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مشزوع كاهىن بشأن الحصىل على املىارد الجييية
والحلاسم العادل واملىصف للمىافع الىاشئة عً اسحخدامها
 مذكــزة ثلديمية -جمثل اإلاىاسد الجُيُت الشؤظما ٛالجُني لجمُو ألاهىام الؿبُهُت ظىاء منها اإلاخهلٓت بالىخِش ؤو الىبِذ
ؤو الخاضت باألهىام اإلاشباة ؤو اإلاضسونت .وحهذ هزه اإلاىاسد جشازا ؾبُهُا وؾىُا مشترٗا وجبٓى نامال ؤظاظُا
لخىمُت ْؿاناث الضسانت الًزابُت والطُذلُت ومطذسا للؿاْاث البُىؾاُْت.
وْذ ؤضبدذ اإلاىاسد الجُيُت مىغىم اظخخذاماث مخخلُت ومخباًىت وجترجب ننها آزاس احخمانُت
واْخطادًت وبُئُت هامتٖ .ما ؤضبذ لهزه اإلاىاسد دوسا خاظما في وغو الاظتراجُجُاث والخذابير الشامُت
إلى اإلاداَكت نلى ألاهكمت البُئُت واظخطالخها وخماًت ؤهىام الىخِش و الىبِذ خاضت جل ٚاإلاهذدة
باالهٓشاع.
نالوة نلى رلَ ،ٚئن الخىصَو الجًشافي لهزه اإلاىاسد نلى ضهُذ التراب الىؾني وٖزا امخالٖها مً ْبل
الذولت والٓؿام الخاص والعاٖىت اإلادلُت ،ججهل منها سهاها خُُٓٓاَ .بالشيم مً خػىنها لٓىانذ
نشَُت وؤخُاها لٓىانذ حهاْذًت َئنها ال جخػو بشٙل نام إلاهاًير ضاسمت للحطى ٛنليها واظخخذامها.
وْذ حشٙل هزه الىغهُت معاظا بالحٓىّ اإلاادًت إلاالٙي هزه اإلاىاسد الجُيُت وللعاٖىت اإلادلُت ،الظُما
إرا ٗاهذ هزه اإلاىاسد مشجبؿت بمهاسٍ جٓلُذًت.
ولزل ٚحاء بشوجىٗى ٛهايىٍا لدصجو الذو ٛألاؾشاٍ و مً غمنها اإلامل٘ت اإلاًشبُت نلى انخماد حششَهاث
خاضت ومالبمت في مجا ٛالحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها وٖزا َشع
ششوؽ وإحشاءاث جىكم بمىحبها نملُاث الحطى ٛنلى هزه اإلاىاسد وَٓا للششوؽ التي هظ نليها هزا
البروجىٗى ،ٛمً ؤهمها:
 املىافلة املسبلة عً علم مً ْبل اإلاال٘ين وروي الحٓىّ والعاٖىت اإلادلُت لهزه اإلاىاسد ؤواإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها؛
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 غمان الخٓاظم الهاد ٛواإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخهمالها بين اإلاعخهمل و اإلآذم ،ورل ٚبىاء نلى شزوط محفم عليها بصىرة محبادلة بين مٓذم ومعخخذم هزه اإلاىاسد.
في هزا ؤلاؾاسً ،إحي إنذاد مششوم الٓاهىن وَاء بالتزاماث بالدها ججاه اإلاىخكم الذولي َُما ًخظ خماًت
البِئت و اإلاداَكت نلى الخىىم البُىلىجي وجُهُل اإلابادا وألاخٙام التي جػمنها بشوجىٗى ٛهايىٍاٖ .ما
حاء إنذاد اإلاششوم لعذ الُشاى الدششَعي الحاضل في مجا ٛجذبير واظخهما ٛومىاولت اإلاىاسد الجُيُت
والشَو مً معخىي الحماًت الٓاهىهُت لها ،وجثمين اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها و خلٔ الُشص
للعاٖىت اإلادلُت مً خال ٛالاظخُادة اإلاادًت مً اظخهما ٛهزه اإلاىاسد و اإلاهاسٍ.
ٖما ًىذسج مششوم الٓاهىن في إؾاس جنزًل اإلابادا اإلاىطىص نليها في الٓاهىن ؤلاؾاس سْم  99-12بمثابت
مُثاّ وؾني للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت ،الزي ًىظ نلى حهضٍض خماًت اإلاىاسد الؿبُهُت و ألاهكمت
البُئُت واإلاداَكت نليها ،وٖزا جىُُز الشهان الثالث لإلظتراجُجُت الىؾىُت للخىمُت اإلاعخذامت الزي
يهذٍ إلى جدعين جذبير وجثمين اإلاىاسد الؿبُهُت ودنم اإلاداَكت نلى الخىىم البُىلىجي.
هزا ،وٍػو مششوم الٓاهىن ؤلاؾاس الٓاهىوي الزي ٌعمذ بخإمين وغبـ نملُاث الحطى ٛنلى اإلاىاسد
الجُيُت ببالدها وخماًت اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاٖ ،ما ًدذد الٓىانذ اإلاالبمت التي جؤمً الخٓاظم
الهاد ٛواإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخهما ٛهزه اإلاىاسد.
ًخػمً مششوم هزا الٓاهىن  31مادة مىصنت نلى زماهُت َطىً ٛمً٘ إحما ٛمٓخػُاتها في اإلاداوس
الشبِعُت الخالُت:
 جدذًذ مجا ٛجؿبُٔ الٓاهىن الزي ٌشمل:
 اإلاىاسد الجُيُت بٙل ؤشٙالها و الهىاضش يير اإلاادًت اإلاخهلٓت بها ،الظُما اإلاهاسٍ الخٓلُذًتاإلاشجبؿت بهزه اإلاىاسد؛
 حمُو اإلاىاسد الجُيُت ظىاء ٗاهذ داخل اإلاىْو ؤو خاسج اإلاىْو؛ اظخثىاء مً هؿاّ جؿبُٔ الٓاهىن اإلاىاسد الجُيُت البششٍت واإلاىاسد الجُيُت اإلاخططتلالظخخذام الُشدي واإلاىاسد الجُيُت التي ًخػو الحطى ٛنليها وجٓاظم مىاَهها آللُاث
دولُت خاضت.
 إخذار لجىت وؾىُت للمىاسد الجُيُت جػم في خكيرتها الٓؿاناث الحٙىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعاث
الهمىمُت و الٓؿام الخاص ،جخىلى دساظت ؾلباث الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت و العهش نلى
جدبو إحشاءاث إبشام الهٓىد بين مٓذمي ومعخخذمي هزه اإلاىاسد و مشاْبت مذي اخترام التزاماث
الؿشَين؛
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 جدذًذ ششوؽ وُُُٖاث الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت وٖزا الػماهاث الٙاَُت لخدُٓٔ مبذؤ
الخٓاظم الهاد ٛو اإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت
اإلاشجبؿت بها؛
 جدذًذ التزاماث معخهملي اإلاىاسد الجُيُت ،و الخىطُظ نلى معؿشة مبعؿت في خالت
الاظخعجاٛ؛
 وغو هكام إلاهاًىت اإلاخالُاث والهٓىباث اإلاؿبٓت نليها.
جل٘م هي ؤهم اإلآخػُاث و ألاهذاٍ التي ًشمي إليها مششوم هزا الٓاهىن.
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مشزوع كاهىن ركم  .........بشأن الحصىل
على املىارد الجييية والحلاسم العادل واملىصف للمىافع الىاشئة عً اسحخدامها
الفصل ألاول
أهداف ومبادئ عامة
املادة ألاولى :يهذٍ هزا الٓاهىن إلى جىكُم الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها وجإمين
الخٓاظم الهاد ٛواإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخخذامها ،ورل ٚجؿبُٓا ألخٙام بشوجىٗى ٛهايىٍا بشإن الحطىٛ
نلى اإلاىاسد الجُيُت والخٓاظم الهاد ٛواإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخخذامها،اإلالحٔ باجُاُْت الخىىم البُىلىجي،
اإلاىْو بىايىٍا بالُابان في  29ؤٖخىبش  2010واإلاىأَ نلُه بالٓاهىن سْم  13.12الطادس بدىُُزه الكهير الششٍِ سْم
 1.13.51ضادس في  1شهبان ً 11( 1434ىهُى .)2013
ولهزا الًشع ًدذد هزا الٓاهىن:
 ؤلاؾاس اإلاؤظعاحي اإلاٙلِ بذساظت ؾلباث سخظ الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت ونلى اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿتبها؛
 ششوؽ مىذ سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها؛ آلالُاث التي جػمً الخٓاظم الهاد ٛو اإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍالخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها.
املادة  : 2جشج٘ض ؤخٙام هزا الٓاهىن نلى اإلابادا الهامت الخالُت:
 خماًت الخىىم البُىلىجي و اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها بانخباسها زشوة وؾىُت حعخىحبغمان خعً اظخخذامها في إؾاس ظُاظت جىمىٍت مىذمجت ؛
 الحشص نلى جُهُل مبذؤ الخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٛإْشاس الخىاصن الػشوسي بين مخؿلباث الخىمُت و خماًتالخىىم البُىلىجي واإلاداَكت نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها؛
 غمان جٓاظم اإلاىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت و /ؤواإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها بؿشٍٓت نادلتومىطُت مو العاٖىت اإلادلُت الحابضة لها؛
 اخترام اإلاىازُٔ الذولُت ومشاناة مٓخػُاتها نىذ اظخًال ٛواظخخذام اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًتاإلاشجبؿت بها.
الفصل الثاوي
جعاريف ومجال الحطبيم
املادة ً :3شاد في مُهىم هزا الٓاهىن ب:
 -1الحىىع البيىلىجي :جباًً الٙابىاث الهػىٍت الحُت اإلاعخمذة مً ٗاَت اإلاطادس بما َيها ،الىكم الاًٙىلىحُت
ألاسغُت والبدشٍت وألاخُاء اإلاابُت واإلاشٖباث الاًٙىلىحُت التي حهذ حضءا منها؛ وٍخػمً الخىىم داخل ألاهىام
وبين ألاهىام والىكم الاًٙىلىحُت؛
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 -2املىارد الجييية :حهني اإلاىاسد الجُيُت راث الُٓمت الُهلُت ؤو اإلادخملت؛
 -3املىاد الجييية :حهني ؤًت مىاد مً ؤضل هباحي ؤو خُىاوي ؤو حشزىمي ؤو ييرها مً ألاضى ٛجدخىي نلى وخذاث
ناملت للىسازت؛
 -4املعارف الحلليدية املزثبطة باملىارد الجييية :اإلاهاسٍ والابخٙاساث واإلاماسظاث اإلاخهلٓت بالخطابظ الىسازُت
ؤو البُىٖمُابُت لهزه اإلاىاسد واظخخذامها ،التي جدىصها العاٖىت اإلادلُت وجىاسزتها حُال نً حُلَ ،ػال نً
الخؿىس الزي جذخله العاٖىت نلى هزه اإلاهاسٍ واإلاماسظاث؛
 -5اسحخدام املىارد الجييية :إحزاء البحث والحطىيز نلى الخٙىًٍ الجُني ؤو الُ٘مُاةي البُىلىجي لٙل ؤو حضء
مً الحُىاهاث ؤو الىباجاث ؤو الٙابىاث الذُْٓت ؤو اإلاىاد البُىلىحُت ألاخشي التي جدخىي نل وخذاث وسازُت،
ال ظُما مً خال ٛجؿبُٔ الخ٘ىىلىحُا ؤلاخُابُت وٖزا جثمين هزه اإلاىاسد الجُيُت والخؿبُٓاث اإلاشجبؿت بها؛
 -6الحصىل :حمو ؤو اْخىاء مىاسد حُيُت ؤو مشخٓاتها ؤو مهاسٍ جٓلُذًت مشجبؿت بها ،مً ْبل شخظ راحي ؤو
مهىىي خاغو للٓاهىن الهام ؤو الخاص ٌ ،عمى "معخهمل"؛
 -7املىكع :هى اإلاٙان الزي ًيشإ َُه اإلاىسد الجُني بشٙل ؾبُعي؛
 -8الجمع داخل املىكع  :حمو مىاسد حُيُت ًباشش داخل ؤهكمت إًٙىلىحُت ؤو وظـ ؾبُعي؛
 -9الجمع خارج املىكع  :حمو مىاسد حُيُت خاسج وظؿها الؿبُعي؛
 -10املىافلة املسبلة عً علم :مىافلة مكحىبة بين امللدم واملسحعمل ،مصادق عليها مً طزف السلطة
الحكىمية املكلفة بالحىمية املسحدامة ،كبل الحصىل على املىارد الجييية أو أحد مشحلاتها و/أو على
املعزفة الحلليدية املزثبطة بها؛
 -11الشزوط املحفم عليها بصىرة محبادلة :اثفاق مبرم بين ملدم املىارد الجييية واملسحعمل ثحدد بمىحبه
شزوط الحصىل على املىارد واسحخدامها وكذا ثلاسم املىافع بينهما؛
 -12ملدم املىارد الجييية :شخظ راحي ؤو انخباسي ،خاغو للٓاهىن الهام ؤو الخاصً ،ؤمً اإلاداَكت نلى
اإلاىسد الجُني وجذبيره ،ظىاء ٗان داخل اإلاىْو ؤو خاسحه؛
 -13مسحعمل املىارد الجيييةٗ :ل شخظ راحي ؤو انخباسي خاغو للٓاهىن الهام ؤو الخاص مشخظ له
بالحطى ٛنلى مىاسد حُيُت مهُىت ؤو مهاسٍ جٓلُذًت مشجبؿت بها ؤو هما مها
 -14ثلاسم املىافع :الخٓاظم الهاد ٛواإلاىطِ لىخابج البدث والخؿىٍش والُىابذ الىاججت نً اظخخذام اإلاىاسد
الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها مو الؿشٍ اإلاخهاْذ الزي ًىَش جل ٚاإلاىاسد  ،نلى ؤن ًخم جٓاظم هزه
اإلاىاَو وَٓا لششوؽ مخُٔ نليها بطىسة مخبادلت.
وْذ جٙىن اإلاىاَو معاهماث مالُت ؤو اإلاعاهمت في اإلاداَكت نلى الخىىم البُىلىجي و اإلاهاسٍ الخٓلُذًت
والخىمُت اإلادلُت لعلعالث ؤلاهخاج ؤو اإلاعاهت في البدث والخٙىًٍ وهٓل الُ٘اءاث ؤو الخ٘ىىلىحُاث.
 -15الساكىة املحلية :مجمىنت العٙان الزًً ٌهخمذون نلى مهاسَهم الخٓلُذًت لخإمين نِشهم مً الىظـ
الؿبُعي للمىاسد الجُيُت ،والتي ًمثل ؤظلىب نِشها ؤهمُت بالًت في اإلاداَكت نلى هزه اإلاىاسد واظخخذامها
بشٙل معخذام.
املادة  : 4جؿبٔ ؤخٙام هزا الٓاهىن نلى اإلاىاسد الجُيُت ظىاء ٗاهذ داخل اإلاىْو ؤو خاسحه و/ؤو نلى اإلاهاسٍ
الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها بًشع اظخخذامها ،مو مشاناة ألاخٙام الدششَهُت الخاضت اإلاخهلٓت باإلاداَكت نلى ؤهىام
الىبِذ والىخِش والٙابىاث اإلاجهشٍت والاججاس َيها وبدماًت اإلالُ٘ت الُ٘شٍت والثٓاَُت والطىانُت والهالماث اإلاميزة
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لألضل و الجىدة ،وبطُت نامت حمُو الىطىص الٓاهىهُت اإلاخهلٓت بششوؽ ؤخز نُىاث مً الؿبُهت إلاادة حُيُت ؤو
نُىت مً الىبِذ ؤو الىخِش.
املادة  : 5ال حعشي مٓخػُاث هزا الٓاهىن نلى:
-

اإلاىاسد الجُيُت البششٍت؛
البدث وجؿىٍش اإلاىاسد الجُيُت اإلاعخخذمت أليشاع البدث الهلمي ؤَ ششوؽ جدذد بىظ جىكُمي؛
اإلاىاسد الجُيُت الىاسدة مً خاسج التراب الىؾني ومً خاسج اإلاىؿٓت الاْخطادًت الخالطت ٖما هي مدذدة في
الدششَو الجاسي به الهمل؛
اإلاىاسد الجُيُت التي جم حمهها في إؾاس جذابير خاضت لحماًت الحُىاهاث والىباجاث مً اإلاخاؾش الصحُت؛
اإلاىاسد الىباجُت الىاسد في اإلالحٔ ألاو ٛمً اإلاهاهذة الذولُت بشإن اإلاىاسد الىسازُت الىباجُت لأليزًت والضسانت؛
اإلاهذاث البُىلىحُت اإلاضسونت ؤو اإلاشباة بهذٍ اظخهمالها ٖىمىرج في البدث والخىمُت والتي ظخدذد بىظ
جىكُمي؛
الاظخخذام الُشدي اإلانزلي ؤو الخباد ٛوالاظخخذام أليشاع شخطُت ؤو يير ججاسٍت للمىاسد الجُيُت،
وللمهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت داخل حمانت العٙان و َُما بُنها؛
اإلاهاسٍ واإلاهاساث الخٓلُذًت التي لها اسجباؽ مو الهالماث اإلاميزة إلاطذس وحىدة اإلاىخجاث الُالخُت والبدشٍت.

املادة  :6جىدم بطُت إحباسٍت نُىت مً اإلاىسد الجُني الزي جم الحطى ٛنلُه في اإلاجمىنت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت.
وحهذ ؤلاداسة سجال إلاجمىناث اإلاىاسد الجُيُت ًىغو سهً إشاسة الهمىم بٙاَت الىظابل بما َيها الىظابل ؤلال٘تروهُت،
ًدذد مػمىهه وششوؽ مع٘ه بىظ جىكمي.
الفصل الثالث
اللجىة الىطىية للمىارد الجييية واملعارف الحلليدية املزثبطة بها
املادة :7جدذر جدذ سباظت العلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت بالخىمُت اإلاعخذامت ،لجىت وؾىُت للمىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ
الخٓلُذًت اإلاشجبؿت ًبها ٌ ،ههذ إليها باإلاهام الخالُت:
-

دساظت وإبذاء الشؤي اإلاؿابٔ بخطىص ؾلباث سخظ الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت و/ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت
اإلاشجبؿت بها؛
الخإٖذ مً مؿابٓت بىىد اإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلم والششوؽ اإلاخُٔ نليها بطىسة مخبادلت بين مٓذم
ومعخهمل اإلاىاسد الجُني و/ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ،إلآخػُاث هزا الٓاهىن وهطىضه الخؿبُُٓت؛
الحشص نلى ؤن ًٙىن جٓاظم اإلاىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها
مىطُا ونادال؛
جٓذًم الاظدشاسة في ٗل معإلت لها اسجباؽ باإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها؛
اإلاداَكت نلى العش اإلانهي ؾبٓا للدششَو الجاسي به الهمل نىذ دساظت ؾلباث سخظ الحطى ٛنلى اإلاىاسد
الجُيُت و/ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها.
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املادة  :8جخإلِ اللجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت مً ممثلين نً ؤلاداساث اإلاهىُت واإلاؤظعاث الهمىمُت والجامهاث
واإلاهاهذ ومشاٖض البدث الهلمي والهُئاث اإلاهىُت اإلاهىُت.
ًمً٘ لشبِغ اللجىت ؤن ٌعخذعي ،بطُت اظدشاسٍتٗ ،ل شخظ انخباسي ؤو مهىىي ًشي َابذة في خػىسه لُ٘اءجه ؤو
ججشبخه ؤو وشاؾه نمله في مجا ٛاإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها.

ًدذد بىاظؿت هظ جىكُمي نذد ؤنػاء اللجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت وُُُٖاث ظير نملها.
املادة ً : 9مً٘ للجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت ؤن جدذر لجىت نلمُت مخخططت ،نىذ الاْخػاء ،ألحل مهالجت
الجىاهب الهلمُت ؤو الخٓىُت ؤو الاْخطادًت ؤو الاحخمانُت ؤو الٓاهىهُت التي جذخل في هؿاّ اخخطاضاتها.
الفصل الزابع
رخصة الحصىل على املىارد الجييية واملعارف الحلليدية املزثبطة بها
املادة ً:10جب ؤن ًٓذم لذي العلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت بالخىمُت اإلاعخذامت ؾلب سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد
الجُيُت ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ؤو هما مها بهذٍ اظخخذامها  ،مشَٓا باإلاهلىماث و الىزابٔ الػشوسٍت.
حشخمل هزه الىزابٔ نلى اإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلم مهضصة ببُاهاث جخهلٔ بهىٍت اإلآذم واإلاعخهمل وٖزا اإلاىاسد الجُيُت
و /ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ،ومىاْو و ٖمُاث وششوؽ و ُُُٖاث اظخخشاج هزه اإلاىاسد .
ٖما حشخمل هزه الىزابٔ نلى اجُاّ ًدذد الششوؽ اإلاخُٔ نليها بطىسة مخبادلت بين مٓذم ومعخهمل اإلاىاسد الجُيُت
ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاً ،بين نلى الخطىص :
-

ششوؽ بشإن جٓاظم اإلاىاَو ،بما في رل ٚخٓىّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت؛
ششوؽ لالظخخذام الالخٔ مً حاهب ؾشٍ زالث ،نىذ الاْخػاء؛
ششوؽ بشإن الخًُير في الاظخخذام اإلاخُٔ نلُه ،نىذ الاْخػاء؛
بىىد جخهلٔ بدعىٍت اإلاىاصناث.

ًدذد بىاظؿت هظ جىكُمي همىرج الؿلب و الىزابٔ اإلاشَٓت به.
املادة  :11جمىذ العلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت بالخىمُت اإلاعخذامت الشخطت اإلاىطىص نليها في اإلاادة  10بىاء نلى سؤي
مؿابٔ للجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت واإلاىاسد الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها.
جٙىن سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت و اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها شخطُت وال ًجىص جُىٍتها ؤو هٓلها للًير.
ًجب ؤن ًٙىن ٗل سَؼ بدعلُم سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها مهلال.
ًدذد بىاظؿت هظ جىكُمي همىرج سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ؤو هما مها.
املادة  :12نىذ دساظت ؾلب الحطى ٛنلى سخطت بجمو ؤًت مىاسد حُيُت داخل اإلاىْوً ،خهين ؤخز سؤي لجىت نلمُت
مخخططت جدذر لهزا الًشع.
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ؤما إرا حهلٔ ألامش بالحطى ٛنلى سخطت بجمو مىاسد حُيُت خاسج اإلاىْوَُ ،خهين ؤخز مىآَت مذبش مٙان جىاحذ هزه
اإلاىاسد.
املادة : 13جشَٔ سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت بذَتر جدمالث ًدذد وظــابل وششوؽ الىٓ ــل واإلاعال ٚاإلادخملت
في نملُت الىٓل وٖزا ؤلاحشاءاث الصحُت والاخخُاؾاث الىاحب اجخارها مً ؤحل ججىب اإلاعاط بالبِئت وبدٓىّ
اإلالُ٘ت ؤو خٓىّ الاظخخذام اإلاهىُت.
املادةً :14جب نلى اإلاعخُُذ مً الشخطت،نىذ نهاًت الاظخخذام ،ؤن ًىٓل للجىت الىؾىُت اإلاشاس إليها في اإلاادة  1ؤناله
اإلاهلىماث و اإلاهاسٍ والىخابج التي خطل نليها ،باظخثىاء اإلاهلىماث العشٍت راث الطبًت الطىانُت والخجاسٍت.
املادة  : 15جؿبٔ معؿشة اظخعجالُه نلى ؾلباث الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت التي ًشاد اظخخذامها إلاىاحهت الحاالث
الؿاسبت بعبب اهدشاس ألامشاع ؤو ألاوبئت التي حشٙل خؿشا وشُٙا ؤو ؤُٖذ الىْىم نلى الصحت الهمىمُت بهذٍ
الخطذي لها و الحذ مً اهدشاسها نلى الطهُذ الىؾني ؤو الذولي  .جدذد اإلاعؿشة الاظخعجالُت و ُُُٖت جؿبُٓها نلى
خالت الؿىاسا بىظ جىكُمي.
الفصل الخامس
الحلاسم العادل و املىصف للمىافع الىاشئة عً اسحخدام املىارد
الجييية واملعارف الحلليدية املزثبطة بها
املادةً :16جب ؤن ًؤدي الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت و  /ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها واظخخذامها إلى الخٓاظم
الهاد ٛواإلاىطِ للمىاَو الىاشئت ننها والتي ْذ جٙىن مىاَو هٓذًت ؤو يير هٓذًت ؤو هما مها.
املادة ً :17خم جٓاظم اإلاىاَو وَٓا اجُاّ ًدذد الششوؽ اإلاخُٔ نليها بطىسة مخبادلت بين مٓذم ومعخهمل اإلاىاسد
واإلاهاسٍ .وجىطب هزه الششوؽ نلى خٓىّ و واحباث ألاؾشاٍ َُما ًخظ اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت ومشخٓاتها ؤو
اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها وجٓاظما نادال ومىطُا للمىاَو الىاشئت ننها.
ًدذد بىظ جىكُمي همىرج الاجُاّ الزي ًخػمً الششوؽ اإلاخُٔ نليها بطىسة مخبادلت.
املادة  :18في خالت حمو مىاسد حُيُت مً داخل اإلاىْوً ،خهين الخىطُظ في الاجُاّ اإلاىطىص نلُه في اإلاادة 11
ؤناله ؤًػا نلى مىاَو خاضت لُابذة العٙان اإلادلُين لذنم دوسهم في اإلاداَكت نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ
الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها واظخخذامها بشٙل معخذام.
املادةْ :19بل إًذام ؾلب سخطت الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت و اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاً ،خهين نلى اإلاعخهمل
ؤن ًدطل مً اإلآذم نلى املىافلة املسبلة عً علم التي جدذد بُاهاث جخهلٔ بهىٍت اإلآذم واإلاعخهمل وٖزا اإلاىاسد
الجُيُت و /ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ،و مىاْو و ٖمُاث وششوؽ و ُُُٖاث اظخخشاج هزه اإلاىاسد.
املادة  :20في خالت وحىد مهاسٍ جٓلُذًت مشجبؿت باإلاىاسد الجُيُتً ،خهين ؤلاشاسة في ؾلب الحطى ٛنلى الشخطت إلى
مىآَت العٙان اإلادلُين اإلاال٘ين لهزه اإلاهاسٍ وجدذًذ ششوؽ جٓاظم ناد ٛو مىطِ للمىاَو اإلاىخكشة لُابذة هؤالء
العٙان اإلادلُين.
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املادة ً :21خم الخٓاظم الهاد ٛو اإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت
بها وَٓا للششوؽ اإلاذسحت في الهٓذ اإلابرم بين مٓذم اإلاىاسد الجُيُت ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ومعخهمل لهزه
اإلاىاسد ؤو اإلاهاسٍ وبششوؽ جخم باجُاّ مشترٕ.
الفصل السادس
البحث وضبط املخالفات
املادة  :22نالوة نلى غباؽ الششؾت الٓػابُتًٓ ،ىم بالبدث ومهاًىت اإلاخالُاث اإلاخالُت ألخٙام هزا الٓاهىن
والىطىص اإلاخخزة لخؿبُٓه وغبؿها:
 مُدش ي الششؾت البُئُت؛ ؤنىان إداسة الجماسٕ والػشابب يير اإلاباششة اإلاىخذبين لػبـ اإلاخالُاث الجمشُٖت ؾبٓا للٓىاهين الجاسي بهاالهمل؛
 ألانىان اإلادلُىن واإلاهُىىن مً ؾشٍ ؤلاداسة والجماناث الترابُت ؛ غباؽ الذسٕ اإلالٙي والبدشٍت اإلالُ٘ت.ًٙىن اإلاىقُىن وألانىان اإلاشاس إليهم ؤناله مدلُين ؾبٓا للٓىاهين الجاسي بها الهمل وخاملين لبؿاْت مهىُت معلمت
مً لذن ؤلاداسة التي ًيخمىن إليها .وٍجب نليهم ؤلادالء ببؿاْتهم نىذ ٗل نملُت بدث ؤو مهاًىت.
ًخهين نلى اإلاىقُين وألانىان اإلاشاس إليهم ؤناله الحُاف نلى العش اإلانهي جدذ ؾابلت الهٓىباث اإلاىطىص نليها في
مجمىنت الٓاهىن الجىاةي.
املادة ًٓ :23ىم ألاشخاص اإلاشاس إليهم في اإلاادة  22ؤناله بخدشٍش مدػش لٙل مخالُت ألخٙام هزا الٓاهىن ولىطىضه
الخؿبُُٓت.
ًثبذ في مدػش اإلاخالُت هىٍت مشج٘ب ؤو مشج٘بي اإلاخالُت و قشوٍ اسجٙابها ،والخطشٍداث التي ًذلي بها اإلاخالِ ؤو
اإلاخالُىنٖ .ما ٌشاس في اإلادػش إلى سَػهم ؤلادالء بإًت جطشٍداث وإلى ٗل نىطش ُُٖل بئزباث اإلاخالُت.
ًخهين ؤن ًٙىن ٗل مدػش مخالُت مؤسخا ومىْها مً ْبل الهىن ؤو ألانىان الزي ْام بخدشٍشه وجدذًذ ضُخه وٖزا
مً ؾشٍ مشج٘ب اإلاخالُت و في خالت امخىام هزا ألاخير نً الخىُْو ٌشاس إلى رل ٚفي اإلادػش.
املادة  :24في خا ٛاسجٙاب مخالُت ًخهين نلى الهىن مدشس اإلادػش ؤن ًٓىم بالخدُل نلى ٗل مهذاث ؤو ججهيزاث
اظخهملذ في اسجٙاب اإلاخالُت و حجضها وٖزا الخدُل وحجض ٗل مىخج مخإث مً اإلاخالُت اإلاشج٘بت.
في خالت الحجضً ،خهين إزباث اإلاشحو الخاص بمدػش الحجض اإلادشس في مدػش اإلاخالُت.
حعلم إلاشج٘ب اإلاخالُت وسخت مً مدػش اإلاخالُت ،وإن اْخض ى الحا ،ٛوسخت مً مدػش الحجض.
املادة ً :25مً٘ الاخخُاف باإلاىاسد الجُيُت اإلاحجىصة ظىاء في نين اإلاٙان ،إرا ٗاهذ ميشأث اإلاخالِ حعمذ بزل،ٚ
ورل ٚنلى هُٓخه ومعؤولُخه إلى ؤن ًخم البذ في شإن وحهتها ؛ ؤو الاخخُاف بها ،نلى هُٓت اإلاخالِ ،في ؤي مٙان ؤو
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ميشإة نمىمُت ؤو خاضت جخىَش نلى الُ٘اءاث البششٍت والخجهيزاث الػشوسٍت لخإمين هزه اإلاداَكت .في هزه الحالت،
ٌشاس في مدػش الحجض ،اإلاىطىص نىه في اإلاادة  24ؤناله ،إلى وحهت اإلاىاسد الجُيُت.
املادة ً :26ىحه مدػش اإلاخالُت في وسخخه ألاضلُت ،اإلادشس ؾبٓا إلآخػُاث اإلاادة  23ؤناله ،مشَٓا ،إن اْخض ى
الحا ،ٛبمدػش الحجض ،اإلاىطىص نلُه في اإلاادة  24ؤناله ،خال ٛنششة ( )10ؤًام نمل مً جاسٍخ جدشٍشه ،إلى
العلؿت الحٙىمُت اإلاخخطت.
ًىزٔ باإلاداغش باليعبت لألَها ٛالىاسدة َيها إلى ؤن ًثبذ اله٘غ.
جىحه اإلاداغش إلى اإلاد٘مت اإلاخخطت في ؤحل زالزين (ً )30ىما مً جاسٍخ اظخالمها مً ؾشٍ العلؿت الحٙىمُت
اإلاخخطت ؤو مً ؾشٍ الصخظ اإلاُىع مً لذنها في هزا الشإن.
اظدىادا إلى اليسخت ألاضلُت إلادػش اإلاخالُت ،حسحب العلؿت الحٙىمُت اإلاخخطت َىسا الشخطت مً اإلاخالِ و جمىهه
مً مىاضلت اظخخذام اإلاىسد الجُني مىغىم اإلاخالُت.
املادة ً :27مً٘ للعلؿت الحٙىمُت اإلاخخطت ؤو للصخظ اإلاُىع مً ؾشَها في هزا الشإن ،بىاء نلى ؾلب ٖخابي مً
اإلاخالِ ،ؤن جٓشس نذم إخالت مدػش اإلاخالُت نلى الىُابت الهامت للمد٘مت اإلاخخطت و اللجىء باظم الذولت إلى
معؿشة جدىٍل ألاخٙام ،ورل ٚبإداء اإلاخالِ لًشامت حضاَُت.
في هزه الحالتً ،بلٌ اإلاخالِ ،بإًت وظُلت ٗاهذ ،بٓشاس جدىٍل الح٘م الزي ٌشاس َُه إلى اإلابلٌ اإلاعخدٔ نلُه ،ورلٚ
في ؤحل نششة ( )10ؤًام نمل مً جاسٍخ جىضل اإلاطالح الخابهت للعلؿت اإلاخخطت باليسخت ألاضلُت إلادػش غبـ
اإلاخالُت.
ًىِْ البذء في معؿشة جدىٍل ألاخٙام الذنىي الهمىمُت.
ًخهين نلى اإلاخالِ ؤن ًؤدي الًشامت الجضاَُت ،في ؤحل زالزين (ً )30ىما نمل مً جاسٍخ إباليه بٓشاس جدىٍل الح٘م.
نىذ اهٓػاء هزا ألاحل ،جٓىم العلؿت اإلاخخطت ؤو الصخظ اإلاُىع مً ؾشَها في هزا الشإن ،بئشهاس الىُابت الهامت
للمد٘مت اإلاخخطت باألمش.
الفصل السابع
املخالفات و العلىبات
املادة  :28نىذ مهاًىت نذم اخترام معخهمل ؤو نذة معخهملين اإلآخػُاث اإلاىطىص نليها في اإلاادة  10ؤناله،
حسحب الشخطت َىسا.
ٌهاْب بًشامت مً نششة آالٍ ( )10.000إلى ملُىوي( )2.000.000دسهم و\ ؤو بدبغ مً شهش إلى ظىت ٗل:
 مً خطل نلى مىاسد حُيُت ؤو مشخٓاتها ومهاسٍ جٓلُذًت مشجبؿت بها أليشاع البدث الهلمي ،لخٙىًٍمجمىناث بطُت مهىُت ؤو اإلاداَكت  ،ؤو للبدث البُىلىجي ،ؤو لخؿبُٓاث ضىانُت ؤو لالظخخذام الخجاسي ،ؤو ْام
باظخخذامها  ،مً دون الحطى ٛنلى الشخطت اإلاشاس إليها في اإلاادة  10ؤناله ،ؤو بمٓخض ى سخطت اهتهذ مذة ضالخُتها
ؤو سحبذ مىه.
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 اإلاعخُُذ مً الشخطت الزي ٌعخهمل اإلاىاسد الجُيُت ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها أليشاع يير جل ٚاإلاىطىصنليها في الشخطت ؤو أليشاع يير جل ٚاإلاىطىص نليها في اإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلم و الاجُاّ الزي ًدذد الششوؽ
اإلاخُٔ نليها بطىسة مخبادلت ؤو الهٓىد اإلابرمت بين اإلآذم واإلاعخهمل هزه اإلاىاسد الجُيُت ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت
اإلاشجبؿت بها.
املادة  :29مو مشاناة الهٓىباث اإلاىطىص نليها في اإلاادة  21ؤنالهً ،خهين نلى اإلاخالِ:
 إضالح ألاغشاس ؾبٓا للدششَو الجاسي به الهمل في هزا اإلاجا.ٛ اجخار حمُو الخذابير اإلاؿالب بها و الالصمت لحماًت ألاهىام اإلاهىُت باظخخشاج اإلاىاسد الجُيُت مىغىم اإلاخالُت،ورل ٚؤَ ششوؽ وآحا ٛجدذدها العلؿت اإلاخخطت .في خا ٛنذم اجخار الخذابير اإلاؿلىبت داخل آلاحاٛ
اإلادذدة ،جخخز هزه الخذابير مً ْبل العلؿت اإلاخخطت نلى هُٓت و معؤولُت اإلاخالِ.
ٗل نىن ناًً مخالُت ًٓىم نلى الُىس بئيالّ ٗل مدل ؤو مؤظعت اظخهملذ في اسجٙاب اإلاخالُت ،ورل ٚبىضِ
جذابير اظخعجالُه نىذ الاْخػاء ،مً ؤحل جإمين اإلاداَكت نلى ألاهىام.
جؿبٔ مٓخػُاث هزه اإلاادة مو مشاناة ألاخٙام الىاسدة في مذوهت الجماسٕ والٓاهىن سْم  29.05اإلاخهلٔ بدماًت ؤهىام
الىباجاث والحُىاهاث اإلاخىخشت ومشاْبت الاججاس َيها.
َػال نً رل ،ٚوفي خا ٛاظخُادة هزا اإلاعخهمل مً إناهت مادًت مً الذولت ؤو الجماناث الترابُت ،مً ؤحل ؤشًاٛ
البدث ؤو حمو اإلاىاسد الجُيُت و/ؤو اإلاهاسٍ الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاً ،ؿالب بئسحام اإلابالٌ التي ضشَذ له بشظم هزه
ؤلاناهت اإلاالُت.
الفصل الثامً
ملحضيات خحامية
املادة ً :30ذخل هزا الٓاهىن خيز الخىُُز ابخذاء مً وششه في الجشٍذة الشظمُت.
املادة  : 31جكل جشاخُظ وؤرون الحطى ٛنلى اإلاىاسد الجُيُت ؤو اظخخشاحها اإلاعلمت ،وٖزا الاجُاُْاث والاجُاْاث
الخطىضُت اإلابرمت ْبل دخى ٛهزا الٓاهىن خيز الخىُُز ،ظاسٍت اإلاُهى ٛإلى خين اهتهاء مذة ضالخُتها.
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