إبرام اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي جنيرو في 2991/3/2
قانون رقم  - 033صادر في 2991/8/2
أقر مجلس النواب،
وٌنشر ربٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة  -1أجٌز للحكومة اللبنانٌة إبرام اتفاقٌة األمم المتحدة للتنوع البٌولوجً المرفقة والموقعة
فً رٌو دي جنٌرو بتارٌخ .1991/6/5

المادة

ٌ -1عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

بعبدا فً  1آب 1991
صدر عن ربٌس الجمهورٌة
ربٌس مجلس الوزراء

اإلمضاء :الٌاس الهراوي
اإلمضاء :رفٌق الحرٌري

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي
الدٌباجة:
أن األطراف المتعاقدة،
إذ تدرك القٌمة الجوهرٌة للتنوع البٌولوجً ،والقٌم االٌكولوجٌة والجٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
والعلمٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة والترفٌهٌة والجمالٌة للتنوع البٌولوجً وعناصره،
وإدراكا ً منها أٌضا ً ألهمٌة التنوع البٌولوجً من أجل التطور ولصٌانة النظم الكفٌلة باستمرار الحٌاة
فً المحٌط الحٌوي.
وإذ تؤكد أن صٌانة التنوع البٌولوجً تشكل اهتماما ً مشتركا ً لجمٌع الشعوب،
وإذا تعٌد تأكٌد أن للدول حقوقا ً سٌادٌة على مواردها البٌولوجٌة،
وإذ تؤكد أٌضا ً ان الدول مسؤولة عن صٌانة التنوع البٌولوجً لدٌها وعن استخدام مواردها
البٌولوجٌة ،على نحو قابل لبلستمرار،
وإذ ٌساورها القلق لتعرض التنوع البٌولوجً لتناقص خطٌر ،بفعل أنشطة بشرٌة معٌنة،
وإدراكا ً منها لبلفتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فٌما ٌتعلق بالتنوع البٌولوجً ،وللحاجة
العاجلة لتطوٌر القدرات العلمٌة والتقنٌة والمؤسسٌة بغٌة توفٌر الفهم األساسً الذي ٌتم على أساسه
وضع التدابٌر المناسبة وتنفٌذها.
وإذ تبلحظ أهمٌة توقع األسباب المؤدٌة النخفاض التنوع البٌولوجً أو خسارته على نحو خطٌر،
ومنع تلك األسباب والتصدي لها عند مصادرها،

وإذ تبلحظ أٌضا ً انه حٌثما ٌكون ثمة تهدٌد بحدوث انخفاض أو خسارة شدٌدة للتنوع البٌولوجً،
ٌنبغً أال ٌستخدم عدم التٌقن العلمً التام ،كسبب لتأجٌل التدابٌر الرامٌة إلى تجنب هذا التهدٌد أو
التقلٌل منه إلى أقصى حد،
وإذ تبلحظ كذلك ان الشرط األساسً لصٌانة التنوع البٌولوجً ،فً صٌانة النظم االٌكولوجٌة
والموابل الطبٌعٌة فً الوضع الطبٌعً والمحافظة على مجموعات األنواع القادرة على البقاء
والعمل على تنشٌطها داخل محٌطاتها الطبٌعٌة،
وإذ تبلحظ كذلك أن التدابٌر التً تتخذ خارج الوضع الطبٌعً ،التً بفضل اتخاذها فً بلد المنشأ،
تقوم بدور هام فً هذا الصدد،
ً
وإذ تدرك ما درجت علٌه مجتمعات محلٌة وسكان اصلٌون ممن ٌجسدون أنماطا تقلٌدٌة للمعٌشة من
االعتماد التقلٌدي الشدٌد على الموارد البٌولوجٌة ،واستصواب االقتسام العادل للفوابد الناجمة عن
استخدام المعرفة واالبتكارات والممارسات التقلٌدٌة ذات الصلة بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدام
مكوناته على نحو قابل لبلستمرار،
وإذ تسلم أٌضا ً بالدور الحٌوي الذي تلعبه المرأة فً مجال صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على
نحو قابل لبلستمرار ،مؤكدة الحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه األكمل فً تقرٌر سٌاسات
صٌانة التنوع البٌولوجً وتنفٌذها على كافة المستوٌات،
وإذ تؤكد على أهمٌة وضرورة تعزٌز التعاون الدولً واالقلٌمً والعالمً بٌن الدول والمنظمات
الحكومٌة الدولٌة والقطاع غٌر الحكومً من أجل صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدام عناصره على
نحو قابل لبلستمرار،
وإذ تعترف بأن توفٌر موارد مالٌة إضافٌة وجدٌدة والحصول على التكنولوجٌا ذات الصلة ٌمكن أن
ٌحقق اختبلفا ً جوهرٌا ً فً قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البٌولوجً،
وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبٌة احتٌاجات البلدان النامٌة ،بما فً ذلك النص
على الموارد المالٌة اإلضافٌة والجدٌدة والحصول المبلبم على التكنولوجٌات ذات الصلة،
وإذ تبلحظ فً هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان األقل نمواً والدول الجزرٌة الصغٌرة،
وإذ تعترف بالحاجة إلى القٌام باستثمارات كبٌرة لصٌانة التنوع البٌولوجً ،وان ثمة توقع بتحقٌق
فوابد بٌبٌة واقتصادٌة واجتماعٌة عدٌدة من وراء تلك االستثمارات،
وإذ تدرك أن التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والقضاء على الفقر ٌأتٌان فً مقدمة االولوٌات
االساسٌة للبلدان النامٌة،
وإذ تدرك أن صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،لهما أهمٌة فابقة
بالنسبة لتلبٌة االحتٌاجات من االغذٌة والصحة واالحتٌاجات األخرى لسكان العالم المتزاٌدٌن ،حٌث
ٌعد الحصول على كل من الموارد الجٌنٌة والتكنولوجٌات واقتسامها أساسٌا ً لتحقٌق هذا الغرض،
وإذ تبلحظ أن صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،من شأنه تعزٌز
عبلقات الصداقة بٌن الدول واالسهام فً تحقٌق السلم للبشرٌة،
ورغبة منها فً تعزٌز واستكمال الترتٌبات الدولٌة القابمة لصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدام
عناصره على نحو قابل لبلستمرار،
وتصمٌما ً منها على صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار لما فٌه فابدة
لؤلجٌال الحاضرة والمقبلة،
اتفقت على ما ٌلً:

المادة

 -1األهداف:

تتمثل أهداف هذه االتفاقٌة التً من المقرر السعً من أجل تحقٌقها وفقا ً ألحكامها ذات الصلة ،فً
صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدام عناصره على نحو قابل لبلستمرار والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشبة عن استخدام الموارد الجٌنٌة عن طرٌق اجراءات منها الحصول على الموارد الجٌنٌة
بطرق مبلبمة ونقل التكنولوجٌات المبلبمة ذات الصلة ،مع مراعاة كافة الحقوق فً هذه الموارد
والتكنولوجٌات ،وعن طرٌق التموٌل المناسب.
المادة  -1استخدام المصطلحات:
ألغراض هذه االتفاقٌة:
"التنوع البٌولوجً" ٌعنً تباٌن الكابنات العضوٌة الحٌة المستمدة من كافة المصادر بما فٌها ،ضمن
أمور أخرى ،النظم االٌكولوجٌة األرضٌة والبحرٌة واالحٌاء المابٌة والمركبات االٌكولوجٌة التً
تعد جزءاً منها ،وذلك ٌتضمن التنوع داخل األنواع وبٌن األنواع والنظم االٌكولوجٌة.
"الموارد البٌولوجٌة" تتضمن الموارد الجٌنٌة ،أو الكابنات أو اجزاء منها ،أو أٌة عشابر أو عناصر
حٌوانٌة أو نباتٌة أخرى للنظم االٌكولوجٌة تكون ذات قٌمة فعلٌة أو محتملة للبشرٌة.
"التكنولوجٌا الحٌوٌة" تعنً أٌة تطبٌقات تكنولوجٌة تستخدم النظم البٌولوجٌة أو الكابنات الحٌة أو
مشتقاتها ،لصنع أو تغٌٌر المنتجات أو العملٌات من أجل استخدامات معٌنة.
"بلد منشأ الموارد الجٌنٌة" ٌعنً البلد الذي ٌمتلك تلك الموارد فً وضعها الطبٌعً.
"البلد الذي ٌوفر الموارد الجٌنٌة" ٌعنً البلد الذي ٌوفر الموارد الجٌنٌة التً تخضع من مصادر
داخل الموقع ،بما فً ذلك العشابر من األنواع البرٌة والمدجنة ،أو التً تؤخذ من مصادر خارج
الموقع ،والتً من الجابز أو من غٌر الجابز أن تكون قد نشأت فً هذا البلد.
"األنواع المدجنة أو المستنبتة" تعنً أنواعا ً تمت عملٌة تطوٌرها بتأثٌر من البشر بغرض تلبٌة
احتٌاجاتهم.
"النظام االٌكولوجً" ٌعنً مجمعا ً حٌوٌا ً لمجموعات الكابنات العضوٌة الدقٌقة النباتٌة والحٌوانٌة
ٌتفاعل مع بٌبتها غٌر الحٌة باعتبار انها تمثل وحدة اٌكولوجٌة.
"الصٌانة خارج الوضع الطبٌعً" تعنً صٌانة عناصر التنوع البٌولوجً خارج محٌطاتها الطبٌعٌة.
"الموارد الجٌنٌة" تعنً أٌة مواد من أصل نباتً أو حٌوانً أو جرثومً أو غٌرها من األصول
تحتوي على وحدات عاملة للوراثة.
"المواد الجٌنٌة" تعنً الموارد الجٌنٌة ذات القٌمة الفعلٌة أو المحتملة.
"الظروف فً الوضع الطبٌعً" تعنً الظروف التً توجد فٌها الموارد الجٌنٌة داخل النظم
االٌكولوجٌة والموابل الطبٌعٌة ،وفً حالة األنواع المدجنة أو المستنبتة ،فً المحٌطات التً تطور
فٌها خصابصها الممٌزة.
"الصٌانة فً الوضع الطبٌعً" تعنً صٌانة النظم االٌكولوجٌة والموابل الطبٌعٌة وصٌانة وانعاش
مجموعات األنواع التً تتوافر لها مقومات البقاء فً محٌطاتها الطبٌعٌة ،وفً حالة األنواع المدجنة
والمستنبتة ،فً المحٌطات التً تطور فٌها خصابصها الممٌزة.
"الموبل" ٌعنً المكان أو نوع الموقع الذي ٌنشأ فٌه الكابن العضوي أو المجموعة بشكل طبٌعً.
"المنطقة المحمٌة" تعنً منطقة محددة جغرافٌا ً ٌجري تصنٌفها أو تنظٌفها وإدارتها لتحقٌق أهداف
محددة تتعلق بالصٌانة.
"المنظمة االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي" تعنً منظمة شكلتها دول ذات سٌادة فً منطقة ما ،أعطتها
الدول األعضاء فٌها االختصاص فٌما ٌتعلق بالمسابل التً تنظمها هذه االتفاقٌة والتً خولتها حسب

األصول ووفقا ً لنظامها الداخلً سلطة التوقٌع أو التصدٌق علٌها أو قبولها أو الموافقة علٌها أو
االنضمام إلٌها.
"االستخدام القابل لبلستمرار" ٌعنً استخدام عناصر التنوع البٌولوجً باسلوب ومعدل ال ٌؤدٌان
على المدى البعٌد إلى تناقص هذا التنوع ،ومن ثم صٌانة قدرته على تلبٌة احتٌاجات وتطلعات
األجٌال المقبلة.
"التكنولوجٌا" تتضمن التكنولوجٌا الحٌوٌة.
المادة  -3المبدأ:
للدول ،وفقا ً لمٌثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولً ،حق السٌادة فً استغبلل مواردها طبقا ً
لسٌاساتها البٌبٌة الخاصة ،وهً تتحمل مسؤولٌة ضمان أن األنشطة المضطلع بها داخل حدود
سلطتها أو تحت رقابتها ال تضر ببٌبة دول أخرى أو ببٌبة مناطق تقع خارج حدود الوالٌة القضابٌة.
المادة  -1نطاق الوالٌة القضابٌة:
تنطبق أحكام هذه االتفاقٌة على كل طرف متعاقد ،رهنا ً بحقوق الدول األخرى وما لم ٌنص على
غٌر ذلك صراحة فً االتفاقٌة:
(أ) فً حالة وجود عناصر التنوع البٌولوجً فً مناطق تقع داخل حدود والٌته القضابٌة.
(ب) فً حالة العملٌات واألنشطة المضطلع بها بموجب والٌته القضابٌة أو تحت إشرافه ،سواء كان
ذلك فً نطاق والٌته القضابٌة الوطنٌة أو خارج حدودها ،وبعض النظر عن مكان وقوع آثار تلك
العملٌات واألنشطة.
المادة ٌ -5قوم كل طرف متعاقد ،بقدر االمكان ،وحسب االقتضاء ،بالتعاون مع األطراف
األخرى مباشرة أو إذا كان مناسبا ً عن طرٌق منظمات دولٌة مختصة ،بشأن المناطق الواقعة خارج
الوالٌة القضابٌة الوطنٌة وبشأن المسابل األخرى ذات االهتمام المتبادل لصٌانة التنوع البٌولوجً
واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.
المادة  -6التدابٌر العامة للصٌانة واالستخدام القابل لبلستمرار:
على كل طرف متعاقد أن ٌقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما ٌلً:
(أ) وضع استراتٌجٌات أو خطط أو برامج وطنٌة لصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو
قابل لبلستمرار ،أو القٌام ،تحقٌقا ً لهذا الغرض ،بتعدٌل االستراتٌجٌات أو الخطط أو البرامج القابمة
بحٌث تعكس ،ضمن جملة أمور ،التدابٌر المحددة فً هذه االتفاقٌة والتً تكون ذات صلة بالطرف
المتعاقد المعنً ،و
(ب) دمج صٌانة البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،إلى أقصى حد ممكن وحسب
االقتضاء ،فً خطط وبرامج وسٌاسات قطاعٌة أو تشمل جمٌع القطاعات.
المادة  -7التحدٌد والرصد:
ٌقوم كل طرف متعاقد ،بقدر اإلمكان وحسب االقتضاء ،وال سٌما ألغراض المواد من  8إلى 11
بما ٌلً:

(أ) تحدٌد عناصر التنوع البٌولوجً الهامه لصٌانته واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار مع مراعاة
القابمة اإلرشادٌة بالفبات المبٌنة فً المرفق األول.
ً
(ب) رصد عناصر التنوع البٌولوجً المحددة طبقا للفقرة الفرعٌة (أ) أعبله بواسطة أخذ العٌنات
وبالتقنٌات األخرى ،وإٌبلء اهتمام خاص للعناصر التً تتطلب تدابٌر صٌانة عاجلة والتً تعطً
أكبر امكانٌة لبلستخدام القابل لبلستمرار.
(ج) تحدٌد العملٌات وفبات األنشطة التً تنطوي أو ٌحتمل أن تنطوي على آثار عكسٌة كبٌرة
بالنسبة لصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ورصد آثارها بواسطة أخذ
العٌنات وبالتقنٌات األخرى.
ً
(د) استخدام أي آلٌة لحفظ وتنظٌم بٌانات مستمدة من أنشطة التحدٌد والرصد طبقا للفقرات الفرعٌة
(أ) و(ب) و(ج) أعبله.
المادة  -8الصٌانة فً الوضع الطبٌعً:
ٌقوم كل طرف متعاقد ،قدر اإلمكان وحسب االقتضاء ،بما ٌلً:
(أ) إنشاء نظام للمناطق المحمٌة أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابٌر خاصة لصٌانة التنوع البٌولوجً.
(ب) وضع مبادئ توجٌهٌة ،حسب االقتضاء ،النتقاء المناطق المحمٌة وتحدٌدها وإدارتها أو مناطق
تتطلب ضرورة اتحاد تدابٌر خاصة لصٌانة التنوع البٌولوجً.
(ج) تنظٌم أو إدارة الموارد البٌولوجٌة الهامة لصٌانة التنوع البٌولوجً سواء كان ذلك داخل
المناطق المحمٌة أو خارجها بغٌة ضمان صٌانتها واستخدامها على نحو قابل لبلستمرار.
(د) النهوض بحماٌة النظم االٌكولوجٌة والموابل الطبٌعٌة وصٌانة مجمعات األنواع القابلة للبقاء فً
البٌبات الطبٌعٌة.
(هـ )-تشجٌع التنمٌة السلٌمة بٌبٌا ً والقابلة لبلستمرار فً المناطق المتاخمة للمناطق المحمٌة بهدف
زٌادة حماٌة هذه المناطق.
(و) إصبلح النظم االٌكولوجٌة المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبٌعٌة وتشجٌع اعادة األنواع
المهددة إلى أوضاعها السوٌة بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتٌجٌات اإلدارة األخرى
وتنفٌذها.
(ز) اٌجاد ،أو االحتفاظ بوسابل تستهدف تنظٌم أو إدارة أو التحكم فً المخاطر المرتبطة باستخدام
واطبلق كابنات حٌة ومعدلة ناجمة عن التكنولوجٌا االحٌابٌة التً قد ٌكون لها تأثٌر معاكس من
الناحٌة البٌبٌة مما ٌؤثر على صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار مع
األخذ فً االعتبار أٌضا ً المخاطر على صحة البشر.
(ح) منع استحداث أو مراقبة أو استبصال هذه األنواع الغرٌبة التً تهدد النظم االٌكولوجٌة أو
الموابل أو األنواع.
(ط) السعً إلى استٌفاء الشروط البلزمة لتحقٌق االتساق بٌن االستخدامات الراهنة للتنوع
البٌولوجً وبٌن صٌانته واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.
(ي) القٌام ،رهنا ً بتشرٌعاته الوطنٌة ،باحترام المعارف واالبتكارات وممارسات المجتمعات األصلٌة
والمحلٌة التً تجسد اسالٌب الحٌاة التقلٌدٌة ذات الصلة بصٌانة التنوع البٌولوجٌة واستخدامه على
نحو قابل لبلستمرار ،والحفاظ علٌها وصونها وتشجٌع تطبٌقها على أوسع نطاق ،بموافقة ومشاركة
أصحاب هذه المعارف واالبتكارات والممارسات وتشجٌع االقتسام العادل للمنافع التً تعود من
استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات.

(ك) وضع أو االبقاء على التشرٌعات و/أو األحكام التنظٌمٌة البلزمة لحماٌة األنواع والمجموعات
واألصناف المهددة ووفقا ً للتعرٌف الوارد لها فً المادة .6
(ل) تنظٌم أو إدارة العملٌات وفبات األنشطة ذات الصلة حٌثما ٌتقرر بموجب المادة  7أنها تؤثر
تأثٌراً عكسٌا ً كبٌراً على التنوع البٌولوجً.
(م) التعاون فً توفٌر الدعم المالً وغٌره من إشكال الدعم من أجل الصٌانة فً الوضع الطبٌعً
حسبما ٌرد فً الفقرات الفرعٌة من (أ) إلى (ل) أعبله والسٌما فً البلدان النامٌة.
المادة  -9الصٌانة خارج الوضع الطبٌعً:
ٌقوم كل طرف متعاقد ،بقدر اإلمكان ،وحسب االقتضاء ،وال سٌما ألغراض استكمال تدابٌر
الصٌانة فً الوضع الطبٌعً بما ٌلً:
(أ) اتخاذ التدابٌر من أجل الصٌانة خارج الوضع الطبٌعً لعناصر التنوع البٌولوجً من األفضل
فً بلد منشأ عناصر التنوع البٌولوجً فً الوضع الطبٌعً.
(ب) إنشاء مرافق للصٌانة خارج الوضع الطبٌعً واالبقاء علٌها واجراء البحوث فٌما ٌتعلق
بالنباتات والحٌوانات والكابنات الدقٌقة من األفضل فً بلد منشأ الموارد الجٌنٌة.
(ج) اتخاذ التدابٌر النعاش واعادة األنواع المهددة إلى حالتها األولى وادخالها من جدٌد فً موابلها
الطبٌعٌة فً ظل ظروف مناسبة.
(د) تنظٌم وإدارة جمع الموارد البٌولوجٌة من موابلها الطبٌعٌة ألغراض صٌانتها خارج الوضع
الطبٌعً بغٌة عدم تهدٌد النظم االٌكولوجٌة وعشابر األنواع فً الوضع الطبٌعً إال إذا استلزم األمر
اتخاذ تدابٌر بموجب الفقرة الفرعٌة (ج) أعبله.
(هـ )-التعاون فً تقدٌم الدعم المالً وغٌره من إشكال الدعم من أجل الصٌانة خارج الوضع
الطبٌعً حسبما ٌرد فً الفقرات الفرعٌة من (أ) إلى (د) أعبله وإنشاء وصٌانة مرافق الصٌانة
خارج الوضع الطبٌعً فً البلدان النامٌة.
المادة  -11االستخدام القابل لبلستمرار لعناصر التنوع البٌولوجً:
ٌقوم كل طرف متعاقد ،قدر اإلمكان وحسب االقتضاء بما ٌلً:
(أ) ادماج النظر فً صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار فً عملٌة صنع
القرارات الوطنٌة.
(ب) اتخاذ تدابٌر تتعلق باستخدام الموارد البٌولوجٌة بغٌة تفادي اآلثار المعاكسة على التنوع
البٌولوجً أو التقلٌل منها إلى أدنى حد ممكن.
ً
(ج) حماٌة وتشجٌع االستخدام المألوف للموارد البٌولوجٌة طبقا للممارسات الثقافٌة التقلٌدٌة
المتوافقة مع متطلبات الصٌانة أو االستخدام القابل لبلستمرار.
(د) تقدٌم المساعدة للسكان المحلٌٌن من أجل وضع وتنفٌذ اجراءات عبلجٌة فً المناطق المتدهورة
التً انخفض فٌها التنوع البٌولوجً.
(هـ )-تشجٌع التعاون بٌن سلطاتها الحكومٌة وقطاعها الخاص الستحداث طرابق لبلستخدام القابل
لبلستمرار للموارد البٌولوجٌة.
المادة  -11تدابٌر حافزة:
ٌعتمد كل طرف متعاقد ،بالقدر الممكن وحسب االقتضاء ،تدابٌر اقتصادٌة واجتماعٌة سلٌمة ،تكون
بمثابة حوافز على تشجٌع صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.

المادة  -11البحث والتدرٌب:
تقوم األطراف المتعاقدة ،مراعاة من جانبها لبلحتٌاجات الخاصة للبلدان النامٌة ،بما ٌلً:
(أ) وضع ومواصلة برامج للتعلٌم والتدرٌب العلمٌٌن والتقنٌٌن فً مجال تدابٌر تحدٌد التنوع
البٌولوجً -وعناصره -وصٌانته واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،وتقدٌم الدعم لهذا التعلٌم
والتدرٌب لتلبٌة االحتٌاجات المحددة للبلدان النامٌة.
(ب) تعزٌز وتشجٌع البحوث التً تساهم فً صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل
لبلستمرار ،والسٌما فً البلدان النامٌة وذلك فً جملة أمور وفقا ً للقرارات التً ٌتخذها مؤتمر
األطراف عمبلً بتوصٌات الهٌبة الفرعٌة المعنٌة باألنشطة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة.
(ج) تشجٌع التقدم العلمً والتعاون فً استخدامه ،تمشٌا ً مع أحكام المواد  16و  18و 11فٌما ٌتعلق
ببحوث التنوع البٌولوجً فً مجال استحداث طرق لصٌانة الموارد البٌولوجٌة واستخدامها استخداما ً
قاببلً لبلستمرار.
المادة  -13التثقٌف والتوعٌة الجماهٌرٌة:
تقوم األطراف المتعاقدة بما ٌلً:
(أ) تعزٌز وتشجٌع تفهم أهمٌة صٌانة التنوع البٌولوجً والتدابٌر البلزمة لذلك ،وكذلك نشر هذا
التفهم من خبلل وسابط اإلعبلم ،وإدراج هذه المواضٌع فً البرامج التعلٌمٌة.
(ب) التعاون ،حسب االقتضاء ،مع الدول األخرى والمنظمات الدولٌة فً تطوٌر برامج للتثقٌف
والتوعٌة الجماهٌرٌة فٌما ٌتعلق بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.
المادة  -11تقٌٌم األثر وتقلٌل اآلثار المعاكسة إلى الحد األدنى:
ٌ -1قوم كل طرف متعاقد ،قدر اإلمكان وحسب االقتضاء ،بما ٌلً:
(أ) ادخال اجراءات مناسبة تقتضً تقٌٌم اآلثار البٌبٌة للمشارٌع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى
آثار معاكسة كبٌرة على التنوع البٌولوجً بغٌة تفادي أو تقلٌل هذه اآلثار إلى الحد األدنى الفساح
المجال للمشاركة الجماهٌرٌة فً هذه االجراءات ،عند االقتضاء.
(ب) ادخال اجراءات مناسبة لضمان أن اآلثار البٌبٌة للبرامج والسٌاسات المرجح أن تؤدي إلى
آثار معاكسة كبٌرة على التنوع البٌولوجً سوف تؤخذ فً الحسبان فً حٌنها.
(ج) تشجٌع االببلغ وتبادل المعلومات والمشاورات ،على أساس المعاملة بالمثل ،حول األنشطة
التً تجري داخل والٌته الوطنٌة أو تحت سٌطرته ،وٌرجح أن تؤثر تأثٌراً معاكسا ً كبٌراً على
التنوع البٌولوجً فً دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الوالٌة الوطنٌة ،وذلك بتشجٌع عقد
ترتٌبات ثنابٌة أو اقلٌمٌة متعددة األطراف حسب االقتضاء.
(د) فً حالة وجود خطر أو تلف وشٌك أو جسٌم ٌنشأ داخل والٌته القضابٌة وٌتعرض له التنوع
البٌولوجً داخل المنطقة التً تخضع لوالٌة أو سٌطرة دول أخرى ،أو فً مناطق خارج حدود
الوالٌة القضابٌة الوطنٌة ٌقوم على الفور بأخطار الدول التً ٌحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو
التلف ،وٌتخذ االجراءات البلزمة لهذا الغرض ،كما ٌبدأ أٌضا ً فً القٌام بعمل لمنع هذا الخطر أو
التلف أو تقلٌصه إلى الحد األدنى.

(ه )-وضع ترتٌبات وطنٌة ،لبلستجابات فً حاالت الطوارئ المتعلقة باألنشطة أو الحوادث،
سواء كانت طبٌعٌة أو غٌر ذلك ،التً تمثل خطراً شدٌداً أو وشٌكا ً على التنوع البٌولوجً
وتشجٌع التعاون الدولً استكماالً للجهود الوطنٌة ووضع خطط طوارئ مشتركة ،حٌثما اقتضى
األمر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل االقتصادي االقلٌمٌة المعنٌة.
ٌ -1درس مؤتمر األطراف ،بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولٌة والتعوٌض بما فً
ذلك اعادة التنوع البٌولوجً إلى حالته السابقة والتعوٌض عن ما ٌلحق به من ضرر ،إال فً
الحاالت التً تكون فٌها هذه المسؤولٌة مسألة داخلٌة صرفة.
المادة  -15الحصول على الموارد الجٌنٌة:
 -1اقرار لحقوق سٌادة الدول على مواردها الطبٌعٌة ،تكون للحكومات الوطنٌة سلطة تقرٌر
الحصول على الموارد الجٌنٌة ،وٌخضع ذلك للتشرٌعات الوطنٌة.
ٌ -1سعى كل طرف متعاقد إلى تهٌبة األوضاع التً تسهل حصول األطراف األخرى المتعاقدة على
الموارد الجٌنٌة الستخدامها بصورة سلٌمة بٌبٌا ً وإلى عدم فرض قٌود تتعارض مع أهداف هذه
االتفاقٌة.
 -3ألغراض هذه االتفاقٌة ،تكون الموارد الجٌنٌة التً ٌوفرها أحد األطراف المتعاقدة ،على النحو
المشار إلٌه فً هذه المادة وفً المادتٌن  16و 19أدناه ،هً فقط الموارد التً توفرها األطراف
المتعاقدة التً هً بلدان منشأ هذه الموارد أو التً توفرها أطراف حصلت على الموارد الجٌنٌة وفقا ً
لهذه االتفاقٌة.
ٌ -1كون هذا الحصول -حٌثما ٌتم -على أساس شروط ٌتفق علٌها بصورة متبادلة ورهنا ً بأحكام هذه
المادة.
ٌ -5كون الحصول على الموارد الجٌنٌة رهنا ً بموافقة مستنٌرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي ٌوفر
هذه الموارد ،إال إذا قرر هذا الطرف غٌر ذلك.
ٌ -6حاول كل طرف متعاقد تطوٌر وتنفٌذ البحوث العلمٌة القابمة على الموارد الجٌنٌة التً توفرها
األطراف األخرى المتعاقدة ،بالمشاركة الكاملة لهذه األطراف ،وفً تلك األطراف ذاتها حٌثما
أمكن.
ٌ -7تخذ كل طرف متعاقد تدابٌر تشرٌعٌة أو إدارٌة أو سٌاسٌة حسب االقتضاء ،وفقا ً للمادتٌن 16
و ،19وعند الضرورة ،من خبلل اآللٌة المالٌة التً أنشبت بموجب المادتٌن  11و 11بهدف
المشاركة بطرٌقة عادلة ومنصفة لنتابج البحث والتطوٌر والفوابد الناتجة عن االستخدام التجاري
وغٌره للموارد الجٌنٌة مع الطرف المتعاقد الذي ٌوفر تلك الموارد ،على أن تتم هذه المشاركة وفقا ً
لشروط متفق علٌها بصورة متبادلة.
المادة  -16الحصول على التكنولوجٌا ونقلها:
 -1إذ ٌسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجٌا تتضمن التكنولوجٌا الحٌوٌة ،وان الحصول على
التكنولوجٌا ونقلها فٌما بٌن األطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسٌة لتحقٌق أهداف هذه االتفاقٌة،
فإنها تتعهد ،وفقا ً ألحكام هذه المادة ،بتوفٌر و/أو بتٌسٌر حصول األطراف المتعاقدة األخرى على
التكنولوجٌات ذات الصلة بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،ونقل تلك
التكنولوجٌات ،أو االستفادة من الموارد الجٌنٌة التً ال تلحق تلفا ً كبٌراً بالبٌبة.
 -1توفٌر امكانٌة الحصول على التكنولوجٌا المشار إلٌها فً الفقرة  1أعبله ونقلها إلى البلدان
النامٌة و/أو تٌسٌر الحصول علٌها ونقلها على أساس شروط منصفة وأكثر مبلبمة بما فً ذلك

الشروط التساهلٌة والتفضٌلٌة حٌثما ٌتفق علٌه على نحو متبادل وحسب االقتضاء وفقا ً لآللٌة المالٌة
المنشأة بموجب المادتٌن  11و 11وفً حالة التكنولوجٌا التً تخضع لبراءات االختراع وحقوق
الملكٌة الفكرٌة األخرىٌ ،تم توفٌر امكانٌة الحصول على هذه التكنولوجٌا ونقلها على أساس شروط
تسلم بحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق .وٌتسق تطبٌق
هذه الفقرة مع الفقرات  3و 1و 5أدناه.
ٌ -3تخذ كل طرف متعاقد تدابٌر تشرٌعٌة أو إدارٌة أو سٌاسٌة ،حسب االقتضاء ،بغٌة توفٌر
حصول األطراف المتعاقدة السٌما تلك التً هً بلدان نامٌة ،التً توفر الموارد الجٌنٌة ،على
التكنولوجٌا التً تستفٌد من تلك الموارد ونقلها ،وفقا ً لشروط متفق علٌها فٌما بٌنها ،بما فً ذلك
التكنولوجٌا التً تحمٌها براءات االختراع وحقوق الملكٌة الفكرٌة األخرى ،حسب االقتضاء من
خبلل أحكام المادتٌن  11و 11وبما ٌتفق مع القانون الدولً ووفقا للفقرتٌن  1و 5أدناه.
ٌ -1تخذ كل طرف متعاقد تدابٌر تشرٌعٌة أو إدارٌة أو سٌاسٌة ،حسب االقتضاء ،بغٌة قٌام القطاع
الخاص بتسهٌل الحصول على التطور التكنولوجً المشترك المشار إلٌه فً الفقرة  1أعبله ونقله
لصالح كل من المؤسسات الحكومٌة والقطاع الخاص فً البلدان النامٌة ،وان ٌتمسك ،فً هذا
الصدد ،بااللتزامات الواردة فً الفقرات  1و 1و 3أعبله.
 -5إذ تسلم األطراف المتعاقدة بأن براءات االختراع وحقوق الملكٌة الفكرٌة األخرى قد تؤثر على
تنفٌذ هذه االتفاقٌة ،فإنها تتعاون فً هذا الصدد ،وفقا ً للتشرٌعات الوطنٌة والقانون الدولً ،بغٌة كفالة
أن تكون تلك الحقوق مدعمة ألهداف االتفاقٌة ولٌست متعارضة معها.
المادة  -17تبادل المعلومات:
 -1تعمل األطراف المتعاقدة على تٌسٌر تبادل المعلومات ،من جمٌع المصادر العامة المتاحة،
والمتعلقة بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار مع مراعاة االحتٌاجات
الخاصة للبلدان النامٌة.
ٌ -1تضمن هذا التبادل للمعلومات نتابج البحوث العلمٌة والتقنٌة واالجتماعٌة -االقتصادٌة ،وكذلك
المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدرٌب والمسح ،والمعرفة المتخصصة ،والمعرفة المحلٌة
والتقلٌدٌة فً حد ذاتها وفً مجال الجمع بٌنها وبٌن التكنولوجٌات المشار إلٌها فً الفقرة  1من
المادة  .16وٌضمن هذا التبادل كذلك اعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها األصلً أٌنما كان ذلك
ممكناً.
المادة  -18التعاون التقنً والعلمً:
 -1تعمل األطراف المتعاقدة على تعزٌز التعاون التقنً والعلمً الدولً فً مٌدان صٌانة التنوع
البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،من خبلل المؤسسات الدولٌة والوطنٌة المناسبة،
كلما كان ذلك ضرورٌاً.
ٌ -1شجع كل طرف متعاقد التعاون التقنً والعلمً مع األطراف المتعاقدة األخرى ،ال سٌما البلدان
النامٌة ،فٌما تبذله فً مجال تنفٌذ هذه االتفاقٌة ،وذلك من خبلل جملة أمور منها وضع السٌاسات
الوطنٌة وتنفٌذها .وٌنبغً عند تشجٌع مثل هذا التعاون ،أن ٌولى اهتمام خاص لتنمٌة القدرات
الوطنٌة وتعزٌزها ،وذلك عن طرٌق تنمٌة الموارد البشرٌة وبناء المؤسسات.
ٌ -3قرر مؤتمر األطراف ،فً أول اجتماع له ،كٌفٌة إنشاء آلٌة مقاصة لتشجٌع وتسهٌل التعاون
التقنً والعلمً.

 -1تشجع األطراف المتعاقدة التعاون فً تطوٌر التكنولوجٌات واستخدامها بما فٌها التكنولوجٌات
المحلٌة والتقلٌدٌة ،واستحداث طرابق لهذا التعاون ،وفقا ً للسٌاسات والتشرٌعات الوطنٌة ،وتحقٌقا ً
ألهداف هذه االتفاقٌة وتحقٌقا ً لهذا الغرض ،تعمل األطراف المتعاقدة على تشجٌع التعاون فً مجال
تدرٌب الموظفٌن وتبادل الخبراء.
 -5تعمل األطراف المتعاقدة ،بناء على اتفاق متبادل ،على تشجٌع وضع برامج بحث مشتركة،
ومشارٌع مشتركة من أجل تطوٌر التكنولوجٌات ذات الصلة بأهداف هذه االتفاقٌة.
المادة  -19استخدام التكنولوجٌا الحٌوٌة وتوزٌع فوابدها:
ٌ -1تخذ كل طرف متعاقد تدابٌر تشرٌعٌة أو إدارٌة أو سٌاسٌة ،حسب االقتضاء ،لكفالة المشاركة
الفعالة فً أنشطة بحوث التكنولوجٌا الحٌوٌة من جانب األطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامٌة،
التً توفر الموارد الجٌنٌة لتلك البحوث وحٌثما ٌتراءى من المجدي اجراؤها فً تلك البلدان.
ٌ -1تخذ كل طرف متعاقد جمٌع التدابٌر العملٌة لتشجٌع وتعزٌز أولوٌة حصول األطراف المتعاقدة
وبخاصة البلدان النامٌة على النتابج والفوابد الناشبة عن التكنولوجٌات الحٌوٌة القابمة على الموارد
الجٌنٌة التً توفرها تلك األطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملٌة على أساس منصف وعادل.
وٌنبغً أن تكون عملٌة الحصول هذه وفقا ً لشروط متفق علٌها بصورة متبادلة.
 -3على األطراف أن تنظر فً الحاجة إلى وضع االجراءات المناسبة بما فً ذلك الموافقة المسبقة
فً مٌدان النقل واالستخدام والتناول السلٌم ألي كابن حً معدل ناشا عن التكنولوجٌا الحٌوٌة ٌمكن
أن ٌؤثر تأثٌراً عكسٌا ً على صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،وعلٌها
أٌضا ً أن تبحث طرابق وضع تلك االجراءات التً ٌمكن أن تتخذ شكل بروتوكول.
 -1على كل طرف متعاقد ٌوفر الكابنات المشار إلٌها فً الفقرة  3أعبله سواء بطرٌقة مباشرة أو
من خبلل الحصول علٌها بواسطة أي شخصٌة طبٌعٌة أو اعتبارٌة تقع تحت والٌته القضابٌة ،توفٌر
أي معلومات متاحة عن أنظمة االستخدام والسبلمة التً ٌحتاج إلٌها هذا الطرف المتعاقد الستخدام
تلك الكابنات وكذلك لتوفٌر أي معلومات متاحة عن اآلثار العكسٌة المحتملة للكابنات المعدلة جٌنٌا
المحددة المعنٌة إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إلٌه هذه الكابنات.
المادة  -11الموارد المالٌة:
ٌ -1تعهد كل طرف متعاقد بأن ٌقدم ،وفقا ً لقدراته ،الدعم المالً والحوافز لؤلنشطة الرامٌة إلى
تحقٌق أهداف هذه االتفاقٌة بما ٌتسق مع خططه واولوٌاته وبرامجه الوطنٌة.
 -1تقوم األطراف من البلدان المتقدمة بتقدٌم موارد مالٌة جدٌدة وإضافٌة لتمكٌن األطراف من
البلدان النامٌة من الوفاء بكامل التكالٌف اإلضافٌة المتفق علٌها التً تتحملها تلك األطراف نتٌجة
تدابٌر التنفٌذ بغٌة تحقٌق التزامات هذه االتفاقٌة ،واالستفادة من أحكامها ،وهً التكالٌف التً تم
االتفاق علٌها بٌن األطراف من البلدان النامٌة والهٌكل المؤسسً المشار إلٌه فً المادة  ،11وذلك
وفقا ً للسٌاسات واالستراتٌجٌات واألولوٌات البرنامجٌة ومعاٌٌر األهلٌة ،والقابمة اإلرشادٌة للتكالٌف
اإلضافٌة التً وضعها مؤتمر األطراف .وٌجوز لؤلطراف األخرى ،بما فٌها البلدان التً تمر
بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ،ان تتحمل طواعٌة االلتزامات الخاصة باألطراف من البلدان
المتقدمة ،وألغراض هذه المادةٌ ،قوم مؤتمر األطراف فً أول اجتماع له بوضع قابمة باألطراف
من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التً تتحمل طواعٌة االلتزامات الخاصة باألطراف من
البلدان المتقدمة .وٌقوم مؤتمر األطراف باستعراض ،وإذا لزم األمر ،تعدٌل هذه القابمة بصورة
دورٌة .وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر األخرى المقدمة على أساس طوعً من األمور

التً تحظى بالترحٌب .وٌراعى عند تنفٌذ هذه االلتزامات ضرورة توافر الكفاٌة وامكانٌة التنبؤ فٌما
ٌتعلق بتدفق هذه األموال ،وأهمٌة تقاسم األعباء فٌما بٌن األطراف المساهمة الواردة فً هذه القابمة.
ٌ -3جوز أٌضا ً لؤلطراف من البلدان المتقدمة أن توفر الموارد المالٌة ذات الصلة بتنفٌذ هذه
االتفاقً ،كما ٌجوز لؤلطراف من البلدان النامٌة أن تستفٌد من تلك الموارد على أن ٌكون ذلك من
خبلل القنوات الثنابٌة واالقلٌمٌة وغٌرها من القنوات متعددة األطراف.
ٌ -1توقف مدى وفاء األطراف من البلدان النامٌة على نحو فعال بالتزاماتها بموجب االتفاقٌة على
مدى وفاء األطراف من البلدان المتقدمة فعلٌا ً بالتزاماتها المنصوص علٌها فً االتفاقٌة فٌما ٌتصل
بالموارد المالٌة ونقل التكنولوجٌا على أن ٌراعى مراعاة تامة ان التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
والقضاء على الفقر لهما أولوٌة أولى وطاغٌة لدى األطراف من البلدان النامٌة.
ً
 -5على األطراف أن تراعً مراعاة تامة االحتٌاجات المحددة ألقل البلدان نموا وحالتها الخاصة
وذلك فٌما تتخذه من اجراءات تتعلق بالتموٌل ونقل التكنولوجٌا.
 -6على األطراف المتعاقدة أن تأخذ فً االعتبار الظروف الخاصة الناشبة عن االعتماد على التنوع
البٌولوجً أو توزٌعه أو موقعه داخل األطراف من البلدان النامٌة وال سٌما الدولة الجزرٌة
الصغٌرة.
ٌ -7نبغً أٌضا ً اٌبلء االعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامٌة بما فٌها األكثر تعرضا ً لآلثار البٌبٌة
مثل التً تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق ساحلٌة وجبلٌة.
المادة  -11اآللٌة المالٌة:
 -1ألغراض هذه االتفاقٌة ،تنشأ آلٌة لتوفٌر الموارد المالٌة لؤلطراف التً هً بلدان نامٌة على
أساس المنح أو بشروط تساهلٌة .وٌرد فً هذه المادة وصف العناصر األساسٌة لتلك اآللٌة.
وألغراض هذه االتفاقٌة ،تعمل هذه اآللٌة المالٌة تحت إشراف وتوجٌه مؤتمر األطراف وتكون
مسؤولة أمامه .وٌتولى ذلك الهٌكل المؤسسً عملٌات اآللٌة حسبما قد ٌقرر مؤتمر األطراف فً
اجتماعه األول .وألغراض هذه االتفاقٌةٌ ،قوم مؤتمر األطراف بتقرٌر السٌاسة واالستراتٌجٌة
واألولوٌات البرنامجٌة ومعاٌٌر األهلٌة فٌما ٌتعلق بالحصول على تلك الموارد واالستفادة منها.
وتتحدد المساهمات بما ٌكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق األموال المشار إلٌها فً
المادة  11وكفاٌتها ووصولها فً الوقت المناسب وفقا ً لحجم الموارد المتعٌن ان ٌقرره مؤتمر
االطراف بصفة دورٌة واهٌة اقتسام األعباء فٌما بٌن األطراف المساهمة الواردة فً القابمة المشار
إلٌها فً الفقرة  1من المادة  .،11وٌجوز تقدٌم مساهمات طوعٌة من جانب األطراف التً هً
بلدان متقدمة والبلدان والمصادر األخرى ،وتعمل اآللٌة فً إطار نظام دٌمقراطً وواضح لئلدارة.
 -1عمبلً بأهداف هذه االتفاقٌةٌ ،قوم مؤتمر األطراف خبلل أول اجتماع له ،بتقرٌر السٌاسة
واالستراتٌجٌة واالولوٌات البرنامجٌة ،وكذلك المعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة التفصٌلٌة فٌما ٌتعلق
بأهلٌة الحصول على الموارد المالٌة واالستفادة منها ،بما فً ذلك رصد هذه االستفادة وتقٌٌمها
بصورة منتظمة ..وٌقرر مؤتمر األطراف الترتٌبات البلزمة ألعمال الفقرة  1أعبله بعد التشاور مع
الهٌكل المؤسسً الذي ٌسند إلٌه تشغٌل اآللٌة المالٌة.
ٌ -3قوم مؤتمر األطراف باستعراض فعالٌة اآللٌة المنشأة بموجب هذه المادة ،فً ذلك المعاٌٌر
والمبادئ التوجٌهٌة المشار إلهٌا فً الفقرة  1أعبله ،بعد عامٌن على األقل من بدء نفاذ هذه االتفاقٌة
ثم على أساس منتظم بعد ذلك .وبناء على هذا االستعراضٌ ،قوم مؤتمر األطراف باتخاذ التدابٌر
المبلبمة لتحسٌن فعالٌة اآللٌة حسب االقتضاء.

 -1تنظر األطراف المتعاقدة فً تعزٌز المؤسسات المالٌة القابمة لتوفٌر الموارد المالٌة من أجل
صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.
المادة  -11عبلقة االتفاقٌة باالتفاقٌات الدولٌة األخرى:
 -1ال تؤثر أحكام هذه االتفاقٌة على ما ألي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق
دولً قابم إال إذا كانت ممارسة تلك الحقوق وااللتزامات تلحق ضرراً بالغا ً بالتنوع البٌولوجً أو
تهدده بصورة خطٌرة.
 -1تنفذ األطراف المتعاقدة هذه االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بالبٌبة البحرٌة تمشٌا ً وحقوق والتزامات الدول
الواردة فً قانون البحار.
المادة  -13مؤتمر األطراف:
ٌ -1نشأ ،بموجب هذا ،مؤتمر األطراف .وٌتولى المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة عقد
االجتماع األول لمؤتمر األطراف فً موعد أقصاه عام واحد من موعد سرٌان هذه االتفاقٌة ،وتعقد
بعد ذلك اجتماعات عادٌة لمؤتمر األطراف على فترات منتظمة ٌحددها المؤتمر فً اجتماعه األول.
 -1تعقد اجتماعات استثنابٌة لمؤتمر األطراف فً أي وقت بري المؤتمر أن من الضروري عقدها،
أو بناء على طلب مكتوب ٌقدمه أي طرف ،بشرط أن ٌؤٌده ثلث األطراف على األقل ،خبلل ستة
أشهر من موعد إببلغ األمانة لؤلطراف بالطلب.
ٌ -3قر مؤتمر األطراف وٌعتمد بتوافق اآلراء نظامه الداخلً ،والنظام الداخلً ألي هٌبه فرعٌة قد
ٌرى إنشاءها ،وكذلك القواعد المالٌة المنظمة لتموٌل األمانة وٌعتمد فً كل اجتماع عادي مٌزانٌة
للفترة المالٌة إلى حٌن االجتماع العادي التالً.
ٌ -1بقى مؤتمر األطراف تنفٌذ هذه االتفاقٌة قٌد االستعراض المستمر ،وٌقوم عبلوة على ذلك بما
ٌلً:
ً
(أ) تحدٌد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة  16وفترات احالتها ،والنظر فً
تلك المعلومات وفً التقارٌر المقدمة من أي هٌبة فرعٌة.
(ب) استعراض المشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة المتعلقة بالتنوع البٌولوجً المقدمة وفقا ً
للمادة .15
(ج) النظر ،حسب االقتضاء للمادة  ،18فً البروتوكوالت واعتمادها.
(د) النظر ،حسب االقتضاء ووفقا ً للمادتٌن  19و ،31فً التعدٌبلت على هذه االتفاقٌة
ومرفقاتها ،واعتمادها.
(ه )-النظر فً التعدٌبلت على أي بروتوكول وأي مرفقات له ،وتقدٌم توصٌة باعتمادها ،إذا
تقرر ذلك ،إلى األطراف فً البروتوكول المعنً.
(و) النظر ،حسب االقتضاء ووفقا ً للمادة  ،31فً المرفقات اإلضافٌة لهذه االتفاقٌة واعتمادها.
(ز) إنشاء الهٌبات الفرعٌة التً تعتبر ضرورٌة لتنفٌذ هذه االتفاقٌة وبخاصة لتوفٌر المشورة
العملٌة والتقنٌة.
(ح) االتصال ،من خبلل األمانة ،بالهٌبات التنفٌذٌة لبلتفاقٌات التً تتناول المسابل التً تشملها
هذه االتفاقٌة بغٌة اقامة اشكال مبلبمة للتعاون معها.
(ط) -النظر فً أي تدابٌر إضافٌة قد ٌلزم اتخاذها واالضطبلع بها بغٌة تحقٌق أغراض هذه
االتفاقٌة فً ضوء الخبرة المكتسبة فً تنفٌذها.

ٌ -5جوز لؤلمم المتحدة ،ووكاالتها المتخصصة ،والوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ،وأي دولة لٌست
طرفا ً فً هذه االتفاقٌة ،ان تكون ممثلة فً اجتماعات مؤتمر األطراف بصفة مراقب .وٌجوز أن
ٌسمح بالحضور ألي هٌبة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومٌة أو غٌر حكومٌة ،مؤهلة فً
المٌادٌن المتصلة بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار ،وتكون قد ابلغت
األمانة برغبتها فً أن تكون ممثلة بصفة مراقب فً اجتماع األطراف ،إال إذا اعترض على ذلك
ثلث األعضاء الحاضرٌن على األقل ،وٌخضع حضور المراقبٌن واشتراكهم للنظام الداخلً الذي
اعتمده مؤتمر األطراف.
المادة  -11األمانة:
 -1تقوم األمانة المنشأة بموجب هذا بتأدٌة الوظابف التالٌة:
(أ) وضع الترتٌبات لعقد اجتماعات مؤتمر األطراف وخدمتها المنصوص علٌها فً المادة .13
(ب) اداء الوظابف التً تناط بها بواسطة أي بروتوكول.
(ج) اعداد تقارٌر عن تنفٌذ وظابفها بموجب هذه االتفاقٌة وتقدٌمها إلى مؤتمر األطراف.
(د) التنسٌق مع الهٌبات الدولٌة األخرى المختصة ،والسٌما الدخول فً ترتٌبات إدارٌة واتفاقات
تعاقدٌة قد ٌقتضٌها أداؤها لوظابفها بفعالٌة.
(ه )-أداء الوظابف األخرى التً قد ٌقررها مؤتمر األطراف.
ٌ -1قوم مؤتمر األطراف فً اجتماعه العادي األول بتعٌٌن األمانة من بٌن المنظمات الدولٌة
المختصة القابمة التً أبدت رغبتها فً تولً وظابف األمانة بموجب هذه االتفاقٌة.
المادة  -15الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة:
 -1تنشأ بموجب هذا هٌبة فرعٌة لتوفٌر المشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة لتقدم فً الوقت
المناسب إلى مؤتمر األطراف ،وحسب االقتضاء ،إلى هٌباته الفرعٌة األخرى ،المشورة فٌما ٌتعلق
بتنفٌذ هذه االتفاقٌة .وتكون هذه الهٌبة متاحة لمشاركة جمٌع األطراف وتكون هٌبة متعددة
التخصصات .وتتألف من ممثلٌن للحكومات تقارٌر بصفة منتظمة إلى مؤتمر األطراف تقارٌر
بصفة منتظمة إلى مؤتمر األطراف عن جمٌع أوجه عملها.
 -1وتقوم هذه الهٌبة وفقا ً للمبادئ التوجٌهٌة التً أرساها مؤتمر األطراف وبناء على طلبه بما ٌلً:
(أ) توفٌر تقٌٌمات علمٌة وفنٌة لحالة التنوع البٌولوجً.
ً
(ب) اعداد تقٌٌمات علمٌة وتقنٌة بشأن أثر أنواع التدابٌر المتخذة وفقا ألحكام هذه االتفاقٌة.
(ج) تحدٌد التكنولوجٌات والدراٌة التً تتسم باالبتكار والكفاءة والحداثة فٌما ٌتصل بصٌانة
التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار واسداء المشورة بشأن سبل ووسابل
تعزٌز تطوٌر و/أو نقل تلك التكنولوجٌات.
(د) اسداء المشورة فٌما ٌتعلق بالبرامج العلمٌة والتعاون الدولً فً مجال البحث والتطوٌر ذي
الصلة بصٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه على نحو قابل لبلستمرار.
(ه )-الرد على األسبلة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة والمنهجٌة التً ٌطرحها مؤتمر األطراف
وهٌباته الفرعٌة على الهٌبة.
ٌ -3جوز لمؤتمر األطراف تطوٌر وظابف وصبلحٌات تنظٌم وأسلوب تشغٌل هذه الهٌبة.

المادة

 -16التقارٌر:

ٌقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر األطراف ،على فترات ٌحددها مؤتمر األطراف ،تقارٌر عن
التدابٌر التً اتخذها لتنفٌذ أحكام هذه االتفاقٌة ومدى فاعلٌتها فً الوفاء بأهدافها.
المادة  -17تسوٌة المنازعات:
 -1فً حالة وجود نزاع بٌن األطراف المتعاقدة ٌتعلق بتفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌة ،تسعى
األطراف المعنٌة إلى اٌجاد حل له عن طرٌق التفاوض.
 -1إذا لم تتمكن األطراف المعنٌة من التوصل إلى اتفاق عن طرٌق التفاوضٌ ،جوز لها مجتمعة،
أن تلتمس المساعً الحمٌدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.
 -3عند التصدٌق على هذه االتفاقٌة ،أو قبولها أو اقرارها أو االنضمام إلٌها ،أو فً أي وقت الحق،
ٌجوز لدولة ما أو لمنظمة اقلٌمٌة للتكامل االقتصادي ،أن تعلن كتابة للودٌع ،قبولها إلحدى أو كلتا
الوسٌلتٌن التالٌتٌن لتسوٌة المنازعات على سبٌل االلزام فٌما ٌتعلق بالنزاع الذي لم ٌسو وفقا ً
للفقرتٌن  1أو  1أعبله:
(أ) التحكٌم وفقا ً لئلجراءات المحددة فً الجزء الثانً من المرفق الثانً.
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولٌة.
 -1إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت االجراء نفسه أو أي اجراء ،وفقا ً للفقرة  3أعبلهٌ ،حال النزاع
للتوفٌق وفقا ً للجزء  1من المرفق الثانً ،ما لم تتفق األطراف على خبلف ذلك.
 -5تنطبق أحكام هذه المادة فٌما ٌتعلق بأي بروتوكول ما لم ٌنص البروتوكول المعنً على غٌر
ذلك.
المادة  -18اعتماد البروتوكوالت:
 -1تتعاون االطراف المتعاقدة فً وضع واعتماد بروتوكوالت لهذه االتفاقٌة.
 -1تعتمد البروتوكوالت فً اجتماع لمؤتمر االطراف.
 -3تقوم األمانة بإرسال نص أي بروتوكول مقترح إلى األطراف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك االجتماع
بستة اشهر على األقل.
المادة  -19تعدٌل االتفاقٌة أو البروتوكوالت:
ٌ -1جوز ألي طرف متعاقد أن ٌقترح ادخال تعدٌبلت على هذه االتفاقٌة .وٌجوز ألي طرف فً أي
من البروتوكوالت أن ٌقترح أٌة تعدٌبلت على ذلك البروتوكول.
 -1تعتمد تعدٌبلت هذه االتفاقٌة فً اجتماع لمؤتمر األطراف .وتعتمد تعدٌبلت أي بروتوكول فً
اجتماع لؤلطراف فً البروتوكول المعنً .وٌرسل نص أي تعدٌل مقترح لهذه االتفاقٌة أو ألي
بروتوكول .ما لم ٌنص على خبلف ذلك فً هذا البروتوكول ،إلى األطراف بواسطة األمانة قبل
انعقاد االجتماع الذي ٌقترح اعتماد التعدٌل فٌه بستة أشهر على األقل .وتقوم األمانة كذلك بإرسال
التعدٌبلت المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه االتفاقٌة للعلم.
 -3تبذل األطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة ،للتوصل إلى اتفاق بتوافق اآلراء بشأن التعدٌل
المقترح ادخاله على هذه االتفاقٌة ،أو على أي بروتوكول .فإذا استنفذت جمٌع الجهود لتحقٌق توافق
فً اآلراء ،ولم ٌتم التوصل إلى اتفاقٌ ،عتمد التعدٌل ،كإجراء أخٌر ،بالتصوٌت بأغلبٌة ثلثً
األطراف المتعاقدة فً هذا الصك والحاضرة والمصوتة فً االجتماع ،وٌقوم الودٌع بعرضه على
جمٌع األطراف المتعاقدة علٌه أو قبوله أو الموافقة علٌه.

ٌ -1جري إشعار الودٌع كتابة بالتعدٌبلت التً تم التصدٌق علٌها أو قبولها أو الموافقة علٌها.
وتصبح التعدٌبلت المعتمدة وفقا ً للفقرة  3أعبله ،نافذة بٌن األطراف التً قبلتها فً الٌوم التسعٌن من
اٌداع صكوك التصدٌق أو القبول أو الموافقة ،علٌها بأغلبٌة الثلثٌن على األقل من بٌن األطراف
المتعاقدة فً هذه االتفاقٌة أو األطراف فً البروتوكول المعنً ،إال إذا نص علً خبلف ذلك فً
هذا البروتوكول .وتصبح التعدٌبلت بعد ذلك نافذة بالنسبة ألي طرف آخر فً الٌوم التسعٌن من
اٌداعه لصك التصدٌق على التعدٌبلت أو قبولها أو الموافقة علٌها.
 -5ألغراض هذه االتفاقٌة ،تعنً عبارة "األطراف الحاضرة والمصوتة" األطراف الحاضرة
والمصوتة باإلٌجاب أو بالنفً.
المادة  -31اعتماد المرفقات وتعدٌلها:
 -1تشكل مرفقات هذه االتفاقٌة أو مرفقات أي بروتوكول ،جزءاً ال ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة أو هذا
البروتوكول ،حسب الحالة ،وتكون اإلشارة إلى هذه االتفاقٌة أو بروتوكوالتها إشارة فً الوقت نفسه
إلى أي من مرفقاتها ،ما لم ٌنص صراحة على خبلف ذلك .وتقتصر هذه المرفقات على المسابل
العلمٌة والتقنٌة واإلدارٌة.
ٌ -1نطبق االجراء التالً على اقتراح وضع مرفقات إضافٌة لهذه االتفاقٌة أو مرفقات لبروتوكول
واعتمادها ونفاذها ،باستثناء ما قد ٌنص علٌه خبلفا ً لذلك ،فً أي بروتوكول فٌما ٌتعلق بمرفقاته.
(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه االتفاقٌة ومرفقات أي بروتوكول وفقا ً لئلجراء المحدد فً المادة
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(ب) على أي طرف ٌتعذر علٌه الموافقة على مرفق إضافً لهذه االتفاقٌة أو على مرفق ألي
بروتوكول ٌكون طرفا ً فٌه ،أن ٌخطر الودٌع بذلك كتابة خبلل سنة من تارٌخ اببلغ الودٌع
برسالة االعتماد .وٌقوم الودٌع ،دون ابطاء ،باببلغ جمٌع األطراف بأي أخطار ٌتلقاه .وٌجوز
ألي طرف ،فً أي وقت ،ان ٌسحب اعبلنا ً سابقا ً باالعتراض ،وعندبذ ٌبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة
لهذا الطرف ،رهنا ً بالفقرة الفرعٌة (ج) أدناه.
(ج) ٌصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجمٌع األطراف فً هذه االتفاقٌة أو فً أي بروتوكول معنً ال
تكون قد قدمت اخطاراً وفقا ً لحكم الفقرة الفرعٌة (ب) أعبله ،عند انقضاء عام واحد من تارٌخ
اعتماد الودٌع لؤلخطار.
ٌ -3خضع اقتراح ادخال تعدٌبلت على مرفقات هذه االتفاقٌة أو على أي بروتوكول واعتمادها
ونفاذها لنفس االجراء المتبع فٌما ٌتعلق باقتراح مرفقات لهذه االتفاقٌة أو مرفقات لبروتوكول
واعتمادها ونفاذها.
ً
 -1إذا كان وضع مرفق إضافً أو ادخال تعدٌل على مرفق ،متصبل بتعدٌل لهذه االتفاقٌة أو ألي
بروتوكول ،فإن المرفق اإلضافً أو التعدٌل ال ٌدخل حٌز النفاذ إال بعد أن ٌصبح تعدٌل هذه
االتفاقٌة أو تعدٌل البروتوكول المعنً نافذاً.
المادة  -31حق التصوٌت:
 -1باستثناء ما نص علٌه فً الفقرة  1أدناهٌ ،كون لكل طرف متعاقد فً هذه االتفاقٌة أو فً أي
بروتوكول صوت واحد.
 -1تمارس المنظمات االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي ،فً المسابل التً تدخل فً نطاق اختصاصها،
حقها فً التصوٌت بإدالبها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فٌها والتً تكون أطرافا ً

متعاقدة فً االتفاقٌة أو فً البروتوكول ذي الصلة .وال تمارس هذه المنظمات حقها فً التصوٌت،
إذا كانت الدول األعضاء فٌها تمارس حقها فً التصوٌت ،والعكس بالعكس.
المادة  -31العبلقة بٌن االتفاقٌة وبروتوكوالتها:
ً
 -1ال ٌجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة اقلٌمٌة للتكامل االقتصادي طرفا فً بروتوكول ،ما لم
تكن ،أو تصبح فً الوقت نفسه ،طرفا ً متعاقداً فً هذه االتفاقٌة.
ٌ -1قتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على األطراف المتعاقدة فً البروتوكول المعنً.
وٌجوز ألي طرف متعاقد لم ٌصدق على أحد البروتوكوالت أو ٌقبله أو ٌوافق علٌه ،أن ٌشترك
كمراقب فً أي اجتماع تعقده األطراف فً هذا البروتوكول.
المادة  -33التوقٌع:
ٌفتح باب التوقٌع على هذه االتفاقٌة فً رٌو دي جانٌرو لسابر الدول وألي منظمة اقلٌمٌة للتكامل
االقتصادي فً  5حزٌرانٌ /ونٌه  1991وحتى  11حزٌرانٌ /ونٌه  1991وفً مقر األمم المتحدة
فً نٌوٌورك فً  15حزٌرانٌ /ونٌه  1991حتى  1حزٌرانٌ /ونٌه .1993
المادة  -31التصدٌق أو القبول أو الموافقة:
 -1تخضع هذه االتفاقٌة ،وأي بروتوكول ،للتصدٌق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول
والمنظمات االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي .وتودع وثابق التصدٌق أو القبول أو الموافقة لدى الودٌع.
 -1ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إلٌها فً الفقرة  1أعبله ،تصبح طرفا ً متعاقدا فً هذه
االتفاقٌة أو فً أي بروتوكول ،دون أن ٌكون أي من الدول األعضاء فٌها طرفا ً متعاقدا ،بجمٌع
االلتزامات المترتبة على االتفاقٌة أو البروتوكول ،حسب الحالة ،وفً حالة المنظمات التً تكن
واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فٌها طرفا ً متعاقداً فً االتفاقٌة ،أو فً البروتوكول ذي الصلة،
تتولى المنظمة ودولها األعضاء ،البت فً مسؤولٌة كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقٌة
أو البروتوكول ،حسب الحالة ،وال ٌجوز فً هذه الحاالت للمنظمة وللدول األعضاء أن تمارس ،معا ً
وفً نفس الوقت ،الحقوق الناشبة عن االتفاقٌة أو البروتوكول ذي الصلة.
 -3تعلن المنظمات المشار إلٌها فً الفقرة  1أعبله ،فً وثابق تصدٌقها أو قبولها أو موافقتها ،مدى
اختصاصها بالمسابل التً تنظمها االتفاقٌة أو البروتوكول ذو الصلة .كما تخطر هذه المنظمات
الودٌع بأي تعدٌل ذي صلة ٌطرأ على مجال اختصاصها.
المادة  -35االنضمام:
ٌ -1كون باب االنضمام إلى هذه االتفاقٌة وإلى أي بروتوكول ،مفتوحا ً للدول أو منظمات التكامل
االقتصادي االقلٌمٌة ،اعتباراً من تارٌخ اقفال باب التوقٌع على االتفاقٌة أو البروتوكول .وتودع
وثابق االنضمام لدى الودٌع.
 -1تعلن المنظمات المشار إلٌها فً الفقرة  1أعبله ،فً وثابق انضمامها ،مدى اختصاصها بالمسابل
التً تنظمها االتفاقٌة أو البروتوكول ذو الصلة .كما تخطر هذه المنظمات الودٌع بأي تعدٌل ذي
صلة ٌطرأ على مجال اختصاصها.
 -3تنطبق أحكام الفقرة  1من المادة  ،31على منظمات التكامل االقتصادي االقلٌمٌة التً تنضم
إلى هذه االتفاقٌة أو إلى أي بروتوكول.

المادة  -36بدء النفاذ:
ٌ -1بدأ نفاذ هذه االتفاقٌة فً الٌوم التسعٌن التالً لتارٌخ اٌداع الوثٌقة الثبلثٌن من وثابق
التصدٌق أو القبول أو االقرار أو االنضمام.
ٌ -1بدأ نفاذ أي بروتوكول ،فً الٌوم التسعٌن التالً لتارٌخ اٌداع عدد وثابق التصدٌق أو القبول
أو االنضمام المحددة فً ذلك البروتوكول.
ٌ -3بدأ نفاذ االتفاقٌة ،بالنسبة لكل طرف متعاقد ٌصدق على هذه االتفاقٌة أو ٌقبلها أو ٌنضم
إلٌها ،بعد اٌداع الوثٌقة الثبلثٌن من وثابق التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام ،فً الٌوم
التسعٌن التالً لتارٌخ اٌداع هذا الصرف المتعاقد لوثٌقة تصدٌقه أو قبوله أو موافقته أو
انضمامه.
ٌ -1بدأ نفاذ أي بروتوكول ،ما لم ٌنص على خبلف ذلك فً هذا البروتوكول ،بالنسبة للطرف
المتعاقد الذي ٌصدق علٌه أو ٌقبله أو ٌوافق علٌه أو ٌنضم إلٌه ،بعد بدء نفاذه وفقا ً للفقرة 1
أعبله ،فً الٌوم التسعٌن من تارٌخ اٌداع هذا الطرف المتعاقد لوثٌقة تصدٌقه أو قبوله أو موافقته
أو انضمامه ،أو من تارٌخ بدء نفاذ االتفاقٌة بالنسبة للطرف المتعاقد ،أٌهما أقرب.
 -5ألغراض الفقرتٌن  1و 1أعبله ،ال تعتبر أي وثٌقة مودعة من قبل منظمات التكامل
االقتصادي االقلٌمٌة ،وثٌقة إضافٌة للوثابق التً أودعتها الدول األعضاء فً هذه المنظمة.
المادة  -37التحفظات:
ال ٌجوز ابداء أي تحفظات على هذه االتفاقٌة.
المادة  -38االنسحاب:
ٌ -1جوز ألي طرف متعاقد أن ٌنسحب من هذه االتفاقٌة بعد سنتٌن من تارٌخ بدء نفاذها بالنسبة
لهذا الطرف المتعاقد ،وذلك بتوجٌه أخطار كتابً إلى الودٌع.
ٌ -1كون أي انسحاب من هذا القبٌل نافذاً بانقضاء سنة واحدة من تارٌخ تسلم الودٌع ألخطار
االنسحاب أو فً تارٌخ الحق حسبما ٌتحدد فً اخطار االنسحاب.
ٌ -3عتبر أي طرف متعاقد ٌنسحب من هذه االتفاقٌة منسحبا ً أٌضا ً من أي بروتوكول ٌكون طرفا ً
فٌه.
المادة  -39الترتٌبات المالٌة المؤقتة:
ٌشكل المرفق البٌبً العالمً التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمابً ،وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة،
والبنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر ،الهٌكل المؤسسً المشار إلٌه فً المادة  11بصورة مؤقتة ،على أن
ٌعاد بناؤه بالكامل وفقا ً للمادة  11وذلك خبلل الفترة ما بٌن دخول هذه االتفاقٌة حٌز النفاذ وانعقاد
االجتماع األول لؤلطراف أو إلى حٌن اتخاذ مؤتمر األطراف لقرار بشأن الهٌكل المؤسسً التً
ٌتعٌن تخصٌصها وفقا ألحكام المادة .11
المادة  -11ترتٌبات األمانة المؤقتة:
تكون األمانة المتعٌن أن ٌوفرها المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة على أساس مؤقت
خبلل الفترة بٌن دخول االتفاقٌة حٌز النفاذ واالجتماع األول لؤلطراف هً األمانة المشار إلٌها فً
الفقرة  1من المادة .11

المادة  -11الودٌع:
ٌتولى األمٌن العام لؤلمم المتحدة وظابف الودٌع لهذه االتفاقٌة وألي بروتوكول من البروتوكوالت.
المادة  -11حجٌة النصوص:
ٌودع أصل هذه االتفاقٌة الذي تتساوى نصوصه االسبانٌة واالنكلٌزٌة والروسٌة والعربٌة والصٌنٌة
والفرنسٌة فً الحجٌة ،لدى األمٌن العام لؤلمم المتحدة.
واثباتا ً لذلك قام الموقعون أدناه ،المخولون بذلك حسب األصول ،بالتوقٌع على هذه االتفاقٌة.
حررت فً رٌو دي جانٌرو فً الٌوم الخامس من حزٌرانٌ /ونٌه عام ألف وتسعمابة واثنٌن
وتسعٌن.
المرفق األول
التحدٌد والرصد
 -1النظم االٌكولوجٌة والموابل :وهً على درجة عالٌة من التنوع وتضم أعداد كبٌرة من األنواع
المستوطنة أو المهددة ،أو من األحٌاء البرٌة ،وتقصدها األنواع المهاجرة ذات األهمٌة االجتماعٌة
او االقتصادٌة أو الثقافٌة أو العلمٌة ،أو التً تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عملٌات النشوء
والتطور أو غٌر ذلك من التفاعبلت البٌولوجٌة.
 -1األنواع والعشابر المهددة ،وهً تلك األنواع المدجنة او المستنبتة القرٌبة إلى األنواع البرٌة،
والتً تكون لها قٌمة فً مجال الطب أو الزراعة أو أي قٌمة اقتصادٌة أخرى ،وتتسم بأهمٌة
اجتماعٌة أو عملٌة أو ثقافٌة ،أو تشكل أهمٌة للبحث فً مجال صٌانة التنوع البٌولوجً واستخدامه
على نحو قابل لبلستمرار مثل األنواع التً تتخذ كمؤشر.
 -3مجموعة العوالم الوراثٌة والجٌنات التً توصف بأن لها أهمٌة اجتماعٌة أو علمٌة أو اقتصادٌة.

المرفق الثاني
الجزء  - 2التحكيم
المادة ٌ -1خطر الطرف المدعً األمانة بأن األطراف تحٌل النزاع للتحكٌم عمبلً بالمادة .17
وٌحدد االخطار موضوع التحكٌم وٌتضمن ،بوجه خاص ،مواد االتفاقٌة أو البروتوكول التً ٌكون
تفسٌرها أو تطبٌقها موضوع نزاع .وإذا لم تتفق األطراف على موضوع النزاع قبل تعٌٌن ربٌس
هٌبة التحكٌم ،تحدد هٌبة التحكٌم الموضوع .وتحٌل األمانة المعلومات التً تلقتها على هذا النحو إلى
جمٌع األطراف المتعاقدة فً هذه االتفاقٌة أو فً البروتوكول المعنً.

المادة -1

 -1فً حالة النزاعات بٌن طرفٌن ،تشكل هٌبة التحكٌم من ثبلثة أعضاء ،وٌعٌن كل طرف فً
النزاع محكماً ،وٌختار المحكمان المعنٌان على هذا النحو ،باالتفاق المشترك ،محكما ً ثالثا ً ٌرأس
الهٌبة .وال ٌجوز أن ٌكون المحكم األخٌر من مواطنً أحد أطراف النزاع ،وال أن تكون اقامته
العادٌة فً اقلٌم أحد هذٌن الطرفٌن أو ٌعمل فً أي منهما ،وال أن ٌكون قد تناول القضٌة بأي صفة
أخرى.
 -1فً حالة النزاعات بٌن أكثر من طرفٌن ،تعٌن األطراف التً لها نفس المصلحة ،باالتفاق
المشترك محكما ً واحداً.
ٌ -3جري ملء أي منصب شاغر بالطرٌقة المحددة فً بداٌة التعٌٌن.

المادة -3
 -1إذا لم ٌعٌن ربٌس لهٌبة التحكٌم خبلل شهرٌن ،من تعٌٌن المحكم الثانًٌ ،قوم األمٌن العام لؤلمم
المتحدة ،بناء على طلب أحد األطراف ،بتعٌٌنه خبلل فترة شهرٌن آخرٌن.
 -1إذا لم ٌعٌن أحد األطراف فً النزاع محكماً ،خبلل شهرٌن من تلقً الطلبٌ ،جوز للطرف
اآلخر اببلغ األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،الذي ٌقوم بتعٌٌن المحكم اآلخر خبلل فترة شهرٌن آخرٌن.
المادة  -1تصدر هٌبة التحكٌم قراراتها وفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة ،وأي بروتوكوالت معنٌة،
والقانون الدولً.

المادة

 -5تحدد هٌبة التحكٌم قواعدها االجرابٌة ،ما لم تتفق أطراف النزاع على خبلف ذلك.

المادة ٌ -6جوز لهٌبة التحكٌم ،بناء على طلب أحد األطراف ،أن توصً بالتدابٌر البلزمة للحماٌة
على أساس مؤقت.
المادة  -7على أطراف النزاع تسهٌل عمل هٌبة التحكٌم ،وبشكل خاص ،علٌها استخدام جمٌع
الوسابل المتاحة لها من أجل:
(أ) تزوٌدها بجمٌع الوثابق والمعلومات والتسهٌبلت ذات الصلة ،و
(ب) تمكٌنها ،عند االقتضاء ،من استدعاء شهود وخبراء وتلقً شهاداتهم.
المادة  -8تلتزم األطراف والمحكمون بحماٌة سرٌة أي معلومات ٌتلفونها بوصفها سراً خبلل
اجراءات هٌبة التحكٌم.
المادة  -9تتحمل أطراف النزاع تكالٌف هٌبة التحكٌم بحصص متساوٌة ،ما لم تحدد الهٌبة خبلف
ذلك بسب الظروف الخاصة بالقضٌة .وعلى الهٌبة ان تحتفظ بسجل بجمٌع تكالٌفها وان تقدم بٌانا ً
ختامٌا ً بذلك إلى األطراف.
المادة ٌ -11جوز ألي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانونً فً موضوع النزاع وقد تتأثر
بالحكم فً القضٌة ،أن ٌتدخل فً االجراءات بناء على موافقة هٌبة التحكٌم.

المادة ٌ -11جوز لهٌبة التحكٌم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشبة عن موضوع النزاع
مباشرة وان تفصل فٌها.
المادة  -11تتخذ هٌبة التحكٌم قراراتها بالنسبة لئلجراءات والمضمون ،بأغلبٌة أصوات
أعضابها.
المادة  -13فً حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هٌبة التحكٌم ،أو عجزه عن الدفاع عن
قضٌتهٌ ،جوز للطرف اآلخر أن ٌطلب من الهٌبة االستمرار فً االجراءات واصدار حكمها .وال
ٌشكل غٌاب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضٌته ،عابقا ً أمام استمرار االجراءات .وٌجب
على هٌبة التحكٌم ،قبل اصدار قرارها النهابً ،أن تتأكد من ان االدعاء ٌستند إلى أساس قوي من
حٌث الواقع والقانون.
المادة  -11تصدر هٌبة التحكٌم قرارها النهابً خبلل خمسة أشهر من التارٌخ الذي تم فٌه اكمال
تشكٌلها ،ما لم تجد ضرورة فً تمدٌد الفقرة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى.
المادة ٌ -15قتصر القرار النهابً لهٌبة التحكٌم على موضوع النزاع وٌذكر الحٌثٌات التً استند
إلٌها .وٌجب أن ٌتضمن القرار أسماء األعضاء الذٌن شاركوا فً اصدار القرار النهابً وتارٌخه.
وٌجوز ألي عضو فً الهٌبة أن ٌرفق رأٌا ً منفصبلً أو مخالفا ً للقرار النهابً.
المادة ٌ -16كون الحكم ملزما ً ألطراف النزاع وٌكون غٌر قابل لبلستبناف ما لم تكن أطراف
النزاع قد اتفقت مسبقا ً على اجراء استبنافً.
المادة ٌ -17جوز ألي من طرفً النزاع فً حالة نشوء خبلف بٌنهما فٌما ٌتعلق بتفسٌر القرار
النهابً أو طرٌقة تنفٌذه ،احالته لهٌبة التحكٌم التً أصدرته.

الجزء  - 1التوفيق
المادة  -1تنشأ لجنة للتوفٌق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ،وتشكل اللجنة ،ما لم تتفق
األطراف على خبلف ذلك ،من خمسة أعضاءٌ ،عٌن كل طرف عضوٌن وٌختار هؤالء األعضاء
مجتمعٌن ربٌسا ً للجنة.
المادة  -1فً حالة النزاعات بٌن أكثر من طرفٌن ،تعٌن األطراف التً لها نفس المصلحة
أعضاءها فً اللجنة باالتفاق المشترك ،وفً حالة وجود طرفٌن أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو
كان هناك اختبلف على ما إذا كانت لها نفس المصلحة ،تقوم األطراف بتعٌٌن أعضابها بصورة
منفصلة.

المادة  -3إذا لم تعٌن األطراف أعضاءها خبلل شهرٌن من تارٌخ طلب إنشاء لجنة للتوفٌقٌ ،قوم
األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،إذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ،بتعٌٌنهم خبلل فترة شهرٌن
آخرٌن.
المادة  -1إذا لم ٌتم اختٌار ربٌس للجنة التوفٌق خبلل شهرٌن من تعٌٌن آخر أعضاء اللجنةٌ ،قوم
األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،إذا طلب منه ذلك أحد األطراف ،بتعٌٌن ربٌس خبلل فترة شهرٌن
آخرٌن.
المادة  -5تتخذ لجنة التوفٌق قراراتها بأغلبٌة أصوات أعضابها .وتحدد اللجنة اجراءاتها ،ما لم
تتفق أطراف النزاع على خبلف ذلك .وتصدر اقتراحا ً بحل النزاع ،على األطراف أن تنظر فٌه
بحسن نٌة.

المادة

 -6تبت لجنة التوفٌق فً أي دفع بعدم اختصاصها.
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