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 ميةالجريدة الرس

 ة ـة الهاشميـــــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 4/4/2021ـخ ــــبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريـو

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2021( لسنة 20نظاق رقم )
 

للمناف   نظاق الحصول على الموارد الجينية البيةية والتقاسم العادل والمنصف

 الناشةة عن استخدامها

 البيةة من قانون  ماية  (30( و )4المادتين )صادر بمقتضى 

 2017( لسنة 6رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يسمى هذا النظاق )نظاق الحصيول عليى الميوارد الجينيية البيةيية والتقاسيم  -1المادة 

ويعم  بيه  (2021العادل والمنصف للمناف  الناشةة عن استخدامها لسنة 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

يكييون للكلمييال والعبييارال التالييية  يثمييا وردل فييي هييذا النظيياق المعيياني  -2المييادة 

 -المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 قانون  ماية البيةة . : القانون

 وزارة البيةة. : الوزارة

 وزير البيةة. : الوزير 

 المديرية المختصة بحماية ال بيعة في الوزارة . : رية المدي

هذا  قوارد الجينية المشكلة بمو ب ا كالجنة الم : اللجنة 

 النظاق.

الميييييييييييييوارد 

 الجينية

 الميييييواد المتحصييييي  عليهيييييا مييييين األصيييييول النباتيييييية  :

 أو الحيوانيييييييية أو الميكروبيييييييية البريييييييية أو البحريييييييية 

 مستأنسيييييية أو المائييييييية أو  التييييييي تييييييم ت ويرهييييييا  ال

أو المزروعييية ذال القيمييية الفعليييية أو المحتملييية التيييي 

 تتوا د داخ  الموئ  ال بيعي أو محفوظة خار ه. 
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 الجريدة الرسمية

 مسيييتخدق
الميييييييييييييوارد 

 الجينية

األشييييخا  أو الجهييييال التييييي تسييييعى للحصييييول علييييى  :

الميييوارد الجينيييية أو المعرفييية التقليديييية المرتب ييية بهيييا 

ير بشييك  مباشيير أو ميين خييالل طيير  ثالييث بهييد  ت ييو

منتجييال  ديييدة أو عمليييال أو مخر ييال بحثييية أخييرن 

 لها أهدا  تجارية أو غير تجارية.

المعييييييييييار  

 التقليدية 

الممارسييال واالبتكييارال والتقنيييال الفنييية وإ راءاتهييا  :

المتبعة من قب  المجتمعال المحلية فيي كيفيية اسيتخداق 

الموارد الجينية و المعلومال الرئيسيية التيي تيدخ  فيي 

 شييييييييييافال العلمييييييييييية للخصييييييييييائل الوراثييييييييييية االكت

 أو البيوكيميائية للموارد الجينية. 

م سسال يتم تحديدها بمو يب ا كياق هيذا النظياق تقيوق  : نقاط التحقل

ة ـيـة المسبقـالموافقببجم  أو تلقي المعلومال المتعلقة 

مصييدر الميورد الجينييي والشيروط المتفييل وم ـيـن علـيـع

وارد الجينيييية والتحقيييل عليهيييا تبادليييياً و اسيييتخداق المييي

 منها.

  
 -ت بل ا كاق هذا النظاق على ما يلي: - أ-3المادة 

 

المييوارد الجينييية المو ييودة فييي البييرأو البحيير أو المنيياطل المائييية أو  -1

المزروعة أوالمأخوذة من بيرامج الحمايية داخي  الموائي  أو خار هيا  

 ضمن  دود المملكة.

 لجينية.المشتقال المرتب ة بالموارد ا -2

 المعار  التقليدية. -3

 

 -ال ت بل ا كاق هذا النظاق على ك  مما يلي:  - ب

 الموارد الجينية البشرية. -1

األنييواأ المدر يية ضييمن الملحييل األول ميين المعاهييدة الدولييية بشييأن  -2

المييوارد الوراثييية النباتييية لألغذييية والزراعيية أو أي مييوارد  تنييدرا 

لزراعة في  يال اسيتخدامها لتلبيية ضمن الموارد الوراثية للزذاء وا

 أهدا  األمن الزذائي.
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تشك  لجنة مختصة تسمى )لجنية الميوارد الجينيية( برئاسية أميين عياق  -أ -4المادة 

الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثي  عين  كي  مين الجهيال 

 -التالية:
 

 وزارة الزراعة .  -1

 وزارة التخ يط والتعاون الدولي. -2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. -3

 المركز الوطني للبحو  الزراعية.  -4

 سل ة من قة العقبة االقتصادية الخاصة. -5

 المجلس األعلى للعلوق والتكنولو يا.                                  -6

 الم سسة العامة للزذاء والدواء. -7

 دائرة الجمارك.  -8

 لحماية البيةة والسيا ة. اإلدارة الملكية -9

 هيةة االستثمار . -10

 الحديقة النباتية الملكية / ممثالً عن الق اأ الخا . -11
 

للجنة دعوة من تراه مناسباً مين ذوي الخبيرة واالختصيا  لحضيور  - ب

 ا تماعاتها دون أن يكون له الحل بالتصويت على قراراتها.
 

ة أمينياً للسير يتيولى إعيداد يسمي رئيس اللجنة أ يد ميوظفي المديريي -ا 

الييدعوة ال تماعاتهييا وتوثيييل محاضييرها و فييظ قيودهييا وسييجالتها 

 وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
 

تجتمييي  اللجنييية  بيييدعوة مييين رئيسيييها أو نائبيييه عنيييد غيابيييه ويكيييون  -د

ا تماعهييا قانونييياً بحضييور أغلبييية أعضييائها وتتخييذ قراراتهييا بأغلبييية 

 اعضائها . أصوال 
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 الجريدة الرسمية

 -التالية: والصال يال تتولى اللجنة المهاق -5 المادة

دراسيية طلبييال الحصييول علييى المييوارد الجينييية أو الموافقيية المسييبقة  - أ

 والبت فيها.

الحصيييول عليييى  مييينتعرييييف المجتمعيييال المحليييية بحقيييوقهم الناتجييية  - ب

 الموارد الجينية والمعار  التقليدية .

 التحقل من االلتزاق بمت لبال الموافقة المسبقة. - ا

الموارد  شرا  على توقي  الشروط المتفل عليها تبادليا م  مستخدقاإل - د

 الجينية.  
المصيادقة عليى المفاوضيال التيي تميت مي  ممثليي المجتمعيال المحليية  -هـ

 عند طلب الحصول على المعرفة التقليدية .

 -التنسيب للوزير بالموافقة على ما يلي:  -و

لمجتمعييال المحلييية الحصييول علييى المييوارد الجينييية و ماييية  قييوق ا -1

 للمعار  التقليدية المرتب ة بها . 

حصيييول عليييى الميييوارد الجينيييية  ال ب ليييبنشييير المعلوميييال المرتب ييية  -2

 والمعار  التقليدية  المرتب ة بها. 

مينى الموافقيية المسييبقة للحصييول علييى المييوارد الجينييية واالبتكييارال  -3

 والممارسال والمعار  التقليدية المرتب ة بها.

 ال ت وير السياسال والتشيريعال المتعلقية باالسيتخداق االمثي  مقتر -4

 للموارد الجينية. والمستداق

تحدييد األنشي ة التيي تيرتبط بشييك  مباشير أو غيير مباشير بالحصييول  -5

 على الموارد الجينية أو آلية إدخالها.

 اختيار نقاط التحقل. -6
 

 

 -ة:تتولى المديرية المهاق والصال يال التالي -6المادة 
 

استالق وتدقيل ال لبيال واالوراق والوثيائل المرتب ية بالحصيول عليى  - أ

الميييوارد الجينيييية والتقاسيييم العيييادل والمنصيييف للمنييياف  الناشيييةة عييين 

 استخدامها .

التأكد من صحة المعلوميال المقدمية مين مسيتخدمي الميوارد الجينيية  -ب

يييياً المرتب ييية بيييتذن الحصيييول عليهيييا والشيييروط المتفيييل عليهيييا تبادل

 ( من هذا النظاق.2الواردة في الملحل رقم )

التنسيييب  للجنيية بييا راء الييالزق  ييول  ييل الحصييول علييى المييوارد  -ا

 الجينية والمعار  التقليدية المحلية المرتب ة بها .
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تحديييد ونشييير المعلومييال المتعلقييية بالمهيييددال التييي تحييييط بيييالموارد  -د

 الجينية  في المملكة لرفعها الى الوزير. 

تحديد الجهال التي تتولى  م  المعلومال المتعلقة بيالموارد الجينيية  -ـه

 والحصول عليها والتنسيب بها للجنة العتمادها .

التأكييييد ميييين االلتييييزاق بالشييييروط الخاصيييية باالتفاقيييييال المبرميييية ميييي   -و

 مستخدمي الموارد الجينية.

اقييييال القيييياق بأعميييال نق ييية االتصيييال الوطنيييية لزاييييال مت لبيييال االتف - ز

 المتعلقة بالموارد الجينية. 

ت ييوير قاعييدة بيانييال وطنييية للمييوارد الجينييية وأي نشيياط للحصييول  - 

 عليها أو تقاسم المناف . 

إنشاء قاعدة بيانال للمجتمعال المحلية والمعار  المرتب ة بالموارد  -ط

 الجينية .

ق توثيل ال لب والعم  عليى نشيره واإلعيالن عنيه  فيي وسيائ  اإلعيال -ي

 المتا ة أو المواق  اإللكترونية ذال العالقة.

توثيل اإلذن في غرفة تبادل المعلومال بشأن الحصيول عليى الميوارد  -ك

الجينييية وتقاسييم المنيياف  وتقاسييم المعلومييال بمييا يضييمن خصوصييية 

 المعلومال المرتب ة باإلذن و فظ المعلومال السرية ضمنها.

 متابعة ت بيل أ كاق هذا النظاق. -ل

 خرن يكلفها بها الوزير .أأي مهاق  -ق

 

 

يقييدق طلييب الموافقيية للحصييول علييى المييوارد الجينييية للمديرييية وفقيياً  - أ -7المادة 

 ( من هذا النظاق .1للنموذا الوارد في الملحل رقم )

تقييوق المديرييية بعييرض طلييب الموافقيية بعييد تدقيقييه والتأكييد ميين صييحة  - ب

  يبها على اللجنة لدراسته.المعلومال الواردة فيه مشفوعاً بتنس

إذا كانت الجهية المتقدمية للحصيول عليى الميوارد الجينيية غيير أردنيية   - ا

فعليها تقديم االشتراطال والتأمينال التيي يقررهيا اليوزير بتنسييب مين 

 اللجنة. 
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إذا قييررل اللجنيية عييدق الموافقيية علييى ال لييب فعليهييا  بيييان اسييباب عييدق  - د

مة بال لب االعتراض خ ياً  للوزيرخالل مدة ال الموافقة وللجهة المتقد

 تتجاوزأربعة عشر يوق عم  من تاريخ استالق الرفت.

يشيك  اليوزير لجنية للبيت فيي االعتراضيال  ويحيدد فيي قيرار تشيكيلها  -هـ

 آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها وسائر االمور المتعلقة بها.

 

وارد الجينية المقدمية مين الم سسيال تخض  طلبال الحصول على الم  - أ -8المادة 

األكاديمية والمراكز البحثية لإل راءال الواردة في هذا النظاق شري ة 

 أن يوضى في ال لب أغراض البحث وهدفه.

فييي  ييال تجيياوز الم سسييال األكاديمييية أو البحثييية  المشييار إليهييا فييي  - ب

ل عليى الفقرة )أ( من هذه الميادة أنشي تها البحثيية المرتب ية بالحصيو

المييوارد الجينييية أو المعرفيية التقليدييية المرتب يية بهييا لتصييبى أهييدافا 

تجارية فللوزيروقف إ راءال تلك الم سسال و اتخاذ ما يراه مناسباً 

 وفقاً أل كاق هذا النظاق.

ال يجوز نق  العينة أو أي من المعلومال المرتب ية بهيا دون الحصيول  -ا

 على الموافقة المسبقة من الوزارة.

 

%( مين بيدل المنياف  الناشيةة عين 10تستوفي الوزارة نسبة ال تق  عن ) -9المادة 

استخداق الميوارد الجينيية والمعيار  التقليديية المرتب ية بهيا عليى ان ييتم 

 الشييروط المتفيل عليهيا تبادلييا وفقيا للنمييوذاتحدييدها والينل عليهيا فيي 

 ( من هذا النظاق .2الوارد في الملحل رقم )

 

الجينية  بناء على  ردللوزير إلزاء الموافقة المسبقة للحصول على الموا -10المادة 

 -تنسيب اللجنة في أي من الحاالل التالية :

إذا خالف مستخدق الموارد الجينيية أ كياق هيذا النظياق أو ا يد شيروط  - أ

 الحصول عليها .
إخفاء معلومال او  قائل او بيانال من شأنها التياثير عليى الحقيوق  - ب

 من الوصول للموارد الجينية.المتأتية 
لحماية البيةة والتنوأ الحيوي وخيدمال األنظمية البيةيية أو فيي  يال   -ا 

إدراا النوأ ضمن قائمة األنواأ المهددة باالنقراض أو ليدن تعيرض 

 الموئ  أو المجتم  الحيوي للتهديد.

 ألسباب تتعلل بالمصلحة العامة. - د
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جنة فرض أي من القيود التي يراها مناسيبة للوزير بناء على تنسيب الل -11المادة 

 -لحماية الموارد الجينية في أي من الحاالل التالية:

إذا كانييت ميين األنييواأ الحيويييية المهييددة بيياالنقراض أو ميين االنيييواأ  -أ

 المتوطنة أو النادرة .

إذا كيييان النشييياط سيييي ثر سيييلباً عليييى صيييحة اإلنسيييان أو عليييى القييييم  -ب

 لية.الثقافية للمجتمعال المح

إذا كيييان النشييياط يتيييرك آثييياراً بيةيييية غيييير مرغيييوب فيهيييا أو يصيييعب  -ا

 السي رة عليها.

فييي  ييال و ييود خ يير فقييدان التنييوأ الجينييي أو ضييياأ اليينظم البيةييية  -د

وخدماتها والتي تنشأ عن  م  الموارد الحيوية بصورة غيير مبيررة 

 أو استنزافية أو من دون مراقبة.

 عد السالمة الحيوية أو األمن الزذائي.بسبب عدق االمتثال لقوا -هـ

إذا كييييان اسييييتخداق المييييوارد ألغييييراض تخييييالف المصييييلحة الوطنييييية  -و

 واالتفاقيال الدولية التي صادقت عليها المملكة.

 

تعتبيير المييوارد الجينييية المو ييودة علييى اراضييي المملكيية ملكييا للدوليية  -12المييادة 

تصير  بهيا أو رهنهيا واليجوز تسجي  أي  ل ملكية فكرية عليها أو ال

 او بيعها او استزاللها تجاريا او معها اال بموافقة الوزارة.

 

يعاقب ك  من يخالف ا كاق هذا النظاق بالعقوبال المنصيو  عليهيا فيي  - 13المادة

 القانون.

 

لجنييية ا يييراء اي تعيييدي  عليييى الملحقيييين اللليييوزير بنييياء عليييى تنسييييب  -14الميييادة 

 المرفقين بهذا النظاق.
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 يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ ا كاق هذا النظاق. -15المادة 
 

4/4/2021 
 

 

 
 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 حممد اخلصاونةالدكتور بشر هاني 
 

 وزير
 الثقافة  

 علي محدان عبد القادر العايد 

 وزير  
 املياه والري

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير  
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه 
 

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 س حييى موسى بيجاينج كسيباملهند
 

 وزير
 التخطيط والتعاون الدولي 

 ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 العدل  

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير
 ووزير البيئة بالوكالةالسياحة واآلثار  

 لفايزنايف محيدي حممد ا

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي

 وزير 
 الزراعة

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين 

 املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
 

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 
 

 وزير 
 وقاف والشؤون واملقدسات اإلسالميةاأل

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
 

 وزير   
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير  
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
 

 وزير
   القانونية دولة لشؤون  

  رابشةحممود عواد امساعيل اخل
  

 الرتبية والتعليم ووزير  وزير
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير دولة
 لشؤون اإلعالم  

 املهندس صخر مروان دودين
 

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الشباب 

 بلسي"حممد سالمة" فارس سليمان النا

 وزير
 العمل  

 يوسف حممود علي الشمالي 

 وزير 
 الصحة

 فراس إبراهيم إرشيد اهلواريالدكتور 

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية 
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 ميةالجريدة الرس

 (1ملحل رقم )

 
 طلب الحصول على الموارد الجينية 

  (الموافقة المسبقة عن علم)
 
 

 ياسم الجهة /شخل طبيعي أو معنو -1

 الجهة:  -

 :عنوان-

 بريد الكتروني:                                      :رقم هاتف -

 شهادة التسجي  للشخل المعنوي :   -

 :الممث  أو المفوض )إن و د(  - 

 -محتويال ال لب: -2

 الموارد الجينية المنوي الحصول عليها واستخدامها  -

الجينية المنوي الحصول عليها المعرفة التقليدية المرتب ة بالموارد  -

 واستخدامها

 بيان اإل راء الم لوب: -

 ( ألغراض البحث: 1

 ( ألغراض تجارية: 2

 ( أخرن:3

 كمية الموارد الجينية المنوي الحصول عليها  -

 طرق الحصول على الموارد الجينية / المعار  التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية  -
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 الجريدة الرسمية

 الوثائل المرفقة -3

 خ ة العم    طرق الحصول على الموارد الجينية / المعار  التقليدية واستخدامها. -

 لوض  الحالي للموارد الجينية التي يجب الحصول عليها )إن و د(اتقييم  -

 البحو  ذال الصلة بموضوأ ال لب   )إن و دل(. -

 

 نسخة إلكترونية تحتوي على كافة الوثائل والمعلومال الم لوبة. -

 

 

 الوطني االرتباطوزارة البيةة / ضابط  ال لب صا ب

 التاريخ والتوقي  التاريخ والتوقي 

 

 

 

 

 

 



1835 
 
 
 

 

 

 
 

 ميةالجريدة الرس

 (2ملحل رقم )

 نموذا اتفاقية

 )الشروط المتفل عليها تبادليا(

 

 المقدمة :

عمالً ببروتوكول ناغويا بشأن الحصيول عليى الميوارد الجينيية والبيةيية والتقاسيم 

ة عيييين اسييييتخدامها ووفقيييياً التفاقييييية التنييييوأ العييييادل والمنصييييف للمنيييياف  الناشيييية

 .البيولو ي

ووفقًيييا ال كييياق نظييياق الحصيييول عليييى الميييوارد الجينيييية والبيةيييية والتقاسيييم العيييادل 

محتوييال ووفقًيا ال تيا يال األطيرا  ووالمنصف للمناف  الناشةة عين اسيتخدامها 

 العقد فقد تم تنظيم هذا االتفاق .

 يدية المرتب ة بمورد  يني:المورد الجيني و/أو المعرفة التقل . أ
 ن(:واألطرا  والمعلومال العامة )المتعاقد . ب

 ا. مكونال العقد :

 التزامال األطرا : -1

 االلتزامال المالية: -2

 األ كاق الجزائية: -3

    النزاعال: -4
 اال كاق العامة والشروط االضافية: -5

 آلية المراقبة والتحقل والتدقيل: د. 

 

 

 مصادقة الوزارة                                        توقي  األطرا                    


