استخدامها فى أغراض المعاهدة 

 . بالتصديق عليها 2004لسنة  29رقم 
الدولية ذات الصلة وهو 
نفسه المصطلح المستخدم 
من قبل المنظمة العالمية 

 .wipoللملكية الفكرية 
 ) املادة الثانية (

 المختصيصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير 
الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل تسعة أشهر  البيئة،بشئون 

 من تاريخ العمل به.

               ) املادة الثانية (
بشئون  المعنىيصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير 

الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل تسعة أشهر من  البيئة،
 تاريخ العمل به.

 
 لضبط الصياغة 

 ) املادة الثالثة (
 ُيلغى كل حكم ُيخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 ) املادة الثالثة (
 كما هى

 

 ) املادة الرابعة (
شر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي ُين

 لتاريخ نشره.
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء                                

21/12/2017                
 مصطفى كمال مدبولى( /) دكتور                            

 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية                  

 ) املادة الرابعة (
اعتبررررررررار ا  نشررررررررر هررررررررذا القررررررررانون فررررررررى الجريرررررررردة الرسررررررررمية ويعمررررررررل بررررررررهيُ 

  .لتاريخ نشره من اليوم التالى
يبصررررررررررررم هررررررررررررذا القررررررررررررانون بخرررررررررررراتم الدولررررررررررررة، وينفررررررررررررذ كقررررررررررررانون مررررررررررررن 

  .قوانينها
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 مشروع قانون 

 بإصدار قانون تنظيم النفاذ إىل املوارد األحيائية 
 واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها

___ 
 

 (1مادة )
 والكلماتالعبارات من في تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بكل 

 اآلتية المعنى المبين قرين كل منها :
 ر الموارد األحيائية:1
الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو  

عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم األيكولوجية تكون ذات قيمة 
 فعلية أو محتملة للبشرية.

 :لوراثية. الموارد ا11
ق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها تأى موارد تش

 .ة تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثيةمن األصول الحي
 
 

 مشروع قانون 
 بإصدار قانون تنظيم النفاذ إىل املوارد األحيائية 

 واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها
___ 

 الفصل األول: التعاريف
 (1مادة )

 المصطلحاتمن في تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بكل 
 العبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها :و 

 كما هو . -1
 
 
 
 (11أصله البند  2) بند   :الجينية الموارد  -2

 .كما هو 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لضبط الصياغة
 

 
 

 (الوراثية) كلمة تم تغيير -
اتساقا   (الجينيةكلمة )إلى 

اتفاقية التنوع البيولوجى  مع
 بروتوكول ناجويا. و
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 
 
 
 
 
 
 
 ر التنوع األحيائي:2
تباين الكائنات العضوية المستمدة من كافة المصادر بما فيها النظم  

والبحرية واألحياء المائية والمركبات األرضية األيكولوجية 
التى تعد جزءا منها، وكذلك التنوع داخل األنواع، وبين اإليكولوجية 

 اع والنظم األيكولوجية.األنو 
 :البيئي. النظام 10

الكائنات الحية النباتية والحيوانية بيئة طبيعية تشتمل على تنوع من 
 تتعايش مع بعضها متأثرة بالعناصر غير الحية.والدقيقة 

 
 

 )بند مستحدث (  المواد الجينية : -3
نباتى أو حيوانى أو غيرها من األصول تحتوى من أصل أي مواد  

 املة للوراثة .ععلى وحدات 
 

 ) بند مستحدث(د الجينية : ر استخدام الموا -4
أو  إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الجينى والبيولوجى

  الجينية.للموارد  أحدهما
 

 (2أصله البند  5) بند   التنوع األحيائي: -5
تباين الكائنات العضوية المستمدة من كافة المصادر بما فيها  

التى تعد جزءا منها، وكذلك التنوع  المتنوعةيكولوجية النظم اال
 داخل األنواع، وبين األنواع والنظم األيكولوجية.

 
 ( 10أصله بند 6) بند  : كولوجىيالالنظام ا -6
والكائنات الحية النباتية والحيوانية نظام تتفاعل فيه العناصر  

مع بعضها البعض ومع العناصر والبيئات غير الحية، والدقيقة 
 وتوفر المنافع والخدمات للعالم .

 

لتوضيح االختالف بين  -
المواد الجينية والموارد 

طبقا  جاء التعريف و الجينية 
 .التفاقية التنوع البيولوجى

تم استحداثه نظرا   -
لالستخدام الكثير للمصطلح 

 داخل القانون.
 
الصياغة لضبط  -

والشمولية حيث إن كلمة 
كافة النظم المتنوعة تشمل 

يكولوجية سواء مائية أو اال
 أرضية أو غير ذلك .

 
 

التعريف الوارد  نظرا  ألن-
يكولوجى  االالنظام  يخص

جزء من النظام  والذى ُيعد
البيئي وليس النظام البيئي 
ككل والتعريف جاء متسقا  
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 
 
 
 ر االستخدام المستدام:3

استخدام عناصر التنوع األحيائي بأسلوب ومعدل ال يؤديان على 
البعيد إلى تناقصه أو تدهوره، وصيانة قدرته على تلبية المدى 

 احتياجات وتطلعات األجيال القادمة.
 التقنية األحيائية: ـ4
أى تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم األحيائية أو الكائنات الحية  

أو مشتقاتها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل 
 استخدامات معينة.

 الموئل: .5
 وقع الذى ينشأ فيه الكائن الحى أو العشيرة بشكل طبيعي.الم
 نقل الموارد: عقد .6

لنقل على واحد أو أكثر من الموارد األحيائية  بين طرف حائزعقد 
حقوق الملكية للدولة  ُتشكلإلى طرف آخر بشروط  تلك الموارد

 
 
 
  (3أصله البند  7بند  ) كما هو .  -7
  
 
 

 حذف
 
 
 
 (5أصله البند  8) بند   كما هو . -8
 
 (6أصله البند  9الموارد : ) بند المواد ونقل اتفاق  -9

على واحد أو أكثر من الموارد  حائزالطرف البين أو اتفاق عقد 
بما يضمن  إلى طرف آخرأو المواد الجينية أو كليهما األحيائية 

مع ما جاء في اتفاقية التنوع 
مم ومنظمة األ البيولوجى

 والزراعة.المتحدة لألغذية 
 
 
 
 
 

نظرا  لعدم ورود هذا 
المصطلح في مواد 

 مشروع القانون .
 
 
 
لضبط الصياغة الفنية -

والقانونية وذلك لضمان 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
استخدامات أسلوب تقاسم المنافع الناشئة عن و والمجتمعات المحلية

 .تلك الموارد
 . بلد منشأ الموارد األحيائية:7

 البلد الذى يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.
 البلد الذي يوفر الموارد األحيائية:  .8

البلد الذى يوفر الموارد األحيائية التي تجمع من مصادر داخل 
بما في ذلك العشائر من األنواع البرية والمدجنة، أو التي  الموقع،

والتي من الجائز أن تكون قد ،  تؤخذ من مصادر خارج الموقع
 نشأت في هذا البلد.

 . األنواع واألصناف المستأنسة أو المستنبتة:9
 .بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم ريهاطو أنواع تمت عملية ت

 المشتقات: .12
 كل منتج أو مكون أو مستخرج من مورد أحيائي أو يعبر عنه.

 
 
 
 

أسلوب تقاسم ويوضح  المحلية حقوق الملكية للدولة والمجتمعات
 استخداماتها.المنافع الناشئة عن 

 حذف
 

 حذف
 
 
 
 

 حذف
 
 (12أصله البند  10) بند  المشتقات: .10

مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيًا وتنتج عن التعبير 
الجينى أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو جينية حتى وإن لم 

 على وحدات وراثية وظيفية .تكن تحتوى 
 
 

المحافظة على حقوق الدولة 
 والمجتمعات المحلية.

 
تم حذف هذه 
المصطلحات نظرا  لعدم 
ورودها في مواد مشروع 

 القانون .
 

 

 

التزاما  بنص تعريف 
المشتقات الوارد في 

ليكون  بروتوكول ناجويا
 .التعريف أكثر وضوحا  



7 
 

 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 المجتمعات المحلية:. 13

مجموعة من الناس ترتبط بموقع جغرافي محدد بصورة منفردة أو 
مقسمة تتشارك في معارف تراثية تهتم بصون واستدامة استخدام 
التنوع األحيائي، وإن تباينت في أشكالها، وأنماطها، وثقافتها، 
ونظمها االجتماعية ومواردها األحيائية وابتكاراتها وممارساتها 

في صون واستخدام  وعاداتهاتها وأعرافها ومعارفها التراثية وتقنيا
، وتشمل تلك المجتمعات المحلية مجتمعات الموارد األحيائية

زراعية وساحلية وصحراوية وجبلية وحضرية باإلضافة إلى بعض 
المجتمعات األخرى مثل المجتمعات العلمية والمعالجين التقليديين 

 والعشابين.
 

 حقوق المجتمعات المحلية:. 14
المجتمعات  عرفاً حقوق الملكية للمعارف التقليدية التى تتمتع بها 

ة فيما يتصل بالموارد األحيائية الحائزة لها أو أجزائها أو ليالمح
 وتقنياتها. التراثيةمشتقاتها أو بممارساتها وابتكاراتها ومعارفها 

 
 

 (13أصله بند  11المجتمعات المحلية :  ) بند  -11
الوحدة المحلية الواقع في دائرتها الموارد األحيائية وما يرتبط بها 

 من معارف تقليدية .
 
 
 
 
 
 

 

  ( 14أصله  12د) بن حقوق المجتمعات المحلية: -12
ة ليحقوق الملكية للمعارف التقليدية التى تتمتع بها المجتمعات المح

يتصل بالموارد األحيائية الحائزة لها أو أجزائها أو  فيما عرفاً 
 وتقنياتها. التقليديةمشتقاتها أو بممارساتها وابتكاراتها ومعارفها 

 
 

استخدمت اتفاقية األمم -
المتحدة للتنوع البيولوجي 
مصطلح المجتمعات 

المحلية للتعبير عن الدول  
م أو المناطق ذات الحك

الذاتي أو شبه الذاتي      
) الفيدرالية أو 
الكونفيدرالية(، بينما في 
القوانين المصرية 
التقسيمات اإلدارية للدولة 
عبارة عن الوحدات 

 المحلية بمستوياتها.
لضبط تقديم وتأخير -

 الصياغة .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 شريك الملكية: .15

لموارد كل شخص طبيعي أو اعتباري يشارك الدولة في ملكية ا
 ئية والمعارف التراثية ذات الصلة.األحيا

 
 :التراثيةالمعارف  .16

كافة معارف التنوع األحيائي من أى مصدر بما في ذلك المعلومات 
المكتوبة والملفوظة والمحكية، وهى تتسم بطبيعة تراكمية وال يستأثر 

 بها بالضرورة مجتمع بذاته من المجتمعات المحلية.
 النفاذ: .17

 األحيائيةالموارد  ومن ثم الحصول علىحق الوصول إلى  إتاحة
واالبتكارات والتقنيات والممارسات ذات  التراثيةومشتقاتها والمعارف 

 الصلة.
 
 اقتسام المنافع: .18

المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
واالبتكارات والتقنيات والممارسات ذات  التراثيةاألحيائية والمعارف 

 الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أو عينية.

 حذف
 
 
 
 (16أصله البند  13) بند   التقليدية :المعارف  -13

 
 .كما هو          

 
 (17أصله البند  14) بند  النفاذ: -14

ومشتقاتها والمعارف  األحيائيةإتاحة حق الوصول إلى الموارد 
والحصول  واالبتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلةالتقليدية 
 .عليها
 
 ( 18أصله بند 15: ) بند اقتسام المنافع  -15

المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
واالبتكارات والتقنيات  التقليديةوالمعارف والجينية األحيائية 

 والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أو عينية

نظرا  لعدم ورود هذا 
المصطلح في مواد 

 مشروع القانون .
 
 
 
 
 
 
 

 لضبط الصياغة
 
 

 

 عبارة          تم إضافة  -
 اتساقا  معالجينية( و )

 بروتوكول ناجويا 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 
 
 
 
 . القائم بالجمع:19

كل شخص طبيعي أو اعتباري أو وكيل أى منهما يتاح له النفاذ 
 التراثيةالموارد األحيائية والمعارف  ومن ثم الحصول علىإلى 

 واالبتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة.
 . الممارس التقليدي:21

أى فرد أو جماعة تمارس نشاط يتصل بالرعاية واالستخدام المستدام 
الطبيعي أو المعارف التقليدية في كافة األغراض  للتنوع األحيائي

 في إطار األعراف السائدة في المجتمعات المحلية.
 االبتكار: .20

معرفة موجودة  تقنية أو استحداث أو تطوير تقنية جديدة أو تطوير
من خالل تعديل أو استخدام خصائص في مجال التنوع األحيائي 
 .العمليات المتصلة بهمورد وراثي أو جزء منه أو 

 

طبقًا التفاق بين طرفين أو أكثر يحدد تقاسم المنافع الناشئة عن 
 الجينية بشكل متبادل . استخدام الموارد

 
 

 ( 19أصله بند  16) بند  القائم بالجمع: -16
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو وكيل أى منهما يتاح له النفاذ 

واالبتكارات والتقنيات التقليدية إلى الموارد األحيائية والمعارف 
 والممارسات ذات الصلة.

 (21أصله البند  17كما هو .  ) بند  -17
 
 
 
 ( 20أصله بند  18) بند  االبتكار: - 18

معرفة موجودة  تقنية أو استحداث أو تطوير تقنية جديدة أو تطوير
 .في مجال التنوع األحيائي

 

لتنظيم عمليات اقتسام -
المنافع وطرق الحصول 
عليها وحقوق والتزامات 

 األطراف .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كون يضبط الصياغة ول -

 أكثر شمولية .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 الموافقة المسبقة عن علم:. 22

موافقة خاصة بجمع الموارد األحيائية أو المعارف التراثية أو 
االبتكارات بناء على المعلومات الكاملة والدقيقة عنها التي يقدمها 
طالبوا الجمع وبما يتفق مع مصلحة المجتمعات المحلية، وتعتمدها 

بتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل اللجنة القومية 
 للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

 
 الجهاز: .23

 جهاز شئون بيئة.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 حذف -

 
 
 
 
 

 

 ( 23أصله بند  19الجهاز : ) بند  -19
 لموارد األحيائية والمعارف التقليدية .لالجهاز القومى  
 

 
 ) بند مستحدث(: السلطة المختصة /مجلس اإلدارة  -20
 مجلس إدارة الجهاز  .   
 
 

 
نظرا  لعدم ورود هذا 
المصطلح في مواد 

بعد تعديله  مشروع القانون 
 . من قبل اللجنة المشتركة

 
 
 
 ليتوافق مع التعديل الذى  -

أدخلته اللجنة على مشروع 
القانون من إنشاء جهاز جديد 

تنظيم الموارد يختص ب
 والمعارف التقليدية. األحيائية

ليتوافق مع التعديل الذى  -
أدخلته اللجنة من إنشاء جهاز 

تنظيم الموارد يختص بجديد 
 األحيائية والمعارف التقليدية.
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 . اللجنة القومية:24

اللجنة المختصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام 
 العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

 الوزير:. 25
 الوزير المعني بشئون البيئة.

 السلطة المختصة:. 26
 الوزير المعني بشئون البيئة.

 

 الترخيص: .27
 اللجنة القومية للنفاذ إلى ومن ثم الحصولموافقة كتابية صادرة من 

ذات الصلة  التراثيةعلى أو التنقيب عن الموارد األحيائية والمعارف 
 طبقا  للشروط الواردة فيه.

 

 
 
 

 ُحذف -
 
 

 ُحذف -
 

 حذف -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 27أصله بند  21) بند  الترخيص: -21
للنفاذ إلى أي من الجهاز صادرة من أو إلكترونية موافقة كتابية 

ذات الصلة طبقا  للشروط  التقليديةوالمعارف الموارد األحيائية 
 الواردة فيه.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تم إضافة كلمة إلكترونية -
لتسهيل إجراءات الحصول 
على الترخيص ، واستبدال 
الجهاز باللجنة القومية 
لتتماشى مع التعديالت التي 
أدخلتها اللجنة على مشروع 

  . القانون 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 

 
 
 
 التسجيل العلني: .28

هو التسجيل الذى تم نشره أو تسجيله علميا  لمورد ما أو الستخدامات 
الموارد وال يؤثر على حقوق الدولة ومجتمعاتها المحلية في هذا  اهذ

وتقاسم منافعه حين يكون منشأه ومعرفة ترتبط بهذه  المورد
 . المجتمعات داخل الدولة

 ) بند مستحدث(السجل العلنى :  -22
كافة الموارد األحيائية والمعارف  نيتدو للجهاز ل المنشأالسجل 

كافة التصرفات التي ترد عليها ويكون و التقليدية المتصلة بها 
وال يؤثر هذا التدوين على حقوق الدولة  السجل مفتوحًا للتدوين
 ومجتمعاتها المحلية .

 ( 28أصله بند  23) بند  التسجيل العلني: -23
تم نشره أو تسجيله علميا  لمورد ما أو  هو التسجيل الذى

وال يؤثر على حقوق الدولة ومجتمعاتها  الموردهذا الستخدامات 
 ومعرفتهالمحلية في هذا المورد وتقاسم منافعه حين يكون منشأه 

 بهذه المجتمعات داخل الدولة.رتبط ت
 
 ) بند مستحدث(:  بنوك الموارد الجينية -24

ُتحفظ من خاللها الموارد في ظروف بيئية  جينيةمخازن للموارد ال
مناسبة للمساعدة على الحفاظ على هذه الموارد، وتسجل بيانات 

 هذه الموارد في قاعدة بيانات ُمسلسلة.
 

تم استحداث هذا التعريف -
نظرا  لورود مصطلح السجل 

 العلنى بمشروع القانون .
 
 
 

 لضبط الصياغة
 
 
 

 
تم استحداث هذا التعريف -

نظرا  لورود مصطلح بنوك 
الموارد الجينية بمشروع 

 . القانون 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 

 (2مادة ) 
والمعارف التراثية ذات الدولة صاحبة السيادة على الموارد األحيائية 
 بما يأتى: وتلتزم تجاهها، الصلة، والتي تحوزها المجتمعات المحلية

 
 ر العمل على صون هذه الموارد واستدامة استخداماتها. 1
 ر تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها.2
 . ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد.3
 . سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها.4
 . ضمان عدالة توزيع العائد منها.5

 ثاني: األحكام العامةالفصل ال
 (2مادة ) 

بما  وعلى الدولة القيامالدولة صاحبة السيادة على الموارد األحيائية 
 يأتى:

 
 

 كما هو . -1
 كما هو. -2

 

 كما هو . -3
 كما هو . -4
                          كما هو . -5

 

 

 
 
 
 

 ( 3مادة ) 
في المجتمعات تظل الحقوق المادية واألدبية للممارسين التقليديين 

مصونة التراثية فيما يتصل بالموارد األحيائية والمعارف  المحلية
حقوقهم  يحمي القانون ، كما لديهمومحمية طبقا  لألعراف السائدة 

ما لم يتم في أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم 
 ذلك بصفة تجارية.

 ( 3مادة ) 
تظل الحقوق المادية واألدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل 

مصونة ومحمية طبقا   التقليديةبالموارد األحيائية والمعارف 
نافهم التقليدية ونواتج حقوقهم في أص تظللألعراف السائدة ، كما 

 .محمية بموجب هذا القانون إكثارها وتبادلها فيما بينهم 
 

 
لضبط الصياغة ولصون -

وحماية  الحقوق المادية 
واألدبية للممارسيين 

 التقليديين .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( 4مادة ) 

يشترط لحماية األصناف النباتية الجديدة أن يفصح مقدم الطلب 
من قانون  190اتية الوارد في المادة بلمكتب حماية األصناف الن

عن  2002لسنة  82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
المصدر أو المصادر الوراثية األبوية والمعلومات التراثية والخبرات 
التي اعتمدوا عليها وإثبات الحصول عليها بوسائل شرعية 

لتى وبموافقة صريحة من دولة األصل حسب القواعد والترتيبات ا
تنص عليها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكالتها التى صدقت 

 عليها جمهورية مصر العربية.
 

 ( 4مادة ) 
يشترط لمنح الحماية ألى حق من حقوق الملكية الفكرية التي 
تتصل بالموارد األحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل 

اية عند تقديم جمهورية مصر العربية، أن ُيفصح طالب الحم
الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد األحيائية 
أو المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن ُيثبت حصوله على 

أحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة و تلك المصادر 
 المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما .

 

 
لسد المادة  هذه تم تعديل -
راغ التشريعى الناتج عن الف

الخاصة  200المادة  حذف
باإلفصاح عن المصادر 
 األصلية من الكتاب الرابع 

قانون الملكية الفكرية رقم ل
والتي تم  2002لسنة  82

حذفها الستكمال إجراءات 
انضمام مصر إلى ) وثيقة 
االتفاقية الدولية لحماية 

األصناف النباتية الجديدة   
تهدف )اليوبوف(،  والتي 

لمنع القرصنة البيولوجية 
التي تنتج عن عدم 
اإلفصاح عن المصادر 
والحصول على حقوق 
حماية دون علم دول 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
المصادر لهذه الموارد أو 

 المعارف . 
 مستحدثة ( 5مادة )   

في حالة استخدام طالب الحماية للموارد األحيائية أو المعارف   
التقليدية األجنبية أو كليهما كمصادر ، يلتزم بتقديم تعهد ُيقر 
فيه أنه قد حصل على تلك الموارد بطريقة مشروعة، وتبين 

البيانات التي يشملها هذا التعهد والنماذج  ةالالئحة التنفيذي
 الخاصة .

على الحماية كأن لم يكن ، إذا تخلف الطالب  وُيعد طلب الحصول 
 عن هذا االلتزام .

وفى جميع األحوال، ُتعتبر الحماية التي ُتمنح بالمخالفة ألحكام    
                          هذه المادة ُمنعدمة.

  
وذلك لبيان التزامات طالب 
الحماية للموارد األحيائية أو 

األجنبية المعارف التقليدية 
الة استخدامهما في ح

كمصادر ، وكذلك لبيان 
األثر المترتب عن تخلف 

 الطالب عن هذا االلتزام .

 ( 5مادة ) 
تلتزم الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في االنتفاع 
الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للموارد األحيائية والمعارف 
التراثية واالبتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات 
في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون واألعراف 

 
 
 حذفت
 
 

قل النص كترجمة حيث نُ 
من اتفاقية األمم المتحدة 
للتنوع البيولوجى 
ويروتوكول ناجويا والذين 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
زم الدولة بضمان حصول المجتمعات المحلية على السائدة، كما تلت

حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد األحيائية 
والمعارف التراثية ذات الصلة، ويتم متابعة ذلك من خالل ممثلي 

 المجتمعات المحلية.  

 
 حذفت

يخاطبان الدول وال محل 
 له في القوانين الوطنية.

 ( 14مادة ) 
تدون كافة الموارد األحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات 

ألحيائى ويكفى ذكر اسم المورد ا حيائىإلفى سجل التنوع االتى تتم 
بلغة عامية أو محلية أو دولية أو بلهجة محلية مع تدوين االسم 

 العلمى فى السجل إلقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.
 

وتبين الالئحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها فى هذا 
السجل وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب اإلعالن عن 

شبكة ما فى ذلك رصده على موقع الجهاز على محتوياته ب
، وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد األحيائية االنترنت

واالبتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها،  التراثيةوالمعارف 
وال يؤثر النشر العلمى والتسجيل العلنى لبيانات الموارد األحيائية 

 (14( أصلها مادة )٦مادة )
 

كافة الموارد األحيائية والمعارف المتصلة  العلنيفي السجل تدون 
ذكر اسم المورد  ويكفي ،عليهاتتم  التيبها وكل التصرفات 

مع  ،أو بلهجة محلية ،دوليةأو  ،محليةأو  ،عاميةبلغة  األحيائي
السجل إلقرار حقوق الدولة والمجتمعات  في العلميتدوين االسم 

 المحلية.
هذا  فيوتبين الالئحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها 

وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب اإلعالن  ،السجل
 شبكةذلك رصده على موقع الجهاز على  فيعن محتوياته بما 

، وتظل حقوق ملكية المجتمعات (نترنتاإل المعلومات الدولية )
واالبتكارات ذات  التقليديةالمحلية للموارد األحيائية والمعارف 

والتسجيل  العلميلم تسجل ثابتة لها، وال يؤثر النشر  التيالصلة 
لتقليدية واالبتكارات لبيانات الموارد األحيائية والمعارف ا العلني

 
جاء التعديل للتوافق مع 
التعريفات الواردة في مادة 

 ( من مشروع القانون.1)
 
 
 
 

 لضبط الصياغة
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
واالبتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات  التراثيةوالمعارف 

 المحلية وال على حق الدولة فى حمايتها.
 فيعلى حقوق الملكية للمجتمعات المحلية وال على حق الدولة 

 حمايتها.
 
 ( 8مادة ) 

 

ُينشأ بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى 
األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن  الموارد

استخداماتها، والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد 
األحيائية والمعارف التراثية واالبتكارات المتصلة بها، برئاسة 

 وعضوية كل من:الوزير 
 

 الرئيس التنفيذي للجهاز. -
 
 الدولة.رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس  -

 
 

في مجال عدد ال يجاوز ثالثة من الخبراء المتخصصين  -
 .والمعارف التراثية يختارهم الوزير الموارد األحيائية

لموارد األحيائية لالقومى الفصل الثالث: اجلهاز 
 واملعارف التقليدية

 ( 8( أصلها مادة )7مادة )
لموارد األحيائية والمعارف لالجهاز القومى ينشأ جهاز يسمى )

رئيس  ويتبع ،كون له الشخصية االعتبارية العامةي (،التقليدية
وله أن  ،ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة مجلس الوزراء،

 .ا في المحافظاتنشئ فروعً ي
 
 

 حذف -
 
 حذف  -     
 
 

 حذف -

  
رأت اللجنة أهمية وجود -

مختص ومستقل جهاز 
إلدارة الموارد األحيائية 
المصرية التي تمتاز بالتنوع 

وتقدر بماليين  والثراء
ومتابعة حاالت  الجنيهات،

القرصنة األحيائية على 
 الموارد األحيائية المصرية

، حيث إن حجم ومواجهتها
األعمال وحجم القيم 
المترتبة على المنافع أكبر 
من أن تقوم بها لجنة، كما 

لجنة( بمفهومها أن )ال
اإلداري تفتقر آليات متابعة 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
عدد ال يجاوز أربعة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث  -

 العلمية يختارهم المجلس األعلى للجامعات.
ممثلين عن وزارات ) الزراعة واستصالح األراضي، البيئة،  -

، التجارة والصناعة، الخارجية، البحث العلمى، الصحة
 الدفاع (.التنمية المحلية، الثقافة، 

ثمانية ممثلين عن المجتمعات المحلية  ال يجاوزعدد  -
 .يختارهم الوزير المختص بشئون التنمية المحلية

من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل  وللجنة أن تستعين بمن تراه 
 ت معدود في المداوالت.و ة، دون أن يكون لهم صنمعي

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة 
 ي فيه الرئيس.ذالتساوى يرجح الجانب ال

ويصدر قرارا  من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجنة 
عضائها وبدل حضور وتحديد اختصاصاتها األخرى، ومكافآت أ 

 الجلسات.
كما ينشأ بجهاز شئون البيئة قطاع يسمى " قطاع تنظيم النفاذ 
إلى الموارد األحيائية وتقاسم المنافع " يتولى القيام بتنفيذ األعمال 

 حذف -
 

 حذف -
 
 

 حذف -     
 
 حذفت -   
 
 
 

 حذفت -
 
 

 حذفت -
 
 

والتوصيات  التقارير
، الصادرة من المسئولين

وتفتقر القوة القانونية 
  إلصدار التراخيص وخالفه

فضال  عن أن هناك عدد 
من دول العالم يوجد بها 
جهاز متخصص في هذا 
 الشأن مثل البرازيل  وغيرها.

كما أن بعض الدول التي 
وانين تنظم أصدرت بالفعل ق

النفاذ للموارد األحيائية تقوم 
بتعديل قوانينها حاليا  لتضم 
كيانا  إداريا  موحدا  ومستقال  
لتقليل عمليات التداخل بين 
الجهات المختلفة مثل دولة 

 جنوب أفريقيا.
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
الميدانية الالزمة إلصدار التراخيص، وكذلك القيام بالمهام 

 ( من مشروع القانون. 7الواردة بالمادة ) 
 حذفت -
 

 ( 7مادة ) 
( من قانون البيئة الصادر  5مع مراعاة أحكام المادة رقم )  

، يتولى جهاز شئون البيئة رسم 9419لسنة  4بالقانون رقم 
السياسة العامة وإعداد الخطط الالزمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد 
األحيائية والمعارف التراثية وضوابط االقتسام العادل للمنافع 
الناشئة عن استخداماتها، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن 

يق مع يباشر جميع التصرفات واألعمال الالزمة لذلك بالتنس
 الجهات اإلدارية المختصة، وله على األخص ما يلي:

حماية الموارد األحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى  -1
ووضع قواعد  واالبتكارات ذات الصلة التراثيةالمعارف 

وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخداماتها مع كافة 
 األطراف.

 
 
 

 (7( أصلها مادة ) 8مادة ) 
 ما يأتي: يهدف الجهاز إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموارد األحيررائيررة وتنظيم إترراحررة النفرراذ إليهررا وإلى حمررايررة  .1
 .المعارف واالبتكارات ذات الصلة

 
 

تشـــــــــجيع األنشـــــــــطة المختلفة لتنمية الموارد األحيائية  .2
 ) مستحدث( .واستخدامها المستدام

 
تعديالت عدة تم إدخال -

على هذه المادة لتحديد 
، أهداف الجهاز الجديد 

ونقل باقى البنود الواردة في 
( 12هذه المادة إلى مادة )

مستحدثة الخاصة 
باختصاصات مجلس إدارة 

 الجهاز .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 

 
 

التراثية األحيائية والمعارف  المواردت النفاذ إلى تلقي طلبا -2
المتصلة بها وعرضها على اللجنة القومية للبت فيها 

 ومتابعتها.
عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع  -3

ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما 
 .يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال

يه الموارد األحيائية وما يكون متاحا  إنشاء سجل يدون ف -4
 معارف تقليدية ومداومة تحديثه. للعامة من

المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص طبقا  لالشتراطات الواردة  -5
 فيها.

وضع برامج التثقيف الخاصة بالمجتمعات المحلية  -6
والمواطنين عن حماية الموارد األحيائية وتنظيم النفاذ إليها 

 عها.وتقاسم مناف

وضــــــع قواعد وضــــــوابط تقاســــــم المنافع الناشــــــئة عن  .3
ـــارف التقليـــديـــة.              اســـــــــتخـــدام الموارد األحيـــائيـــة والمع

 ) مستحدث(
 

 حذف -
 
 
 
 

 حذف -
 
 
 

 حذف -
 
 

 حذف -
 
 

 حذف -
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
وضع آليات وإجراءات لضمان حصول المجتمعات المحلية  -7

على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد 
 الصلة. التراثية ذاتاألحيائية والمعارف 

 متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. -8
اقتراح اآلليات االقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة لتنمية  -9

 موارد األحيائية واستخداماتها المستدامة.ال
 

 تهيئة فرص عمل مناسبة ألفراد المجتمعات المحلية. -10
 

االبتكار ودعم القدرات بالتدريب وبرامج  ىالمشاركة ف -11
البحوث الخاصة بحماية الموارد األحيائية وتقاسم المنافع 

 الناشئة عن استخداماتها.
وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع عمل دراسات اقتصادية  -12

 الناشئة عن استغالل الموارد األحيائية.
الخاصة  فيذية النماذج والبيانات واإلجراءاتنالالئحة الت وتبين

بالموافقة المسبقة عن علم وطلبات الترخيص واالتفاقات المشار إليها 
األحيائية التى تتضمن الحفاظ المواد عقود نقل نماذج بما في ذلك 

 على حقوق الدولة والمجتمعات المحلية في تقاسم المنافع.

 حذف -
 
 
 

 حذف -
 
 حذف -
 
 

فيما  تهيئة فرص عمل مناسررررربة ألفراد المجتمعات المحلية .4
   .يتعلق بتنمية الموارد األحيائية واســــتخدامها المســــتدام 

 (10أصله بند  4) بند 
 

 (11أصله بند  5) بند .كما هو .5
 
 
 

 حذف -
 
 

 حذفت  -
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( 12مادة ) 
( من قانون البيئة المشار 14،15مع مراعاة حكم المادتين رقمى )

إليه، يهدف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة إلى 
المساهمة فى تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسام العادل 
للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وحماية المعارف التراثية 

يات والممارسات ذات الصلة من خالل المشاركة واالبتكارات والتقن
 فى تمويل ما يلى:

 
التراثية منظومة تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية والمعارف  .1

 وضوابط االقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
المشروعات الرائدة التجريبية فى مجال برامج البحوث  .2

األحيائية واالقتسام العادل  الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد
 للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

دعم جهود الدولة القتراح آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة  .3
 المختلفة لتنمية الموارد األحيائية واستخداماتها المستدامة.

  (12أصلها مادة ) (٩مادة )
بالمشاركة فى تمويل  سبيل تحقيق أهدافهيقوم الجهاز في 

 ما يلى:
 
 
 
 
 
 
 
 

منظومررررة تنظيم النفرررراذ إلى الموارد األحيررررائيررررة والمعررررارف  .1
وضررررررررررررروابط االقتسرررررررررررررام العادل للمنافع الناشرررررررررررررئة عن  التقليدية

 .استخداماتها
 .كما هو  .2

 
 
 

 .كما هو .3
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لضبط الصياغة
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
األنشطة واألعمال الميدانية الالزمة إلصدار التراخيص  .4

األحيائية واالقتسام العادل الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد 
 للمنافع الناشئة عن استخداماتها، ومتابعتها.

لمعرفة قيمة المنافع  اإلحصائيةعمل الدراسات االقتصادية و .5
 الناشئة عن استخدامات الموارد األحيائية.

 
لى الموارد إاألغراض األخرى التى تهدف إلى تنظيم النفاذ  .6

األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، 
والتى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى 

 اللجنة القومية.
 

 .كما هو .4
 
 
 

لمعرفة قيمة المنافع  والكميةعمل الدراسررررررررررات االقتصررررررررررادية  .5
 الناشئة عن استخدامات الموارد األحيائية .

 
 
 

األغراض األخرى التى تهررردف إلى تنظيم النفررراذ إلى الموارد  .6
واالقتسرررررررام العادل  والمعارف التقليدية ذات الصـــــلةاألحيائية 

 للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
 

 
 
 

الدراسات الكمية  ث إنحي
الدراسات اإلحصائية تشمل 

، كما أنها أكثر والحسابية
 . شموال  

لضمان شمول ذلك -
الموارد األحيائية 

 والمعارف التقليدية.
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( مادة مستحدثة 1٠مادة ) 

 عنىيكون للجهاز مجلس إدارة، يشـــكل برئاســـة الوزير الم
( وال يزيد على 10بشـــــئون البيئة، وعضـــــوية عدد ال يقل عن )

(، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيــــذي للجهــــاز، 16)
رئيس إدارة الفتوى المختصـــــــــة، وتمثيل مناســـــــــب لذوي الخبرة 

 والوزارات المعنية وممثلي المجتمعات المحلية.
ويصــــدر بتشــــكيل مجلس اإلدارة وتحديد مكافأة األعضــــاء 
وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على 

ســــــنوات  أربع، وذلك لمدة بشــــــئون البيئة عنىعرض الوزير الم
 .قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة

ولمجلس اإلدارة أن يشــكل من بين أعضــائه لجنة أو أكثر 
كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض  يعهد إليها ببعض المهام،

 .يذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلسالرئيس التنف
 

 

 
تشكيل لبيان آلية  -

 .  مجلس إدارة الجهاز 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( مادة مستحدثة11مادة ) 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيســه مرة على األقل كل 
ثة أشـــــــــهر، وكلما دعت الحاجة  لذلك، أو بناًء على طلب ثال

وال يكون اجتماعه صــحيحا إال بحضــور نصــف عدد األعضــاء، 
الرئيس وأغلبية أعضــــــــائه، وتصــــــــدر قراراته بأغلبية أصــــــــوات 

ي وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذ ،األعضاء الحاضرين
 .منه الرئيس

وللمجلس أن يدعو لحضـــور جلســـاته من يرى االســـتعانة 
 .بهم من دون أن يكون ألي منهم حق التصويت في المداوالت

ويمتنع على أي عضو االشتراك في المداوالت أو التصويت 
في الشــــئون المعروضــــة على مجلس اإلدارة في حالة وجود أي 

المعروض تعارض مصــالح بين مصــلحته الشــخصــية والموضــوع 
لــه أو ألحــد من أقــاربــه حتى الــدرجــة الثــانيــة، وتحــدد الالئحــة 

 .التنفيذية اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك

 
وذلك لبيان التنظيم -

القانوني لمجلس إدارة 
 جهاز .ال
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
لة غيـا  رئيس مجلس اإلدارة، يرأس جلســــــــــات  وفي حا
المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشــــر اختصــــاصــــاته خالل 

 .فترة غيابه
 

 ( مادة مستحدثة12مادة ) 
يا المهيمنة على  طة العل مجلس إدارة الجهاز هو الســـــــــل

التي يسير  شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة
عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أهدافه، 

القانون، ويباشــر المجلس اختصــاصــاته على الوجه المبين بهذا 
 وله على األخص ما يلي:

رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط الالزمة لتنظيم النفاذ  .1
 إلى الموارد األحيائية والمعارف التقليدية.

اعتمـــاد الهيكـــل التنظيمي للجهـــاز، وذلـــك وفقـــا للقواعـــد  .2
 واإلجراءات المقررة في هذا الشأن

د البشـــــــــرية إقرار اللوائح المالية والفنية واإلدارية والموار  .3
وغيرهــــا من اللوائح الــــداخليــــة المتعلقــــة بتنظيم العمــــل 

 بالجهاز.

 
استحدثت اللجنة هذه 
المادة وذلك لبيان 
اختصاصات مجلس إدارة 

 الجهاز .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام  .4

 الموارد األحيائية والمعارف التقليدية.
تلقي طلبات الحصـــــــــول على الموارد األحيائية والمعارف  .5

 التقليدية المتصلة بها.
لمنصـــــــف والعادل للمنافع عقد اتفاقات لتفعيل التقاســـــــم ا .6

ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضـــوابط وقواعد هذا التقاســـم 
 بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال.

إنشــاء ســجل يدون فيه الموارد األحيائية وما يكون متاحًا  .7
 من معارف تقليدية ومداومة تحديثه.

قًا لالشـــــــــتراطات  .8 ية لتنفيذ التراخيص طب المتابعة الميدان
 لواردة بها.ا
وضـــــــــع برامج التثقيب الخاصـــــــــة بالمجتمعات المحلية  .9

ــاذ  ــة وتنظيم النف ــائي ــة الموارد األحي ــاي والمواطنين عن حم
 إليها وتقاسم منافعها.                

وضـــــــع إليات وإجراءات لضـــــــمان حصـــــــول المجتمعات  .10
المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات 

 المعارف التقليدية ذات الصلة.الموارد األحيائية و 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. .11
وضع إليات اقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة لتنمية  .12

 الموارد األحيائية واستخدامها المستدام.
عمل دراســــــــات اقتصــــــــادية وكمية لمعرفة قيمة المنافع  .13

 األحيائية.الناشئة عن استغالل الموارد 
إصــــدار تراخيص إتاحة الحصــــول على الموارد األحيائية  .14

 والمعارف التقليدية واالبتكارات المتصلة بها.
إقرار مشــــــــروع الموازنة الســــــــنوية والحســــــــا  الختامي  .15

 .السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز
بشـــــــــئون البيئــة أو الرئيس  عنىالنظر فيمــا يرى الوزير الم .16

التنفيــذي للجهــاز عرضــــــــــه من مســــــــــائــل تــدخــل في مجــال 
 .اختصاصه

 
 ( مادة مستحدثة13مادة ) 

، يصـــــدر بتعيينه قرار من اً متفرغ اً تنفيذي اً يكون للجهاز رئيســـــ
بشئون البيئة  عنىترشيح الوزير المرئيس مجلس الوزراء بناء على 

لمدة أربع ســـــــــنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار 

وذلك لضرورة إنشاء  -
الهيكل التنظيمى وتحديد 

الرئيس  اختصاصات
التنفيذي للجهاز ومسئولياته 

 المالية املته ومدة تعيينه ومع
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
للجهاز،  معاملته المالية، ويكون مســئوال عن تنفيذ الســياســة العامة

كما يكون مســـــئوال أمام مجلس اإلدارة عن ســـــير أعمال الجهاز فنيا 
 وإداريا وماليا، ويختص باآلتي:

الجهاز واإلشــــراف العام على ســــير العمل به  تصــــريب أمور .1
 ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.

  إعداد وعرض الموضوعات على مجلس اإلدارة.  .2
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .3
إعداد وعرض مشــــــــروع الموازنة الســــــــنوية والمركز المالي   .4

  .والقوائم المالية للجهاز وعرضه على مجلس اإلدارة
ورية ربع ســـــــــنوية على مجلس اإلدارة عن عرض تقارير د  .5

 نشاط الجهاز وسير العمل به.
اقتراح الالئحة الخاصة بالموارد البشرية بالجهاز دون التقيد  .6

 بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن.
 مباشرة االختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. .7
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
ــه مجلس إدارة الجهــاز من   .8 ــه ب ــام بمــا يكلف أعمــال أو القي

 مهام.
 االختصاصات األخرى التي يرى مجلس اإلدارة إسنادها إليه. .9

وللرئيس التنفيـذي للجهـاز أن يفوض واحـدا أو أكثر من شــــــــــاغلي 
 الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.

للجهــاز أمــانــة فنيــة، يصــــــــــدر بتشـــــــــكيلهــا وتحــديــد  ويكون 
 ر من الرئيس التنفيذي للجهاز.اختصاصاتها ونظام عملها قرا

 ( مادة مستحدثة14مادة ) 
 .بالغيريمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي صالته 

 

لبيان تمثيل الشخصية 
 االعتبارية للجهاز.

 ( 11مادة ) 
ُيضاف إلى موارد صندوق حماية البيئة المنصوص عليها فى 

لسنة  4( مكررا من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 14المادة )
 ما يلى : 1994

 
مقابل المصاريب اإلدارية الالزمة لمراجعة الطلبات  .1

المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص 

 ( 11مادة ) ( أصلها 15مادة )
 :تتكون موارد الجهاز مما يأتي

 
 
 
 .القانون رسوم إصدار التراخيص طبًقا ألحكام هذا  .1

 
تم تقديم وتأخير البنود 
واستحداث بعض البنود 
لبيان مصادر موارد 
الجهاز ، كما تم وضع 
بعض أعمال اللجنة التي 
كانت مقترحة في مشروع 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
والموافقات المسبقة عن علم لجمع واستخدامات الموارد 
األحيائية بما ال يجاوز مائتين وخمسين ألف جنية مصرى، 
ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة 

 هاز.مجلس إدارة الج
 

نسبة من القيمة اإلجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة  .2
الستخدامات الموارد أو المعارف ويتم االتفاق على هذه 

وجهاز شئون بين صاحب الترخيص  بالتفاوضالنسبة 
 .المجتمع المحلى المعنىبمشاركة  البيئة

الهيئات الوطنية اإلعانات والهبات والتبرعات المقدمة من  .3
ح األجنبية لتحقيق أغراض تنظيم النفاذ إلى الموارد والمن

األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن 
 استخداماتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.

والتعويضات التي ُيتفق عليها أو  الغرامات التى ُيحكم بها، .4
ُيحكم بها عن األضرار الناتجة عن المخالفات لتنظيم النفاذ 

لموارد األحيائية واالقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إلى ا
 استخدامها.

 
 
 

 
نسررررربة من القيمة اإلجمالية للعوائد المباشررررررة أو غير المباشررررررة  .2

 الستخدامات الموارد أو المعارف ويتم االتفاق على هذه النسبة
طبقًا التفاق تقاســــم المنافع بين صــــاحب الترخيص والجهاز 

 .المحليةبمشاركة األشخاص والمجتمعات 
ــا  المقرررردمررررةاإلعررررانررررات والهبررررات والتبرعررررات والمنح  .3 التي يقبله

ا للقواعــد المعمول بهــا في هــذا مجلس إدارة الجهــاز ، وفقــً
 أغراضه.يتفق مع الشأن وبما 

 

والتعويضررررات التي  التي يحكم بها حصـــيلة ما يعادل الغرامات .4
ُيتفق عليها أو ُيحكم بها عن األضرررررررار الناتجة عن المخالفات 

القانون الوارد من الحكومة 
مع ضبط الصياغة وإعادة 

 الترتيب. 
 
 
 
 
 لضبط الصياغة  
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 
 
 
 
 

يصدر بها قرار من رئيس مجلس الموارد األخرى التى  .5
 الوزراء بناًء على عرض الوزير.

العادل للمنافع  لتنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية واالقتسرررررررررررررررام
 الناشئة عن استخدامها.

مقابل األعمال واألعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها  .5
النحو الـــذي تحـــدده الجهـــاز للمرخص لهم أو للغير على 

 .) بند مستحدث(الالئحة التنفيذية
يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع  التي الموارد األخرى  .6

 (5أصله بند  6) بند  .أغراضه
 

 
 

لررزيرررررررادة الررمرروارد الررمرررررررالرريرررررررة 
للجهاز بما يمكنه من القيام 

 بالمهام الموكل بها .
 . لضبط الصياغة

 ( مادة مستحدثة1٦مادة ) 
يكون للجهـــاز موازنـــة تعـــد على نمط موازنـــات الهيئـــات 

االقتصــادية، وتبدأ الســنة المالية للجهاز مع بداية الســنة  العامة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشـــــــــتمل على جميع إيراداته 
ومصـــــروفاته دون اســـــتثناء، ويفتح له حســـــا  بالبنك المركزي 

حيل الفائض المصـــــري ضـــــمن حســـــا  الخزانة الموحد، ويتم تر 
 خر.من عام إلى إالمحقق سنويًا من موارده الذاتية 

 
استحدثت اللجنة هذه المادة 
لبيان موازنة الجهاز 

 وأحكامها .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
المجتمعية بنسبة عادلة  ساهمةعلى أن يلتزم الجهاز بالم

 سنويًا يقررها مجلس اإلدارة من هذا الفائض.
وذلك إعماال  لحكم الفقرة 

( من 2الثالثة من المادة )
 مشروع القانون .

 
 ( ٦مادة ) 

التراثية استخدام الموارد األحيائية والمعارف  يحظر (أ)
واالبتكارات أو أجزاء منها دون الموافقة المسبقة عن علم 
وترخيص من السلطة المختصة على أن يكون متوافقًا مع 
ما ورد في التشريعات الوطنية والصون واالستخدام 
المستدام طبقًا لتوجيهات اتفاقية التنوع البيولوجي وبما ال 

قانون وبما ( من هذا ال 3يتعارض مع ماورد في المادة ) 
 ال يؤدى إلى إهدار تلك الموارد األحيائية.

يكون اقتسام المنافع الناشئة عن االستخدام بموجب  (ب)
يحقق العدالة  بشروط متفق عليها على نحوعقد اتفاق 

 والتوازن بين طرفيه.
 
 

 الفصل الرابع: نظام الرتخيص
 (21( و)٦) ( أصلها املادتني17مادة )

 
التقليــديــة  يحظر اسررررررررررررررتخررردام الموارد األحيرررائيرررة والمعرررارف

 .من السلطة المختصةبدون ترخيص واالبتكارات أو أجزاء منها 
 
 
 
 

اقتسررررام المنافع الناشررررئة عن االسررررتخدام بموجب عقد ويكون 
، وذلك وفًقا للضــــــوابط التوازن بين طرفيهو  العدالةيضــــــمن  اتفاق

 التي تحددها الالئحة التنفيذية.
 

  
 

( 6تم دمج المادتين )
( لضبط الصياغة 21و)

 والترتيب
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وشروط إصدار الموافقة المسبقة 

اقتسام المنافع الناشئة عن الحصول عن علم وضوابط آليات 
 على الموارد األحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة.

 ( 21مادة ) 
ُيحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى استخدام أى موارد 

ويتم التنقيب عن  أحيائية ما لم يكن فى حوزته ترخيص بذلك،
متخصصين من  للحصول عليها بمشاركة وحضورتلك الموارد 

وعليه االلتزام بشروط وبنود  ،تحددهم الجنةالخبرة ذوى 
تقاليد وعادات  مراعاة احترام الترخيص وتقديمه عند الطلب مع

 وقيم المجتمعات المحلية.

 
 حذفت

 
 

الشــــــــروط المحددة بالترخيص وفق  ويتم التنقيب عن تلك الموارد
مراعاة ، وبيحددهم الجهاز متخصررصررين من ذوى الخبرة وبإشراف

 .تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية
 طلبه.عند  بتقديم الترخيص ويلتزم المرخص له 

 

 ( 15مادة ) 
 األنواع التالية من التراخيص:تختص اللجنة القومية بإصدار 

ترخيص أكاديمى للبحوث لمدة ال تتجاوز خمس سنوات  (أ)
تستهدف الكشف عن المكنون العلمى  عملية إلجراء بحوث

المتصلة بها  التراثيةللموارد األحيائية أو للمعارف 
أو مؤسسته  بشرط أال يتطلع الباحثالمحتملة  اتهاواستخدام
على حقوق ملكية استئثارية أو استخدام  للحصولالعلمية 

 (15( أصلها مادة )18)مادة 
 
 التراخيص اآلتية:يختص الجهاز بإصدار 

ترخيص أكررراديمى للبحوث لمررردة ال تتجررراوز خمس سررررررررررررررنوات  .أ
تسررررررتهدف الكشررررررف عن المكنون العلمى علمية  إلجراء بحوث

المتصررررررررررررررلررررة بهررررا التقليـــديـــة  للموارد األحيررررائيررررة أو للمعررررارف
أو مؤسررررررررررسررررررررررته بما ال ُيتيح للباحث  واسررررررررررتخداماتها المحتملة

 
 لضبط الصياغة     
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
للمعارف التى تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن  ى تجار 

يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية 
بوضوح تام وعالقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة وال 

لى إالمصاحبة  المعلوماتيحق له نقل أى من العينات أو 
ى بدون توقيع اتفاق نقل المواد استخدام تجارى أو صناع

 .تقره اللجنةالذى 

 
 ثالث سنواتترخيص تجارى للبحوث لمدة ال تتجاوز   (ب)

إلجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمى 
للموارد األحيائية أو المعارف المتصلة بها واستخداماتها 
المحتملة مع تطلع الباحث أو مؤسسته للحصول على حقوق 

 تلك البحوث. يكشفهاملكية استئثارية للمعلومات التى 
 
 
 

 

و اسرررررررتخدام على حقوق ملكية اسرررررررتئثارية أالحصـــــول العلمية 
تجارى للمعارف التى تكشرررررررررررفها تلك البحوث مع ضررررررررررررورة أن 
يتضررررررررررررررمن طلررب الترخيص الهرردف من تلررك البحوث العلميررة 
بوضررررررروح تام وعالقة طالب الترخيص بالصرررررررناعة والتجارة وال 

المصررررررررررررررراحبررة إلى  المعارفيحق لرره نقررل أى من العينررات أو 
أو  اسرررررتخدام تجارى أو صرررررناعى بدون توقيع اتفاق نقل المواد

 يقره الجهاز.الذى  الموارد
ترخيص تجارى للبحوث لمدة ال تتجاوز ثالث سرررررنوات إلجراء  . 

بحوث علمية تسرررررررتهدف الكشرررررررف عن المكنون العلمى للموارد 
األحيائية أو المعارف المتصرلة بها واسرتخداماتها المحتملة مع 
تطلع الباحث أو مؤسررررررررررررسررررررررررررته للحصررررررررررررول على حقوق ملكية 

 تلك البحوث.تكشفها  تىاستئثارية للمعلومات ال

 
 

لتتماشى مع التعديالت التي 
أدخلتها اللجنة على مشروع 

 القانون .
 

      

 
 لضبط الصياغة 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
ين لمدة يأو االعتبار  ترخيص تجارى لألفراد الطبيعين (ج)

بغرض االستخدام التجارى  تجاوز ثالث سنواتال 
شكل  أو أىللموارد األحيائية أو المعارف المتصلة بها 

 من األشكال.
 

غير تجارى فى نطاق المجتمعات  لترخيص استغال (د)
المحلية فقط وال يجوز امتداده لمن هم من خارج تلك 

 المجتمعات.
لمراكز التعليم أو البحوث )هـ( يجوز منح ترخيص خاص 

أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى 
ومن ثم الحصول على الموارد األحيائية والمعارف التراثية 
ألغراض البحث العلمى والتعليم، وذلك طبقا لضوابط معينة 

 تبينها الالئحة التنفيذية للقانون.
منه ومن السلطة المختصة  المرخص له فى اتفاق كتابى موقع يلتزم

بجمع الكميات واألنواع  –إن وجد  -وممثل المجتمعات المحلية
المحددة فى التراخيص دون غيرها، كما يلتزم باقتسام المنافع الناشئة 

ارى لألفراد الطبيعين أو االعتبرررررراريين لمرررررردة ال ترخيص تجرررررر .ج
تجاوز ثالث سررررررررررررررنوات بغرض االسررررررررررررررتخدام التجارى للموارد 

 شكل من األشكال. يأب األحيائية أو المعارف المتصلة بها
 
 .كما هو .د
 
 

ترخيص خـاص للمتـاحف أو لبنوك الموارد الجينيـة الوطنيـة  .ه
التقليدية ألغراض للحصــول على الموارد األحيائية والمعارف 

التي يصـــــــدر ضـــــــوابط لالبحث العلمى والتعليم، وذلك طبقا ل
 السلطة المختصة. بتحديدها قرار من

المرخص له فى اتفاق كتابى موقع منه ومن السرررلطة يلتزم و 
بجمع الكميات  –إن وجد  -المختصررررة وممثل المجتمعات المحلية

م باقتسررررررررررررررام واألنواع المحددة فى التراخيص دون غيرها، كما يلتز 

 لضبط الصياغة
 
 
 
 
 
 
 

 

لمواكبة التطور الحادث في 
استخدامات الموارد 
األحيائية والمعارف التقليدية 
ألغراض البحث العلمى 
والتعليم، وتباين الحاالت 

 .العلمية مما يستلزم المرونة
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
مع السلطة التراثية عن استخدام الموارد األحيائية والمعارف 

 المختصة.
 

مية إعفاء المراكز ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة القو 
التعليمية واألكاديميات البحثية وبنوك الموارد الوراثية الوطنية من 
مقابل المصروفات اإلدارية الخاصة بتراخيص جمع واستخدامات 

 ألغراض البحث العلمى والتعليم.ذلك الموارد األحيائية إذا كان 

التقليدية  المنافع الناشررئة عن اسررتخدام الموارد األحيائية والمعارف
 .مع السلطة المختصة

ويجوز للســـــــــلطة المختصـــــــــة إضـــــــــافة أنواع أخرى من 
ُتصــدر قرار أن خيص المؤقتة، على االتراخيص، بما في ذلك التر 
 .بأنواعها وضوابط منحها

 ( مادة مستحدثة 1٩مادة ) 
يكون إصـــــــدار وتجديد التراخيص المنصـــــــوص عليها بالمادة   
ألف  مائتي بحد أقصــــى( من هذا القانون بعد ســــداد رســــم 18)

 السلطة المختصة.بتحديد فئاته قرار من  جنيه، ويصدر
تحصـــيل هذه الرســـوم وفًقا ألحكام قانون تنظيم اســـتخدام  ويتم  

ة لســـــــن 18وســـــــائل الدفع غير النقدي الصـــــــادر بالقانون رقم 
2019. 

وللســــلطة المختصــــة اإلعفاء من ســــداد رســــوم التراخيص أو   
 تجديدها في أي من الحالتين األتيتين:

 
 

لتنظيم إصدار وتجديد 
التراخيص الواردة في المادة 

(18. ) 
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
ألشـــــــــخاص إصـــــــــدار ترخيص أكاديمي للبحوث ل .1

 .ة واالعتبارية العامةالطبيعي
 
 

الحصـــــول على تراخيص االســـــتغالل غير التجارى  .2
ــة  ا للمــادة في نطــاق المجتمعــات المحلي ــً فقط طبق

 بند دـ(. /18)
 

لضمان عدم وجود معوقات 
أمام الباحثين من 
األشخاص الطبيعية 
واالعتبارية العامة فيما 

 يتعلق بالبحث العلمى .

 ( 1٦مادة ) 
الذى تبينه الالئحة يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج 

 التنفيذية متضمنا البيانات التالية:
ب بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طال .1

 الترخيص لمتابعة نشاطه.
المنافع االقتصادية واالجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع ان  .2

تعود على الدولة والمجتمعات المحلية وكذلك على الدولة 
التى ينتمى إليها طالب الترخيص األجنبى نتيجة إتاحة النفاذ 

 (1٦( أهلا مادة )2٠)مادة 
 المعد لهذا الغرض يتقردم طالب الترخيص بطلبره على النموذج

 :ما يأتي امتضمنً 
 
 .كما هو .1
 

المنافع االقتصررادية واالجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود  .2
 ينتمي التيعلى الدولة والمجتمعات المحلية وكذلك على الدولة 

 
 لضبط الصياغة

 
 
 
 

 لضبط الصياغة
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
الموارد األحيائية أو المعارف  الحصول علىإلى ومن ثم 

واآلليات وطبيعة البتكارية موضوع الطلب وا التراثية
الدراسات التى سوف تتم على الموارد األحيائية أو المعارف 
التراثية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك 
الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات 
والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع 

 االستخدامات.
 
 
 

 
 

تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر  .3
الصحى والزراعة والسالمة األحيائية والقيم التقليدية 

 والممارسات الحضارية المعرفية للمجتمعات المحلية.

لموارد لإليهرررررا طرررررالرررررب الترخيص األجنبى نتيجرررررة إتررررراحرررررة النفررررراذ 
 .األحيائية أو المعارف التقليدية واالبتكارية موضوع الطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراســـــات التى ســـــوف تتم على الموارد األحيائية أو طبيعة  .3
والجهات المشـــــــــاركة فى تلك ، المعارف التقليدية التى يتم جمعها

الدراســـات بما فى ذلك المشـــاركة الوطنية فى الدراســـات والمتابعة 
 والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع االستخدام.

 

 (4أصله بند  3بند  كما هو  ) .4
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

تم فصل هذا البند عن البند 
السابق وجعله بندا  مستقال  
لضبط الصياغة وتسهيل 

 بيان مضمون البند .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
األثر البيئى للجمع المقترح فى حالة جمع  تقييمدراسة  .4

 وتنظيمكميات من المحتمل تأثيرها علي الموارد األحيائية 
 الالئحة التنفيذية النماذج واإلجراءات الالزمة لكل ذلك.

حالة جمع  فيللجمع المقترح  يكولوجيعلى النظام اال دراسة األثر .5
 .الموارد األحيائية علىكميات من المحتمل تأثيرها 

 
الموافقة الصـــــــــادرة عن الوحدة المحلية المختصـــــــــة، وذلك في  .6

 . ) بند مستحدث (الحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية
ا  ـــً ـــه وفق ـــك كل لإلجراءات والنمـــاذج التي تبينهـــا الالئحـــة وذل

 التنفيذية.
 

 ، و لضبط الصياغة
ماشى مع محتوى القانون يتل

 .وموضوعه 
وفقا  لما ورد في تعريف 

 المجتمعات المحلية .

 ( ٩مادة ) 
ينشر الجهاز طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص 
في نشره غير دورية أو جريدة يومية واسعة االنتشار أو على 

 موقعه على شبكة اإلنترنت.
البيانات الالزم اإلفصاح عنها في هذا وتبين الالئحة التنفيذية 

المجال ويسجل الجهاز نسخة من الطلب وشروطه في سجل يحق 
 لكل ذى شأن االطالع عليه.

 (٩( أصلها مادة )21)مادة 
يتولى الجهاز إنشــاء ســجل ورقي أو إلكتروني لقيد طلبات 

 الترخيص، ويحق لذوي الشأن اإلطالع عليه.
طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل كما يقوم الجهاز بنشــر 

الرسمي على وعلى موقعه  ،منح الترخيص في نشرة غير دورية
وتبين الالئحة التنفيذية (، اإلنترنتشـــــــــبكة المعلومات الدولية )

 .البيانات الالزم اإلفصاح عنها في هذا المجال
 

 
لضبط الصياغة ، وإضافة 
 كلمة )إليكترونى( تماشيا  

مع اتجاه الدولة نحو التحول 
الرقمى ، ولضمان مزيد من 
الشفافية ، كما تم حذف 
عبارة) جريدة يومية ( نظرا  
ألن النشر على الموقع 

 اإلليكترونى سيكون كافيا .



41 
 

 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( 1٠مادة ) 

ُيعلن الجهاز طالب الترخيص بالقرارات المتعلقة بالترخيص وكذا 
جريدة يومية واسعة االنتشار أو نشرها في نشره غير دورية أو 
 على موقعه على شبكة االنترنت.

 (1٠( أصلها مادة )22)مادة 
يلتزم الجهاز بالبت في طلبات الترخيص خالل ســتين يوًما من 
تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضــــــــــاء هذه المدة دون البت في الطلب 

 بمثابة رفضه.
المعنية في ويجب على الجهاز الحصـــول على موافقة الجهات 

حالة إصـــــــــدار التراخيص بأي المناطق االســـــــــتراتيجية التي تبينها 
 الالئحة التنفيذية.

ُيخطر الجهــاز طـالـب الترخيص بـالقرارات المتعلقــة بـالترخيص 
الوسائل التي تحددها على عنوانه المختار في طلبه باستخدام إحدى 

ة الرســـــــمي على شـــــــبكوكذا نشـــــــرها على موقعه  الالئحة التنفيذية،
 .(اإلنترنتالمعلومات الدولية )

 

 
لوضع ضوابط للبت في 

 طلبات الترخيص .
 
 
 
 
 

لضمان وصول قرارات 
الجهاز المتعلقة بالترخيص 

 إلى طالبه .

 ( 13مادة ) 
لكل ذى مصلحة التظلم من قرارات اللجنة القومية بشان التراخيص 
خالل ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، ويصدر الوزير المختص 

 -قرارا بتشكيل لجنة للنظر فى هذا التظلم تشكل من:

 (13( أصلها مادة )23)مادة 
الجهاز يجوز لذوي الشــــــأن التظلم من القرارات الصــــــادرة من 

وذلك خالل ســـــــتين يوًما من تاريخ إخطارهم التراخيص، بفيما يتعلق 

 
لتنظيم ضوابط التظلم 
وإعطاءها المرونة الكافية 
لتيسير وضمان سرعة البت 

 في التظلمات .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 
 

 أحد نوا  رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. .1
رئيس محكمة أحد نوا  رئيس محكمة النقض يختاره  .2

 النقض.
 ثالثة من الخبراء المتخصصين. .3

 
وتصدر لجنة التظلمات قرارها بأغلبية األصوات خالل ستين يوما   

من تاريخ تقديم التظلم وال تصح اجتماعاتها فى غيا  أى من 
أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تشاء من أهل الخبرة إلبداء 

حق التصويت فى الرأى فيما ُيعرض عليها دون أن يكون له 
 المداوالت.

بالقرار أو نشــــره، بحســــب األحوال، وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات 
 سة أالف جنيه.التظلم ورسومه بما ال يجاوز خم

ويختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشــكل  بقرار من رئيس 
، برئاســــــة أحد أعضــــــاء الجهات أو مجلس الوزراء أو من يفوضــــــه

الهيئات القضــــائية بدرجة مســــتشــــار على األقل، وأربعة من الخبراء 
 المتخصصين.

 ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وعضوين على األقل،
بأغلبية أصــــوات الحاضــــرين، وعند التســــاوي يرجح وتصــــدر قراراتها 

 .الجانب الذي منه رئيس اللجنة
وللجنة أن تســـــــتعين بمن تشـــــــاء من أهل الخبرة إلبداء الرأى 

 .فيما ُيعرض عليها دون أن يكون له حق التصويت فى المداوالت
وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها، وإبالغ ذوي 

من تاريخ تقديمها، وتبين الالئحة التنفيذية  امً يو  ســتينالشــأن خالل 
ــة  لهــذا القــانون القواعــد واإلجراءات التي يتم بهــا اإلخطــار، وكيفي
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
وتعتبر قرارات  والســــلطة المختصــــة،إعالن قراراتها إلى ذوي الشــــأن 

 .اللجنة نهائية
 

 ( 17مادة ) 
يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد األحيائية التى 
يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خالل فترة 
 محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح
بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التراثية التى 
جمعها والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على 
هويتها األحيائية وتتبعها لدى الجهة التى يحددها له السلطة 
المختصة دوريًا إليداعها فى السجل حسب مقتضى الحال وذلك 

ة المختصة بالحفاظ على سرية كل ثالثة أشهر، وتلتزم السلط
المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خالل فترة 

لسنة  82الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقاً ألحكام القانون رقم 
 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. 2002

 (17( أصلها مادة )24)مادة 
 المرخص له بما يأتـي:يلتزم 
إيداع نســـــــــبة من الموارد األحيائية التى يجمعها  .1

لدى الجهة التى تحددها الســـلطة المختصـــة خالل 
فترة محــددة من انتهــاء الجمع ُتحــدد بــالترخيص 

صــــــالحة تســــــمح بتســــــجيل بحيث تكون فى حالة 
 .بياناتها

إيداع نســـــــــخة من المعارف التقليدية التى جمعها  .2
والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق 
على هويتها األحيائية وما يتبعها لدى الجهة التى 

، وذلك بصــــورة دورية تحددها الســــلطة المختصــــة
 .فى السجل حسب مقتضى الحال إليداعها

 
 
لتنظيم وضبط صياغة   

 المادة .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
وتبين الالئحة التنفيذية النسبة التى يودعها صاحب الترخيص 

انتهاء الجمع ومصير ما لم يتم استخدامه والفترة التى تمر بها بعد 
 منها بعد الجمع.

وتلتزم الســلطة المختصــة بالحفاظ على ســرية المعلومات التى   
خالل فترة الترخيص ويطلب حماية  المرخص لهيفصـــــــــح عنها 

 حماية حقوق الملكية الفكرية. قانون سريتها وفقًا ألحكام 
 ( 18مادة ) 

تقاتها فى حالة الحاجة لنقل الموارد األحيائية ومستخلصاتها ومش
إلجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة كتابية 

الجهة وتقدم ،  من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد
 بااللتزامات المتفق عليها. خطابا يضمن الوفاءالبحثية بالخارج 

 (18( أصلها مادة )25)مادة 
األحيائية ومسرررررتخلصررررراتها  المواردوالمواد فى حالة الحاجة لنقل 

 ،إلجراء البحوث عليها بالخارج وكذلك المعارف التقليديةومشررررررررررررررتقاتها 
 السرررلطة المختصرررةمن  أو إليكترونى إذن كتابي يتعين الحصرررول على

، وتقررردم الجهرررة البحثيرررة برررالخرررارج والموارداتفررراق نقرررل المواد بنررراء  على 
 .خطابا  يضمن الوفاء بااللتزامات المتفق عليها

 

 
لضبط الصياغة ، وإضافة 
اإلذن اإلليكترونى تماشيا  
مع اعتماد اتفاقية التنوع 
البيولوجى وبروتوكول 
ناجويا للتوقيعات 
اإلليكترونية وبما يتناسب 
مع اتجاه الدولة للتحول 

 .الرقمى
 ( 1٩مادة ) 

نقل الموارد األحيائية أو عينات منها  لصاحب الترخيصال يجوز 
لى طرف ثالث إ التراثيةأو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف 

لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من اللجنة 
الذى ينص على المشاركة  لمسبق، ويشترط النشر االقومية

 (1٩( أصلها مادة )2٦) مادة
نقرررل المواد أو الموارد األحيرررائيرررة أو  للمرخص لــهال يجوز 

 التقليديةعينات منها أو مسررررتخلصرررراتها أو مشررررتقاتها أو المعارف 
، ويشررررترط بدون ترخيص من الســلطة المختصــةإلى طرف ثالث 

ينص على المشرررررررراركة المصرررررررررية وتسررررررررجيل الموارد  الذيالنشررررررررر 

 
 لضبط لصياغة
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
المصرية وتسجيل الموارد األحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام 

 فى شأن االستيراد والتصدير. 1975لسنة  118نون رقم القا
لسررررررررررررنة  118األحيائية فى مصررررررررررررر مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 فى شأن االستيراد والتصدير.     1975
 

 ( 2٠مادة ) 
للجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه اإلضرار يجوز 
 -الغير، وذلك فى الحاالت اآلتية: بحقوق 

 مخالفة أى شرط من شروط الترخيص. (أ)
النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا لالنقراض أن يكون  (ب)

 بدرجة حرج.
آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على  عأن يكون للجم (ج)

التراثية أو الموائل أو على صحة اإلنسان أو على القيم 
 للمجتمعات المحلية. الروحية

 
أن يتخذ المرخص له أسلوبا  للجمع واالستخدام لغرض  (د)

المعنية التى صدقت مصر  يتعارض مع االتفاقيات الدولية
 عليها أو قانون المحميات الطبيعية.

 (2٠( أصلها مادة )27)مادة 
وإزالة  ،تعديل أو إلغاء الترخيص للســـلطة المختصـــة يجوز

 ما ترتب عليه من نتائج في األحوال اآلتية:
 .كما هو .1

 .كما هو .2
 

أن يكون للجمع آثار سرررررلبية جسررررريمة على البيئة أو  .3
على الموائل أو على صررررحة اإلنسرررران أو على القيم 

 للمجتمعات المحلية.التقليدية 
 

 .كما هو .4

 

 

وذلك لضبط وإحكام 
الصياغة بما يتفق مع 

 أهداف القانون وأغراضه.

 
 
 تم حذف عبارة ) أو -

الروحية ( في البند )ج( من 
المادة وذلك لصعوبة قياسها 

 .أو تحديدها
 
 
 
 
 
 
 

 



46 
 

 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
خالل شهر من إخطاره بالقرار التظلم لصاحب الترخيص ويجوز 

 من هذا القانون. (13) وفقًا للمادة
ا للقواعـــــد التظلم من القرار  للمرخص لـــــه ويجوز طبقـــــً

 من هذا القانون. (23واإلجراءات المنصوص عليها بالمادة )
 

حتى يتفق ذلك مع -
التغيرات التي أدخلتها 
اللجنة على ترتيب مواد 

 مشروع القانون .
 ( مادة مستحدثة28)مادة  

تهدد أو تضر صحة البشر  يجوز في حاالت الطوارئ التي
حســــبما يتقرر على المســــتوى الوطني  أو الحيوانات أو النباتات

أو الدولي، إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون 
من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر  ثالثين يوماً خالل مدة ال تجاوز 

انقضاء المدة الُمشار إليه دون البت فيه بمثابة موافقة ضمنية 
 الترخيص. على

 
 
 
 

 

 
( 8وذلك اتساقا  مع المادة )

من بروتوكول ناجويا ، 
لضمان سرعة إصدار وذلك 

التراخيص في حاالت 
 الطوارئ .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 

 الفصل اخلامس: العقوبات والضبطية القضائية 
 ( مستحدثة2٩مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون 
إخر، ُيعاقب كل من ُيخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة 

 بالمواد التالية :
 

 
 
لضمان عدم تعارض  

العقوبات الواردة في هذا 
القانون مع العقوبات الواردة 

 في القوانين األخرى.
 

 ( 23مادة ) 
مائتى تزيد على  وال هيعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني

 وخمسين ألف جنيه كل من:
 المختصةالوطنية  قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة (أ)

ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد  بغرض الحصول على
 األحيائية لالستخدامات المختلفة.

لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة  (ب)
 البحث عن الموارد األحيائية طبقا  للترخيص.

 تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.)ج( 

 (23( أصلها مادة )3٠)مادة 
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسررررررررين ألف جنيه وال تزيد على 

 :وخمسين ألف جنيه كل من مائتي
 

قدم بيانات غير صرررررررررررحيحة أو مضرررررررررررللة للسرررررررررررلطة  .أ
أحد التراخيص  المختصررررررررة بغرض الحصررررررررول على
 .المنصوص عليها في هذا القانون 

 .كما هو . 
 

 .كما هو .ج

 .واألقصىوفي حالة العود تضاعب العقوبة بحديها األدنى 

 
 
 
لتكون العقوبة شاملة   

لكافة أنواع التراخيص 
المنصوص عليها في 

 مشروع القانون .
 
 

لضمان و لتغليظ العقوبة 
 الردع
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( 22مادة ) 

بغرامة ال تقل عن  بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ويعاقب 
مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وال تزيد على  همائة ألف جني

 -كل من:
قام باستخدام الموارد األحيائية أو نقلها الستخدامها خارج  .1

 البالد دون الحصول على ترخيص.
كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد األحيائية  -2

للغرض العلمى وتم استخدامها فى األغراض التراثية  والمعارف
فى جميع األحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة التجارية دون ترخيص، و 

 الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

 (22( أصلها مادة )31مادة )
 

ال تقل  وبغرامةيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سررتة أشررهر 
و أوال تزيررد على مليون جنيرره  جنيهوخمســـــــــين ألف  مائتي عن

 :بإحدى هاتين العقوبتين كل من
 .كما هو .أ

حصرررررل على ترخيص باسرررررتخدام الموارد األحيائية كل من  .ب
 فيوتم اسررررررررررررررتخدامها  العلميللغرض  لتقليديةا والمعارف

األغراض التجررررراريرررررة دون ترخيص، وفى جميع األحوال 
يحكم بالمصررررررررررررررادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على 

 نفقة المخالف.
 واألقصى.وفي حالة العود تضاعب العقوبة بحديها األدنى 

 
 

 

ة المالية في لتغليظ العقوب-
 حدها األدنى

 
 
 
 
 
 
 
 

لضمان و لتغليظ العقوبة 
 الردع
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 ( 24مادة ) 

يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات 
العقوبات المقررة على األفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين 

بالواجبات التى تفرضها عليه تلك إذا ثبت علمه بها وكان إخالله 
اإلدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص االعتبارى مسئول 
بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من 

 . عقوبات مالية وتعويضات

 (24( أصلها مادة )32)مادة 
 
 

 كما هى
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 25مادة ) 
بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يالحق المخالف مع عدم اإلخالل 

ألحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقا  للقوانين المصرية الواجبة 
 التطبيق فى هذا الصدد واالتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

 
 

 حذفت 
 
 

اكتفاء  بأحكام المواد من  
( بقانون العقوبات 1-3)

والتي تتناول مبدأ إقليمية 
القوانين الجنائية 
واالستثناءات الواردة على 

 هذا المبدأ .
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 التعديل راتمرب املشرتكة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنةالنص فى  كما ورد من احلكومةقانون المشروع النص فى 
 مادة مستحدثة( 33مادة ) 

الجهاز الذين يصـــــــــدر بتحديدهم قرار من  لموظفييكون 
بشــــــــئون البيئة صــــــــفة  عنىوزير العدل باالتفاق مع الوزير الم

في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة  القضـــائيالضـــبط  مأموري 
 ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

استحدثت اللجنة هذه -
المادة لمنح موظفي الجهاز 
القومى لتنظيم الموارد 
األحيائية والمعارف التقليدية 
صفة الضبطية القضائية 
إلحكام قبضتهم على هذه 

 الموارد والحفاظ عليها
 


