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የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት እንስቲትዩት 

ዋና ዲይሬክተር መሌዕክት 

ናጎያ ፕሮቶኮሌ እ.አ.አ በ1992 በብራዚሌ፣ሪዩዳጄኔሮ ከተማ 

የተፇረመ የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሶስተኛ አሊማን ተግባራዊነት 

የበሇጠ ሇማጠናከር በብዝሀ ሕይወት ስምምነት ሊይ በመመርኮዝ 

የወጣ ዓሇም አቀፌ የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ህግ ነዉ፡፡ 

የኮንቬንሽኑ አባሊት ጉባኤ በ2004 እ.ኤ.አ በተካሄዯው ሰባተኛ 

ስብሰባው የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪትን በተመሇከተ የተቋቋመዉ 

ጊዜያዊ ኮሚቴ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ውይይትና ዴርዴር በማካሄዴ 

ኮንቬንሽኑና የኮንቬንሽኑ አንቀፅ 15 (የጀነቲክ ሀብት አርክቦት) እና 

አንቀፅ 8 (በ) (ባህሊዊ እውቀት) እና የኮንቬንሽኑን ሶስቱንም 

አሊማዎች በተሣካ ሁኔታ ሇመተግበር እንዱቻሌ ስሌጣን ሰጥቶታሌ፡፡ 
 

ከስዴስት አመታት ዴርዴር በኋሊ በጃፓን ሀገር በናጏያ ከተማ 

እ.ኤ.አ በጥቅምት 29ቀን/2010 በተዯረገው የአባሊት ጉባኤ አስረኛ 

ስብሰባ ሊይ ፀዴቋሌ፡፡ፕሮቶኮለ በጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ሀብቱን 

ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞች ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ 

ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ስምምነት ሊይ በመመርኮዝ የናጏያ 

ፕሮቶኮሌ ሰነዴ ተፇርሟሌ፡፡ ፕሮቶኮለ ሇጀነቲክ ሀብት አቅራቢዎች 

እና ተጠቃሚዎች የህግ ማዕቀፌ በማበጀትና ግሌጽነትን በማስፇን 
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ጠንካራ መሠረት እንዱኖር በማዴረግ ሇኮንቬንሽኑ ሶስተኛው አሊማ 

ተግባራዊነት ትሌቅ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ መንግስት ፕሮቶኮለን 

ተቀብል 2010 እ.አ.አ አፅዴቋሌ፡፡ 

በትግበራ ህዯት የሚፇጠሩትን አሻም ጉዲዩችን ሇመፌታት 
በፕሮቶኮለ አንቀፅ 36 ሥር የተዘረዘሩ ቋንቋዎች ወሳኝ ቢሆኑም 
የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት እንስቲትዩት ፕሮቶኮለ ሇጀነቲክ ሀብት 
አርክቦት እና ባህሊዊ እውቀት ጥበቃ እና ዘሇቄታዊ አጠቃቀም ካሇዉ 
ፇይዲ አንፃር የአገራችን ማህበረሰቦች በዯንብ ተረዴቶት ተጠቃሚ 
እንዱሆኑ ፕሮቶኮለን ወዯ አማርኛ ቋንቋ ተተርጉሞ እንዴታተም 
አዴርጎሌ፡፡ 

የአገራችን ሕዝቦች የነጎያ ፕሮቶኮሌ ሇብዝሀ ሕይወት ሀብታችንና 
ባህሊዊ ተያያዥ ዕዉቀት ጥበቃ፣በዘሇቄታዊ አጠቃቀምና በተሇይም 
የፌትሏዊና ተመጣጣኝ ጥቅም መጋራት ዓሊማን ከማሳካት አንፃር 
ያሇዉን ከፌተኛ አስተዋጽኦ በመረዲት ሇህጉ በተሟሊ ሁኔታ 
ተግባራዊ መሆን ዴርሻቸዉን እንዱወጡ እጠይቃሇሁ፡፡                                                                        

                                                               
ድ.ር ገመድ ዲላ 
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የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ፅህፇት ቤት 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የአካባቢ ፕሮግራም  

413 ቅደስ ጃኩዌስ ጎዲና ምእራብ፣ ሱት 800  

ሞንትሪያሌ፣ ኩዩቤክ፣ ካናዲ፣ ኤች2ዋይ 1ኤን9  

ፊክስ፡ +1(514) 2886588 

ስሌክ፡+1(514) 2882220 

ኢሜይሌ፡ secretariat@cbd.int 

ዴረ ገጽ www.cbd.int 

በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ፅህፇት ቤት 2011 

መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡የታተመው በ2011 እ.ኤ.አ 

 ካናዲ ታተመ ነው 
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ዓሊማ ሲባሌ ያሇ ሌዩ የባሇቅጂ መብት ፇቃዴ ሇመጠቀም የሚቻሌ 
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ምንጭ ሆኖ የሚጠቀሰዉ የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ፅህፇት ቤት 

ነዉ፡፡ 

የውስጥ ካታልግ ማኅዯር የናጏያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት 

አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ተመጣጣኝና 

ፌትሏዊ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ 

በመመርኮዝ የወጣ ሰነዴና አባሪ/ የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን 

ፅህፇት ቤት፡፡  

ማጠቃሇያ፡ “ይህ መጽሔት የናጏያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት 

አርክብትና ሀብቱን ከመጠቀም  የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 

ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ 

በመመሥረት የወጣ ሰነዴና አባሪን የያዘ ነው”፡፡ በአታሚው የቀረበ  
 

አሇም አቀፌ ዯረጃ የመጽሏፌ ቁጥር (ISBN) 92-9225-306-9  

1. የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ ሕግና አዋጅ  

2. የጀነቲክ ሀብት ጥበቃ ሕግና አዋጅ 

3. ብዝሀ ሕይወት ዓሇምአቀፊዊ ትብብር  

4. የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ  

i. የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን (1992 እኤአ)፣ ፕሮቶኮልች፣ 

ወዘተ፣ 2010 ጥቅምት 29 (እ.ኤ.አ) 

ii. የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን አባሊት ጉባኤ (ናጏያ፣ ጃፓን፣ 

2010 እ.ኤ.አ)  
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iii. የተባበሩት መንግስታት 

 ኬ3488-ኤ48 2011 

የናጏያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እናሀብቱን ከመጠቀም 

የሚገኙ ጥቅሞችን ተመጣጣኝና ፌትሏዊ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት 

በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ በመመርኮዝ የወጣ ሰነዴና አባሪ/ 

የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ፅህፇት ቤት፡፡ 

ማጠቃሇያ፡ “ይህ መጽሔት የናጏያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት 

አርክብትና ከአጠቃቀማቸው የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊ ተመጣጣኝ 

በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ 

በመመሥረት የወጣ ሰነዴና አባሪን የያዘ ነው”፡፡ በአታሚው የቀረበ 

አሇም አቀፌ ዯረጃ የመጽሏፌ ቁጥር (ISBN) 92-9225-306-9  

5. የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ ሕግና አዋጅ  
6. የጀነቲክ ሀብት ጥበቃ-ሕግ 
7. ብዝሀ ሕይወት የዓሇም አቀፌ ትብብር  
8. የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ  
i. የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን (1992 እኤአ)፣ ፕሮቶኮልች፣ 

ወዘተ፣ 2010 ጥቅምት 29 (እ.ኤ.አ) 
ii. የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን አባሊት ጉባኤ (ናጏያ፣ ጃፓን፣ 

2010 እ.ኤ.አ)  
iii. የተባበሩት መንግስታት 

 ኬ3488-ኤ48 2011 
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ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 

 

8  

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

                    መግቢያ 

የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን በተባበሩት መንግስታት የአካባቢና 

ሌማት ጉባኤ (የሪዮ “ኤርዝ ሰሚት”) ሇፉርማ ክፌት የተዯረገው 

በሰኔ 5/1992 እ.ኤ.አ ሲሆን ተፇፃሚነቱ የፀናው ከታህሣሥ 

29/1993 እ.ኤ.አ ጀምሮ ነው፡፡ ኮንቬንሽኑ የብዝሀ ሕይወትን 

በተመሇከተ በስፊት የተዘጋጀ ብቸኛው የዓሇም አቀፌ ሰነዴ ነው፡፡  
 

የኮንቬንሽኑ ሦስት አሊማዎች፡- የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ፣ የብዝሃ 

ህይወት ሀብትን ዘሊቂነት ባሇው ሁኔታ መጠቀም እና ከጀነቲክ 

ሀብት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 

ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ መካፇሌ ናቸው፡፡ የኮንቬንሽኑን ሶስተኛ 

አሊማ ተግባራዊነትን የበሇጠ ሇማጠናከር በዘሊቂ ሌማት ሊይ በተዯረገ 

የአሇም አቀፌ ጉባኤ (በጆሃንሰበርግ በመስከረም 2002 እ.ኤ.አ) 

የዓሇም ሀገራት መንግስታት በኮንቬንሽኑ ማዕቀፌ ውስጥ ከጀነቲክ 

ሀብት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊ እና 

ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት ጥረት እንዱያዯርጉ ጥሪ 

የተዯረገበት ነው፡፡ የኮንቬንሽኑ አባሊት ጉባኤ በ2004 እ.ኤ.አ 

በተካሄዯው ሰባተኛ ስብሰባው የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪትን 

በተመሇከተ የተቋቋመዉ ጊዜያዊ ኮሚቴበዓሇም አቀፌ ዯረጃ 

ውይይትና ዴርዴር በማካሄዴ ኮንቬንሽኑና የኮንቬንሽኑ አንቀጽ 15 

(የጀነቲክ ሀብት አርክቦት) እና 8 (በ) (ባህሊዊ እውቀት) እና 
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የኮንቬንሽኑን ሶስቱንም አሊማዎች በተሣካ ሁኔታ ሇመተግበር 

እንዱቻሌ ስሌጣን ሰጥቶታሌ፡፡ 
 

ከስዴስት አመታት ዴርዴር በኋሊ በጃፓን ሀገር በናጏያ ከተማ 

እ.ኤ.አ በጥቅምት 29/2010 በተዯረገው የአባሊት ጉባኤ አስረኛ 

ስብሰባ ሊይ በጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ 

ጥቅሞች ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ 

ሕይወት ስምምነት ሊይ በመመርኮዝ የወጣ የናጏያ ፕሮቶኮሌ ሰነዴ 

ተፇርሟሌ፡፡ 
 

ፕሮቶኮለ ሇጀነቲክ ሀብት አቅራቢዎች እና ተጠቃሚዎች የህግ 

ማዕቀፌ በማበጀትና ግሌጽነት በማስፇን ጠንካራ መሠረት እንዱኖር 

በማዴረግ ሇኮንቬንሽኑ ሶስተኛው አሊማ ተግባራዊነት ትሌቅ 

አስተዋጽኦ አዴርጔሌ፡፡ ጀነቲክ ሀብት የሚያቀርብ ወገን የውስጥ 

ሕጏችና መመሪያዎችን እንዱያከብር ወይም እንዱፇጽም የተቀመጡ 

ዝርዝር ግዳታዎች እና በጋራ በተዯረሱባቸው ስምምነቶች ውስጥ 

የሚካተቱት የውሌ ግዳታዎች የፕሮቶኮለ አይነተኛ ግኝቶችናቸዉ፡፡ 

እነዚህ ስምምነቶች እና ሇጀነቲክ ሀብት አርክቦት ግሌጽ እና ተገማች 

የሆኑ ሁኔታዎች እንዱኖሩ የተቀመጡ ዯንቦች ጄኔቲክ ሀብቱ 

ከአቅራቢው ወገን ሲሇይ ጥቅሞችን ሇመጋራት በማስቻሌ ረገዴ 

አስተዋጽኦ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ በተጨማሪም ከጀነቲክ ሀብት ጋር 

የተያያዙ የአካባቢው ነዋሪዎች ወይም የማህበረሰቦች የባህሊዊ 
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እውቀት፣ፇጠራ እና ሌማዴ አርክቦትን የሚመሇከቱ የፕሮቶኮለ 

ዴንጋጌዎች እነዚህ ማህበረሰቦች የራሣቸው የሆነ እውቀት፣ፇጠራ 

እና ሌማዴ ተጠቃሚ ሇመሆን የሚያስችሊቸውን አቅም 

ይፇጥሩሊቸዋሌ፡፡  
 

የጄኔቲክ ሀብት እና ተያያዥ ባህሊዊ እውቀት አጠቃቀምን 

በማበረታተት እና እነዚህን ከመጠቀም የተነሣ የሚገኙሀብት 

ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት አመቺእዴልችን 

በማጠናከር ረገዴ ፕሮቶኮለ ማበረታቻ በመፌጠር ሇብዝሀ ሕይወት 

ጥበቃ፣ ተያያዥ ሀብትን ዘሊቂ በሆነ መንገዴ ሇመጠቀም እንዱሁም 

የብዝሀ ሕይወት ዘሊቂነት ባሇው ሌማትና ሇሰው ሌጆች የተሻሇ ኑሮ 

በመፌጠር ሂዯት ውስጥ የሊቀ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡ 
 

የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ 

ጥቅሞች ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት 

በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ በመመርኮዝ የወጣ የናጎያ 

ፕሮቶኮሌ 
 

 

የፕሮቶኮለ አባሊት፡-  

ከዚህ በኋሊ “ኮንቬንሽን” ተብል የሚጠራው የብዝሀ ሕይወት 

ኮንቬንሽንን የተቀበለ አባሊት በመሆናቸው፣ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ጀነቲክ ሀብት በጥቅም ሊይ ከመዋሌ ጋር በተያያዘ የሚገኙ 

ጥቅሞችን ፌትሏዊ እና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ መጋራት 

ከኮንቬንሽኑ ሶስቱ አሊማዎች አንደና ዋናው መሆኑን በመረዲት፣ 

የኮንቬንሽኑን ይህንን ዓሊማ ሇማስፇፀም የሚውሌ መሆኑን 

በመቀበሌ ሀገራት በኮንቬንሽኑ ውስጥ በተገሇጸው መሠረት 

የተፇጥሮ ሀብታቸዉን ሇመጠቀም ለአሊዊ መብቶች ያሎቸው 

መሆኑን ዯግሞ በማረጋገጥ፣ 

 

የኮንቬንሽኑን አንቀጽ 15 ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ 

 

በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 16 እና አንቀጽ 19 መሠረት በታዲጊ ሀገራት 

የጀነቲክ ሀብት ሊይ ተጨማሪ ዕሴት ሇመጨመር የሚያስችለ 

ጥናትና ምርምሮች አቅም ሇመገንባት በተዯረገው ትብብር እና 

በቴክኖልጂ ሽግግር ዘሊቂነት ያሇው ሌማት እንዱኖር ያዯረጉትን 

ከፌተኛ አስተዋጽኦ በመረዲት፣  

 

የስነምህዲር እና የብዝሀ ሕይወት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ወይም ዋጋ 

በተመሇከተ አጠቃሊይ ህብረተሰቡ ያሇው ግንዛቤ እና ይህንን ጥቅም 

ፌትሏዊ በሆነ መንገዴ ከብዝሀ ህይወቱ ጠባቂ የማህበረሰብ አካሊት 

ጋር የመጋራት ሁኔታ ሇብዝሀ ህይወት ጥበቃና እንክብካቤ 
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እንዱሁም ተያያዥ ሀብቶችን ዘሊቂነት ባሇው መንገዴ ሇመጠቀም 

ቁሌፌ ማበረታቻ መሆናቸውን በመገንዘብ፣አርክቦትና የጥቅም 

ተጋሪነት በብዝሀ ህይወት ጥበቃና ዘሇቄታዊ አጠቃቀም፣ ዴህነትን 

ሇማጥፊት እና የአካባቢ ዘሇቄታዊነት ብልም የምእተ-ዓመት ግቦችን 

ሇማሣካት በሚዯረገው ጥረት ውስጥ የሚኖረውን ከፌተኛ ሚና 

እውቅና በመስጠት ፣በጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ፌትሏዊ እና 

ተመጣጣኝ የሆነ ጥቅም ተጋሪነት መካከሌ ያሇውን ትስስር እውቅና 

በመስጠት ፣ 

የጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ፌትሏዊና ተመጣጣኝ የሆነ ጥቅም 

ተጋሪነትን በተመሇከተ አስተማማኝ የሆነ የህግ ስርአት እንዱኖር 

ማዴረግ የሚኖረውን ጥቅም በመገንዘብ፣ 
 

በጀነቲክ ሀብት አቅራቢዎችና ተጠቃሚዎች መካከሌ የሚዯረጉ 

ዴርዴሮች በጋራ የሚስማሙባቸውን ነጥቦች በሚመሇከት 

ፌትሏዊነትና ተመጣጣኝነት እንዱጠናከር የማዴረግ ሂዯት 

ጠቀሜታን ይበሌጥ በመገንዘብ፣ 

በአርክቦትና በጥቅም ተጋሪነት ውስጥ ሴቶች የሚጫወቱትን ወሣኝ 

ሚና በመረዲት የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ ፖሉሲዎችን በማውጣትና 

ተግባራዊ በማዴረግ ሂዯት ውስጥ በሁለም እርከኖች የሴቶችን 

ሙለ ተሣትፍ በመገንዘብ፣  
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የኮንቬንሽኑን የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ዴንጋጌዎችን ዉጤታማ 

አተገባበርን ሇመዯገፌ ቁርጠኛ በመሆን ፣ 

ከጀነቲክ ሀብት ጥቅም ሊይ መዋሌ ጋር ተያይዘው የሚገኙ 

ጥቅሞችን ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ መጋራት እና 

ተያያዥ ባህሊዊ የእውቀቶች አጠቃቀምን በተመሇከተ የአስቀዴሞ 

ተገንዝቦ እሺታ ሉገኝባቸው በማይችለ ዴንበር ተሻጋሪ ሁኔታዎች 

ውስጥ ሲሆን ያሇውን ሂዯት በአግባቡ ሇማስኬዴ አዲዱስ 

መፌትሔዎች አስፇሊጊ መሆናቸውን በመገንዘብ፣ 
 

የጀነቲክ ሀብት ሇምግብ ዋስትና፣ ሇህብተረሰብ ጤና፣ ሇብዝሀ 

ሕይወት ጥበቃና ፣ የአካባቢ አየር ንብረት ሇውጥ ሇመቀነስና 

ሇመሊመዴ ፣ 

የግብርና-ነክ ብዝሀ ሕይወት ያሇውን ሇየት ያሇ ሁኔታ፣ የተሇያዩ 

ገጽታዎች እና ተያያዥ ችግሮች የተሇያዩ መፌትሔዎችን የሚሹ 

መሆናቸውን በመገንዘብ፣ጀነቲክ ሀብትን በተመሇከተ በሁለም 

ሀገራት መካከሌ ያሇውን ትስስር በተሇይም በምግብና በግብርና ረገዴ 

የተሣሰሩ መሆናቸውን፣ እንዱሁም ከዴህነት ቅነሣና ከአየር ንብረት 

ሇውጥ ጋር በተያያዘ ባሇው ሁኔታ ውስጥ በአሇም አቀፌ ዯረጃ 

የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ቁሌፌ ሚና ያሇው መሆኑን በመረዲት 

እና የእጽዋት ጀነቲክ ሀብትን የሚመሇከተው አሇም አቀፌ ስምምነት 

ሇምግብና ሇግብርና መሠረታዊ የሆነ አስተዋጽኦ ያሇው መሆኑን፣ 
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ከዚህ ጋር በተያያዘም በተባበሩት መንግስታት የምግብና የግብርና 

ኮሚሽን ያሇውን ሚና በመረዲት፣  

በተባበሩት መንግስታት የአሇም የጤና ዴርጅት ያወጣቸው አሇም 

አቀፌ የጤና ዯንቦች (2005) እና የህብረተሰብ ጤናን በማረጋገጥ 

ረገዴ የሰው ሌጆችን ጤና ሇማረጋገጥና ዝግጁነት እንዱኖር 

ሇማዴረግ የሰው ሌጆች የመዱሃኒቶች አርክቦት እንዱያዴግ ማዴረጉ 

አስፇሊጊ መሆኑን በመገንዘብ፣ አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነትን 

በተመሇከተ ላልች በአሇም አቀፌ ዯረጃ እየተካሄደ ያለ ውይይቶች 

እውቅና በመስጠት ፣ 

የእጽዋት ጀነቲክስ ሀብት ሇምግብና ሇግብርና አሇም አቀፌ ስምምነት 

ሥር የተዘጋጀው ባሇብዙ ወገን የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት 

ስርዓት ከኮንቬንሽኑ ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ መሆኑን በማስታወስ፣ 

የኮንቬንሽኑን አሊማዎች ሇማሳካት የጀነቲክ ሀብትና ጥቅም 

ተጋሪነትን የሚመሇከቱ ሰነድች እርስ በእርሳቸው መዯጋግፌ 

የሚገባቸው መሆኑን በመገንዘብ የኮንቬንሽኑ አንቀጽ 8(በ) ከጀነቲክ 

ሀብት ጋር የተያያዙ ባህሊዊ እውቀቶች ጋር በተያያዘ እንዱሁም 

እነዚህን እውቀቶች በመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 

ሚዛናዊ በሆነ መንገዴ ሇመጠቀም ያሇውን ጠቀሜታ በማስታወስ፣ 

በጀነቲክ ሀብትና በባህሊዊ እውቀት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት እና 

ከነባርና ከአካባቢ ማህበረሰቦች ጋር ያሊቸውን ተፇጥሯዊ ቁርኝት ፣ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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የባህሊዊ እውቀት ሇብዝሀሕይወት ጥበቃና ከነሱ የሚገኙትን 

ውጤቶች በዘሊቂነት ሇመጠቀም ፣ እንዱሁም የእነዚህን ማህበረሰቦች 

ኑሮ በዘሊቂነት እንዱሻሻሌ ሇማዴረግ ፣  

 

በነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች ባሇቤትነት ስር የሚገኙ ባህሊዊ 

እውቀቶች ከጀነቲክ ሀብት ጋር በተያያዘ ያሊቸውን የተሇያዩ 

ሁኔታዎች በመገንዘብ፣ 

ከማህበረሰቦች መካከሌ ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዙ ባህሊዊ 

እውቀቶች ባሇሙለ መብት የሆኑትን መሇየት  የነባርና የአካባቢው 

ማህበረሰቦች መብት መሆኑን በመረዲት፣ 

ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዙ ባህሊዊ እውቀቶች በቃሌ፣ በሰነዴ 

ወይም በላልች ዘዳዎች በሀገራት የተያዙ የተሇዩ ሁኔታዎች 

ሇብዝሃ ህይወት ጥበቃና ዘሇቄታዊ አጠቃቀም አግባብነት ያሊቸው 

የባህሌ ቅርስ ብሌጽግና የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን የበሇጠ 

በመረዲት፣ 

በተባበሩት መንግስታት የነባር ማህበረሰቦች መብቶች አዋጅ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት  በዚህ ፕሮቶኮሌ ውስጥ ነባር ማህበረሰቦች 

ያሎቸውን መብቶች የሚቃረን ወይም የሚቀንስ ተዯርጎ 

የማይተረጎም መሆኑን  በማረጋገጥ እንዯሚከተሇው ተስማምተዋሌ 

፡፡ 
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አንቀጽ 1 

ዓሊማ 

የዚህ ፕሮቶኮሌ አሊማ ጀነቲክ ሀብትን ከመጠቀም ጋር በተያያዘ 

የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሃዊና ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ ሇመጋራት 

ማስቻሌ፣አግባብነት ያሊቸውን የጀነቲክ ሀብት አርክቦትና 

ቴክኖልጂዎችን በተገቢው መንገዴ ማሸጋገርን ጨምሮ በነዚህ 

ሀብቶችና ቴክኖልጂዎች ያለትን መብቶች ግምት ውስጥ በማስገባት 

እና አስፇሊጊውን ፇንዴ በመመዯብ ሇብዝሃ ህይወት ጥበቃና ከነሱ 

የሚገኘውን ጥቅም በዘሇቄታዊነት ሇመጠቀም አስተዋፅኦ ማዴረግ 

ነው፡፡ 
 

አንቀጽ 2 

አተረጓጏም 

በዚህ ፕሮቶኮሌ ውስጥ የተገሇጹት ቃሊት በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 2 

ውስጥ የተሰጧቸው ትርጓሜዎች ይኖራቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም በዚህ 

ፕሮቶኮሌ ውስጥ ቀጥል ያለት ቃሊት ከዚህ በታች የተሰጧቸው 

ትርጉሞች ይይዛለ፡- 

ሀ/ “የአባሊት ጉባኤ” ማሇት የኮንቤንሽኑ አባሊት ጉባኤ ማሇት ነው፡- 

ሇ/ “ኮንቬንሽን” ማሇት የብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ማሇት ነው፡፡  



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ሏ/ “ጀነቲክ ሀብትን ጥቅም ሊይ ማዋሌ” ማሇት በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 

2 ሥር ትርጓሜ የተሰጠውን ባዮቴክኖልጂን ጨምሮ በጀነቲክ 

ሀብት ሊይ ወይም በጀነቲክ ሀብት የባዮኬሚካሌ ቅይጥ ሊይ 

ጥናትና ምርምር እንዱሁም ሌማት ማካሄዴ ማሇት ነው፡፡ 

መ/ “ባዮቴክኖልጂ” ማሇት በስምምነቱ አንቀፅ 2 አንዯተተረጎመው 

ማንኛውንም ቴክኖልጂ ፣ስነ ህይወታዊ ስርዓት፣ህይወት 

ካሊቸው ነገሮች ወይም የእነሱን ተዋፅኦ በመጠቀም በማሻሻሌና 

በመስራት ሇተሇየ ጥቅም ሇማዘጋጀት፡፡ 

 

ሠ/ “ተዋጽኦ” ማሇት በተፇጥሮ የሚገኝ ከህይወታዊ ቅመም ወይም 

ከጀነቲክ ሀብት ተሇይቶ የወጣ ወይም የተዘጋጀ ውጤት ሆኖ 

የዘረመሌ መሰረታዊ ህዋስ ቅንጅታዊ አሰራር ባይኖረዉም 

ይጨምራሌ፡፡  

አንቀጽ 3 

የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ ፕሮቶኮሌ በኮንቬንሽኑ ስምምነት አንቀጽ 15 የተፇፃሚነት 

ወሰን መሠረት እና ከጀነቲክ ሀብት ጥቅም ሊይ መዋሌ ጋር 

ተያያዥነት ያሊቸዉን ጥቅሞችን በተመሇከተ ተፇፃሚ ይሆናሌ ፡፡ 

በተጨማሪም ፕሮቶኮለ በኮንቬንሽኑ የተፇፃሚነት ወሰን ውስጥ 

ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዙ ባህሊዊ እውቀቶች ሊይ ወይም / እና 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

እነዚህን እውቀቶች ጥቅም ሊይ ከማዋሌ ጋር በተያያዘ የሚገኙ 

ጥቅሞች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 4 

ከአሇም አቀፌ ስምምነቶች እና ሰነድች ጋር  

ያሇው ግንኙነት 

1. በዚህ ፕሮቶኮሌ ውስጥ የተካተቱት አንቀፆች በአሇም አቀፌ 

ስምምነት መሠረት የተገኙ የማንኛውንም አባሌ መብቶች 

እና ግዳታዎች ሊይ ተግባራዊ ማዴረጉ በብዝሃ ህይወት ሊይ 

ጉዲት የሚያዯርሱ እስካሌሆነ ዴረስ  ተጽእኖ 

አይኖራቸውም፣ ይህ አንቀጽ በዚህ ፕሮቶኮሌና በላልች 

አሇም አቀፌ ስምምነቶች መካከሌ የዯረጃ ሌዩነት ሇመፌጠር 

የታሰበ አይዯሇም፡፡ 

2. ከዚህ ፕሮቶኮሌና ከኮንቬንሽኑ አሊማዎች ጋር ዯጋፉ 

እስከሆኑና ተፃራሪ እስካሌሆኑ ዴረስ የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሊት 

ላልች የተሇዩ  አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነትን ስምምነቶችን 

ጨምሮ ላልች አግባብነት ያሊቸው አሇም አቀፊዊ 

ስምምነቶችን ከማዘጋጀት እና ተግባራዊ ከማዴረግ 

የሚያግዲቸው ነገር አይኖርም፡፡  

3. ይህ ፕሮቶኮሌ ከዚህ ፕሮቶኮሌ ጋር አግባብነት ያሊቸው 

ላልች የአሇም አቀፌ ሰነድች ጋር በመዯጋገፌ ተግባራዊ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ይሆናሌ፡፡ ከነዚህ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች እና አግባብነት 

ባሊቸው ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ስር እየተተገበሩ ያለ 

ስራዎች ወይም ተግባራት ከኮንቬንሽኑ እና ከፕሮቶኮለ 

ዓሊማዎች ጋር ተዯጋጋፉ እስከሆኑና ተቃራኒ እስካሌሆኑ 

ዴረስ ሌዩ ትኩረት ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡  

4. ይህ ፕሮቶኮሌ አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት የሚመሇከቱ 

የኮንቬንሽኑ አንቀጾችን ሇማስፇፀም የተዘጋጀ ሰነዴ ነው፡፡ 

ከዚህ ፕሮቶኮሌና ከኮንቬንሽኑ አሊማዎች ጋር የማይቃረንና 

የተጣጣመ የተሇየ አሇም አቀፊዊ አርክቦትና ከጥቅም 

ተጋሪነት ሰነዴ ጋር በተያያዘ ተግባራዊ በሚሆንበት ሁኔታ 

ውስጥ የተሇዩ ጀነቲክ ሀብቶችን በተመሇከተ ሌዩ ሰነዴ 

በተቀበሇ አባሌ ወይም አባሊት ሊይ ይህ ፕሮቶኮሌ 

ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡  

አንቀጽ 5 

ፌትሏዊና ተመጣጣኝ የሆነ የጥቅም ተጋሪነት 
 

1. በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 15 (ቁጥር 3 እና 7) መሠረት ጀነቲክ 

ሀብት ከመጠቀም ጋር ተያይዘው የሚገኙ ጥቅሞች እና 

ቀጣይ የአርክቦት ማመሌከቻዎች እና ሇንግዴ የማዋሌ ሂዯት 

ፌትሏዊና ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ በጄነቲክ ሀብቱ መገኛ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ሀገር ወይም በኮንቬንሽኑ መሰረት የጄነቲክ ሀብቱ ያገኘ ወገን 

መካከሌ ይሆናሌ፡፡ መጋራቱም ሁሇቱ በተስማሙባቸው 

የጋራ ነጥቦች መሰረት ይሆናሌ፡፡  

2. እያንዲንደ አባሌ ሀገር በነባርና በአካባቢ ማህበረሰቦች ከተያዘ 

ጀነቲክ ሀብት የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና ተመጣጣኝ 

በሆነ መንገዴ ሇማረጋገጥ ሲባሌ በሀገር ውስጥ ህጎች 

የተፇጠሩ የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች በጀነቲክ ሀብቶች 

ሊይ ያሊቸው መብት ሚዛናዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ 

በሚመሇከታቸው ማህበረሰቦች መሀሌ በጋራ ተስማምተው 

ባስቀመጧቸው ነጥቦች መሰረት ሇመጋራት እንዱቻሌ 

አግባብነት ያሊቸውን  የሕግ፣ አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ 

እርምጃዎችን መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡  

3. ከዚህ በሊይ የተገሇጸውን አንቀጽ (1) ተፇፃሚ ሇማዴረግ 

እያንዲንደ የስምምነቱ አባሌ አግባብነት ያሊቸው የሕግ፣ 

አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፡፡  

4. ጥቅሞች የሚባለት ገንዘብ-ነክ ወይም ገንዘብ-ነክ ያሌሆኑና 

በአባሪ ሰነዴ ውስጥ የተዘረዘሩትን የሚያጠቃሌሌ ነገር ግን 

በእነሱ ብቻ የተገዯበ አይዯሇም፡፡  

5. እያንዲንደ ወገን ከጀነቲክ ሀብት ጋር በተያያዘ የባህሊዊ 

እውቀትን ከመጠቀም የሚገኘውን ጥቅም ፌትሃዊና 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ ከእውቀቱ ባሇቤቶች ከሆኑ ነባርና 

የአካባቢ ማህበረሰቦች ጋር ሇመጋራት አግባብነት ያሊቸውን 

ህጋዊ፣አስተዲዯራዊና የፖሉሲ እርምጃዎችን ይወስዲሌ 

ክፌፌለም ሁሇቱ ወገኖች በተስማሙባቸው የጋራ ነጥቦች 

መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 6 

የጀነቲክ ሀብት አርክቦት 

1. በተፇጥሮ ሀብቶች ሊይ ያሇን ለአሊዊ መብት እና በሀገር 

ውስጥ የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ህጎች ወይም 

የቁጥጥር ቅዴመ ሁኔታዎች ተግባራዊ በማዴረግ 

የጀነቲክ ሀብት ሇመጠቀም  አርክቦት ሇማግኘት የሀብቱን 

አቅራቢ ወገን ማሇትም የሀብቱ መገኛ ሀገር ወይም 

የጀነቲክ ሀብቱን በኮንቬንሽኑ መሰረት ያገኘ ወገን በተሇየ 

ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር የዚሁ አካሌ አስቀዴሞ 

ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

2. እያንዲንደ አባሌ በሀገሩ ሕግ መሠረት የጀነቲክ ሀብት 

አርክቦት ሇመስጠት መብት ያሊቸው ነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦች ሲኖሩ ከእነዚህ ማህበረሰቦች አስቀዴሞ 

ተገንዝቦ የሚሰጥ እሸታ ወይም ተቀባይነት እና 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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ተሳትፎቸውን የሚያረጋግጡ አግባብነት ያሊቸውን 

እርምጃዎች ይወስዲሌ፡፡ 

3. ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 ሥር በተገሇፀው መሠረት 

አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሸታ የሚፇሌግ ማንኛውም 

አባሌ ከዚህ በታች የተገሇጹትን  በተመሇከተ አግባብነት 

ያሊቸው የሕግ፣ አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ 

እርምጃዎችን መውሰዴ ይኖርበታሌ፡- 

 

ሀ/ የሀገር ውስጥ አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነትንየሚመሇከቱ 

ሕጏችና አስተዲዯራዊ መስፇረቶች ትክክሇኛ ፣የጠሩና 

ግሌፅ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፣ 

ሇ/ የጀነቲክ ሀብት አርክቦትን በተመሇከተ ፌትሏዊ እና 

ዘፇቀዲዊ ያሌሆኑ መመሪያዎችና ስነስርአቶች እንዱኖሩ 

ያዯርጋሌ ፣  

ሏ/ አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ ሇማግኘት እንዳት 

መጠየቅ እንዯሚገባ መረጃ ይሰጣሌ ፣  

መ/  በተገቢው ብሄራዊ ባሇስሌጣን የሚሰጡ ውሳኔዎች 

ግሌፅ ና የማያሻሙ እንዱሁም በተገቢው የጊዜ ገዯብና 

ወጭ በጽሁፌ እንዱሰጡ ማዴረግ፣ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ሠ/ በአርክቦት ጊዜ አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ 

ሇመስጠት ሇተወሰነ ውሣኔ ማስረጃ ይሆን ዘንዴ ፇቃዴ 

እንዱሰጥ ማዴረግና በዚሁ መሠረት ሇአርክቦትና የጥቅም 

ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት ማሳወቅ፣  

  የአርክቦት ወይም ይህንን የመሰሇ ፇቃዴ በሚሰጥበት ጊዜ 

አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ እና በጋራ 

የተስማሙባቸው ነጥቦች ውሳኔ ማስረጃ ይሆን ዘንዴ 

ሇአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት 

ማሳወቅ፣ 

ረ/ ተፇፃሚነት ያሇው ሆኖ ሲገኝ እና በሀገሪቱ ሕግ መሠረት 

ሉታይ የሚችሌ ሲሆን አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ 

እሽታ ወይም እውቅና ወይም የነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦች በአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ውስጥ 

ተሳትፎቸውን ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው 

መሥፇርቶች እና ወይም ሂዯቶች ማዘጋጀት ፣  

ሰ/ የጋራ ስምምነቶችን የሚጠይቁ እና የሚያቋቋሙ ግሌፅ 

መመሪያዎችና ስነስርዓቶችን ማስቀመጥ ሊይ ሇመዴረስ 

የሚረደ እና መሟሊት የሚገባቸው ግሌጽ መመሪያዎችና 

ስነስርአቶችን ማስቀመጥ፡፡ እነዚህ ስነስርአቶች እና 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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መመሪያዎች በጽሐፌ መዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

በተጨማሪም የሚከተለትን ሉያካተቱ ይችሊለ፡-  

1. የግጭት መፌቻ አንቀፅ፣  

2. የጥቅም ተጋሪነት መመሪያዎች፣ የአእምሯዊ 

ንብረት መብቶችን ጨምሮ ፣  

3. በቀጣይነት ሦስተኛ ወገን (ካሇ) ሉጠቀምበት 

የሚችሌበትን ሁኔታ የሚመሇከቱ  መመሪያዎች 

እና 

4. ተፇፃሚነት ያሇው ከሆነ ሀሣብ መሇወጥን 

የሚመሇከቱ መመሪያዎች፣ 

አንቀጽ 7 

ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዥ ባህሊዊ እውቀት አርክቦት 

የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ የሆኑ 

ባህሊዊ እውቀቶች አርክቦት በነባርና የአካባቢ ማህበረሰብ አስቀዴሞ 

ተገንዝቦ በሚሰጥ እሽታ ወይም እውቅናና ተሳትፍ እንዱሁም የጋራ 

መግባቢያ ነጥቦችን በማስቀመጥ  እንዱሆን  እያንዲንደ ወገን 

በሀገሩ የውስጥ ህጎች መሰረት ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

     

 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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 አንቀጽ 8 

 ሌዩ ትኩረቶች 

እያንዲን ወገን አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት የሚመሇከቱ ሕጏችና 

አስተዲዯራዊ መመሪያዎችን በማዘጋጀትና በመተግበር ሂዯት ውስጥ 

ከዚህ በታች የተገሇፁትን ማከናወን ይኖርበታሌ፡- 

ሀ/ ብዝሀ ህይወትን ሇመጠበቅና በዘሊቂነት ሇመጠቀም አስተዋጽኦ 

የሚያዯርጉ ጥናትና ምርምሮችን ማነሳሳትና ማበረታታት  

የሚያስችለ ሁኔታዎችን መፌጠር ፣ በተሇይም በማዯግ ሊይ 

ባለ ሏገራት ጥናትና ምርምር የሚካሄዴባቸው አሊማዎች 

መቀያየርን ከግምት ውስጥ በማስገባት አርክቦትና ሇንግዴ 

አሊማ ያሌሆኑ የጥናትና ምርምር ተግባራትን እንዱከናወኑ 

የሚያስችለ ቀሇሌ ያለ እርምጃዎችን መውሰዴ፣  

ሇ/  በሀገርአቀፌ ወይም ዓሇም አቀፌ ዯረጃ የታወቁ 

በሰወች፣በእንስሳት ወይም በእፅዋት ጤና ሊይ ዴንገተኛ ስጋት 

ወይም ጉዲት የሚያዯርሱ ወቅታዊ ወይም የቀረበ ዴንገተኛ 

አዯጋወችን በተመሇከተ ተገቢውን ትኩረት መስጠት 

አሇባቸው፡፡ 

     አባሌ ሀገራት ፇጣን የጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ከጀነቲክ 

ሀብት መጠቀም የሚገኘውን ጥቅም ፇጣን በሆነ ሁኔታ 

ፌትሀዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ የመጋራትን አስፇሊጊነት 
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እንዱሁም በተሇይ በታዲጊ ሀገራት ውስጥ ህክምናውን 

ሇሚፇሌጉ በተመጣጣኝ ዋጋ  እንዱያገኙ ትኩረት ማዴረግ 

አሇባቸው፡፡ 

ሏ/ ጀነቲክ ሀብት ሇምግብና ሇግብርና ያሊቸውን ጠቀሜታ 

በተሇይም ሇምግብ ዋስትና ያሊቸውን ሌዩ ሚና ከግምት ውስጥ 

ማስገባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

አንቀጽ 9 

ሇጥበቃና ሇዘሊቂ አጠቃቀም አስተዋጽኦ ማዴረግ 

አባሌ ሀገራት የጀነቲክ ሀብትን ጥቅም ሊይ ከማዋሌ የሚገኙ 

ጥቅሞችን ሇብዝሀ ሕይወት ጥበቃ እና ከነሱ የሚገኘውንም  

ዘሊቂነት ባሇው ሁኔታ መጠቀም ወዯሚያስችለ ጥቅሞች 

እንዱያተኩሩ  ተጠቃሚዎችንና አቅራቢዎችን ማበረታታት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  
 

አንቀጽ 10 

ዓሇም አቀፊዊ ባሇብዙ ወገን ጥቅም ተጋሪነት ዘዳ 

አባሌ ሀገራት ዴንበር ተሻጋሪ የሆኑ ወይም አስቀዴሞ ተገንዝቦ 

እሽታን ሇማግኘት ወይም ሇመስጠት አዲጋች የሆኑ የጀነቲክ ሀብት 

እና ተያያዥ ባህሊዊ እውቀት አርክቦትና ፌትሏዊና ተመጣጣኝ 

ጥቅም ተጋሪነት የሚፇፀምበት አሇም አቀፌ ባሇ ብዙ ወገን ጥቅም 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ተጋሪነት ስርአት መዘርጋት አስፇሊጊነትን መገንዘብ አሇባቸው፡፡በዚህ 

ሂዯት የጀነቲክ ሀብትና ተያያዥ ባህሊዊ እውቀትን ከመጠቀም 

የሚገኙ ጥቅሞች በአሇም አቀፌ ብዝሀ ሕይወትን እና ክፌልቹን 

ሇመጠበቅና በዘሊቂነት ሇመጠቀም መዋሌ አሇባቸው፡፡ 
 

አንቀጽ 11 

ዴንበር-ተሻጋሪ ትብብር 

1. ተመሣሣይ የሆነ ጀነቲክ ሀብት ከአንዴ በሊይ በሆኑ አባሌ 

ሀገራት ዴንበር ውስጥ በዘቦታ የሚገኝ ከሆነ እነዚህ አባሊት 

እንዯአስፇሊጊነቱ የሚመሇከታቸው  ነባርና  የአካባቢ 

ማህበረሰቦች ተሣትፍ እንዱኖር በማዴረግ ሇዚህ ፕሮቶኮሌ 

ተፇፃሚነት በጋራ ተባብሮ ሇመሥራት ጥረት ያዯርጋለ፡፡  

2. ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዘ አንዴ አይነት ባህሊዊ እውቀት 

ከአንዴ በሊይ በሆኑና በተሇያዩ ሀገራት በሚገኙ የነባርና 

የአካባቢ ማህበረሰቦች የሚጋሩት ከሆነ የእነዚህ ሀገራት 

እንዯአስፇሊጊነቱ የሚመሇከታቸው  ነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦች ተሣትፍ እንዱኖር ጥረት በማዴረግ ሇዚህ 

ፕሮቶኮሌ ተፇፃሚነት ይተባበራለ፡፡  

 

 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ ባህሊዊ እውቀት 

1. በዚህ ፕሮቶኮሌ መሠረት ያለባቸውን ግዳታዎች በመፇፀም 

በፕሮቶኮለ አባሌ ሀገራት የውስጥ ሕጏች መሠረት የነባርና 

የአካባቢ ማህበረሰቦች ባህሊዊ ሕጏች፣ ፕሮቶኮልች እና 

ስነስርአቶችን ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዙ የባህሊዊ 

እውቀቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

2. አባሌ ሀገራት ከሚመሇከታቸው የነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦች ንቁ ተሣትፍ ባሇበት ሁኔታ ከጀነቲክ ሀብት ጋር 

በተያያዘ  የባህሊዊ እውቀት ዋና ተጠቃሚዎችን 

ስሇግዳታዎቻቸው ሇማሳወቅ ስሌት ማበጀት፣ሇማርከብና  

ባህሊዊ እውቀትን ከመጠቀም የሚገኘውን ጥቅም ፌትሀዊና 

ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ ሇመጋራት የሚወሰደ 

እርምጃዎችን  በአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር 

ቤት በኩሌ እንዱያገኙ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

3. የፕሮቶኮለ አባሊት እንዯ አስፇሊጊነቱ የነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦችና በእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ የሚገኙ ሴቶችን 

ጨምሮ ከዚህ በታች የተገሇጹትን በማከናወን ሂዯት ውስጥ 

ዴጋፌ ሇመስጠት ጥረት ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡- 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ሀ/ ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ የሆነ ባህሊዊ እውቀት 

አርክቦትን እና ከዚሁ እውቀት የሚገኙ ፌትሀዊና ተመጣጣኝ 

ጥቅሞችን የሚመሇከት የማህበረሰብ ፕሮቶኮሌ ማዘጋጀት፣ 

ሇ/ ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥነት ያሇው ባህሊዊ እውቀት 

ከመጠቀም ጋር በተገናኘ የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 

ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ መጋራትን ሇማስጠበቅ  የጋራ 

ስምምነቶች ማሟሊት ያሇባቸውን ዝቅተኛ መሥፇርቶች፣  

ሏ/ ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ የሆነ ባህሊዊ እውቀት 

ከመጠቀም ጋር በተያያዘ የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 

ተመጣጣኝ በሆነ መንገዴ ሇመጋራት የሚዯረጉ ሞዳሌ 

የውሌ ሀረጎች ፣  
 

4. ይህንን ፕሮቶኮሌ ተፇፃሚ በማዴረግ ሂዯት ውስጥ 

የፕሮቶኮለ አባሊት በተቻሇ መጠን በኮንቬንሽኑ አሊማዎች 

መሠረት በነባርና በአካባቢ ማህበረሰቦች በራሳቸውና 

በማህበረሰቦች መካከሌ ጀነቲክ ሀብትና ተያያዥ ባህሊዊ 

እውቀትን የመሇዋወጥና የመጠቀም  ሌማዲዊ አሰራሮችን 

አይገዯቡም፡፡  

 

 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ብሔራዊ ተጠሪ መስሪያ ቤት እና ባሇስሌጣን አካሊት  

1. እያንዲንደ አባሌ ብሄራዊ የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት 

ተጠሪ መስሪያ ቤት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ ብሄራዊ ተጠሪ 

መስሪያ ቤቱም በሚከተሇው መንገዴ ያዯርጋሌ ፡-  

ሀ/ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት ሇማግኘት፣ አስቀዴሞ ተገንዝቦ 

የሚሰጥ እሽታ የሚገኝበትን ስነስርዓት  በተመሇከተ፣ የጋራ 

ስምምነቶች የሚዯረጉባቸው ሁኔታዎች የጥቅም ተጋሪነትን 

ጨምሮ  መረጃ ማግኘት ሇሚፇሌጉ አመሌካቾች፣  

ሇ/ ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ ሇሆነ ባህሊዊ እውቀት አርክቦት 

ሇሚፇሌጉ አመሌካቾች አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ 

የማግኘት ስርዓት ወይም የማፅዯቅና ፣ የጋራ መግባቢያ 

ሰነዴ ዝግጅት እና ጥቅም ተጋሪነትን ጨምሮ የነባርና 

የአካባቢ ማህበረሰቦች ተሣትፍ ባሇበት መንገዴ የሚገኝበትን 

መረጃ መስጠት፣  

ሏ/ ብሄራዊ ባሇስሌጣን አካሊትን፣ የሚመሇከታቸው ነባርና 

የአካባቢ ማህበረሰቦችን እና ባሇዴርሻ አካሊትን የሚመሇከቱ 

መረጃዎች፣ብሄራዊ ተጠሪ መስሪያ ቤቱ ከፅህፇት ቤቱ ጋር 

የሚዯረጉ ግንኙነቶችን በማከናወን ረገዴ ኃሊፉነት አሇበት ፡፡  
 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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2. እያንዲንደ አባሌ ሀገር በአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ሊይ 

አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ብሄራዊ ባሇስሌጣን ሉወክለ 

ይገባሌ፡፡ 

ብሄራዊ ባሇስሌጣናት ተፇጻሚነት ባሊቸው ብሄራዊ 

ህጎች፣አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ ርምጃዎች መሰረት አርክቦት 

የመስጠት ኃሊፉነት ወይም የአርክቦት መስፇርቶችን ሲያሟለ 

የፅሁፌ ማስረጃ የመስጠት እና በአፇፃፀም ስርዓቶች እና 

አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ ሇማግኘት መሟሊት 

የሚገባቸውን መስፇርቶች እና የጋራ መግባቢያ ሠነድች 

የመዋዋሌ ሊይ ምክር የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

 

3. አንዴ አባሌ የብሄራዊ ባሇስሌጣን አካሌ እና ተጠሪ መስሪያ 

ቤት ኃሊፉነቶችን የሚወጣ አንዴ አካሌ ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡  

4. ይህ ፕሮቶኮሌ ተፇፃሚ መሆን ከሚጀምርበት ቀን አስቀዴሞ 

እያንዲንደ አባሌ የተጠሪ መስሪያ ቤቱን እና በብሔራዊ ዯረጃ 

ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ ወይም አካሊት የሚገኙበትን 

አዴራሻ ሇፅህፇት ቤቱ ያሳውቃሌ፡፡ አንዴ አባሌ ሀገር ከአንዴ 

በሊይ የሆኑ ተጠሪ መስሪያ ቤትና ባሇስሌጣን አካሊት ያሇው 

ከሆነ የእነዚህን አካሊት ኃሊፉነቶች በተመሇከተ ሇፅህፇት ቤቱ 

ያሳውቃሌ ፡፡ ተፇፃሚነት ያሇው ሆኖ ሲገኝ ይህ መረጃ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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ቢያንስ የትኛው ባሇስሌጣን ጀነቲክ ሀብትን በተመሇከተ 

ኃሊፉነት እንዲሇበት የሚገሇጽ መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ በኋሊም 

እያንዲንደ አባሌ ሀገር ተጠሪ መስሪያ ቤትና የባሇስሌጣን 

አካሊቱን በተመሇከተ የሚኖሩ ማንኛውንም ሇውጦች 

ሇፅህፇት ቤቱ ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት ፡፡ 

5. ፅህፇት ቤቱ ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 4 ሥር በተገሇጸው 

መሠረት የሚገኙትን  መረጃዎች በአርክቦትና የጥቅም 

ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት በኩሌ ተዯራሽ እንዱሆኑ 

ያዯርጋሌ፡፡  

አንቀጽ 14 

የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት እና 

የመረጃ ሌውውጥ 

1. የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት በኮንቬንሽኑ 

አንቀጽ 18 /ተራ ቁጥር 3/ ሥር የተገሇፀው የአጣሪ ምክር 

ቤት አሰራር አካሌ ሆኖ ተቋቁሟሌ፡፡ምክር ቤቱ አርክቦትና 

የጥቅም ተጋሪነትን የሚመሇከቱ መረጃዎችን ሇመሇዋወጥ 

የሚያገሇግሌ አካሌ ይሆናሌ፡፡ በተሇይም ፕሮቶኮለን 

ተግባራዊ ከማዴረግ ጋር በተያያዘ በአባሌ ሀገራት የሚቀርቡ 

መረጃዎች ሇሁለም ተዯራሽ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡  



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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2. በምስጢር የሚያዙ መረጃዎችን በተመሇከተ ያለት 

መመሪያዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ እያንዲንደ አባሌ ሀገር 

ማንኛውንም መረጃ እንዱሁም እያንዲንደ የአባሌ ሀገራት 

ጉባኤ ውሳኔዎችን ተከትል ሇዚህ ፕሮቶኮሌ  አባሌ ሀገራት 

ስብሰባ አገሌግልት እንዱቀርቡ የተወሰኑ መረጃዎችን 

ሇአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት ተዯራሽ 

ያዯርጋሌ ፡፡ እነዚህ መረጃዎችም፡- 

ሀ/ አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነትን በተመሇከተ ያለ የሕግ፣ 

አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ እርምጃዎች፣ 

ሇ/ በብሄራዊ ዯረጃ የተቋቋሙ ሀገራዊ ተጠሪ መስሪያ ቤትና 

ባሇስሌጣን አካሌ ወይም አካሊት የሚመሇከቱ መረጃዎችን፣ 

እና 

ሏ/ በአርክቦት ወቅት የሚሰጡ ፌቃድች ወይም ተመጣጣኛቸው  

አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታና የጋራ ስምምነት ነጥቦች 

ሇማቋቋም የተሰጡ ውሳኔዎችን የሚያስረደ መሆን 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

3. ከዚህ በታች የተመሇከቱ ተጨማሪ መረጃዎች የሚኖሩ ከሆነ 

እና አስፇሊጊ ከሆኑ የሚከተለትን ሉያካትት ይችሊሌ ፡-  

ሀ/ ነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች አግባብነት ያሊቸው 

ባሇስሌጣናት እና ተያያዥ መረጃዎች፣ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ሇ/ ሞዳሌ የውሌ አንቀፆች፣ 

ሏ/ የጀነቲክ ሀብቶችን በተመሇከተ ክትትሌ ሇማዴረግ የተዘጋጁ  

ዘዳዎችና መሳሪዎች እና 

መ/ የሥነ ምግባር መመሪያዎች እና መሌካም ተሞክሮዎች  

4. የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት ያከናወናቸው 

ተግባራት ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ጨምሮ ኃሊፉነቶቹን 

የሚወጣበት የአሰራር መመሪያዎች በአባሌ ሏገራት 

የመጀመሪያ ጉባኤ ሊይ በሚወሰነው እና ከዚያ በኋሊ በተሇያዩ 

ወቅቶች በሚሻሻሌበት መሠረት ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 15 

አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት የሚመሇከቱ የሀገር ውስጥ 

ሕጏች ወይም ዯንቦችንስሇማክበር 

1. እያንዲንደ አባሌ/ሀገር በግዛቱ ውስጥ ጥቅም እየሰጠ ያሇ 

የጀነቲክ ሀብት አርክቦት በሀገሩ የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት 

ህጎች በሚያዙት መሰረት አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ 

የተገኘበትና የጋራ መግባቢያ ሰነዴ የተዘጋጀበት ወይም የላሊኛው 

ሀገር የቁጥጥር ቅዴመ ሁኔታ ያሟሊ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

ተገቢ፣ውጤታማ እና ተመጣጣኝ የሕግ፣አስተዲዯራዊና 

ፖሉሲያዊ እርምጃዎችን መውሰዴ  አሇበት፡፡  



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

2.   አባሌ ህገራት ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 በተገሇጸው አንቀጽ 

መሠረት የተወሰደ እርምጃዎችን ያሇማክበር ሁኔታዎችን 

በተመሇከተ አግባብነት ያሊቸው፣ ውጤታማና ተመጣጣኝ  

እርምጃዎች ይወስዲለ፡፡  

3. አባሌ ሀገራት በተቻሇ መጠን እና እንዲስፇሊጊነቱ ከዚህ በሊይ 

በተራ ቁጥር 1 ሥር የተገሇጸውን የሀገር ውስጥ አርክቦትና 

የጥቅም ተጋሪነት ሕጏችን ወይም የቁጥጥር ቅዴመ ሁኔታዎችን  

ያሇማክበር ሁኔታ ሲኖር በጋራ መተባበር ይኖርባቸዋሌ፡፡  

አንቀጽ 16 

ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዘ ባህሊዊ እውቀት አርክቦት 

እና የጥቅም ተጋሪነት የሚመሇከቱ የሀገር ውስጥ ሕግ 

ወይም ዯንቦችን ስሇማክበር 

1. እያንዲንደ ወገን በዴንበሩ ውስጥ በጥቅም ሊይ የሚውሌ 

ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ የሆነ ባህሊዊ እውቀት አስቀዴሞ 

ተገንዝቦ በሚሰጥ እሽታ ወይም ይሁንታ እና በነባርና  በአካባቢ 

ማህበረሰቦች ተሣትፍ እና የጋራ ስምምነት ተቋቁሞ አርክቦት 

እንዱኖረው ሇማዴረግ የሚያስችለ አግባብነት ያሊቸውን 

ውጤታማና ተመጣጣኝ የሕግ፣ አስተዲዯራዊ ወይም የፖሉሲ 

እርምጃዎች ይወስዲሌ፡፡ እንዱሁም ነባሮችና የአካባቢው 

ማህበረሰቦች የሚገኙበት ላሊኛው ወገን በሀገር ውስጥ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት ህጎች ወይም አስተዲዯራዊ ቅዴመ 

ሁኔታዎችን በሚጠይቁት  መሠረት የጋራ ስምምነቶች 

መዯረጋቸውን ያረጋግጣሌ፡፡  

2. እያንዲንደ የፕሮቶኮለ አባሌ ሏገራት ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 

1 ሥር በተገሇጸው መሠረት የተወሰደ እርምጃዎች ተግባራዊ 

ሣያዯርጉ ሲቀሩ አግባብነት ያሊቸው ውጤታማና ተመጣጣኝ 

የሆኑ እርምጃዎችን ይወስዲለ፡፡  

3. የፕሮቶኮለ አባሌ ሀገራት በተቻሇ መጠን እና እንዯ አስፇሊጊነቱ  

ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 ሥር የተገሇፁት የሀገር ውስጥ 

የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ህግ ወይም አስተዲዯራዊ ቅዴመ 

ሁኔታዎች ሲጣሱ ሉተባበሩ ይገባሌ፡፡  

አንቀጽ 17 

የጀነቲክ ሀብት አጠቃቀም ክትትሌ 

1. እያንዲንደ ወገን የጀነቲክ ሀብት አጠቃቀምን በተመሇከተ 

ክትትሌ ማዴረግ እና ግሌጽነት እንዱሰፌን አግባብነት ያሊቸው 

እርምጃዎች በመውሰዴ ሇተግባራዊነቱ ዴጋፌ ሇማዴረግ 

ይኖርበታሌ፡፡እርምጃዎቹም የሚከተለትን ያካትታለ፡- 

ሀ/ ከዚህ በታች በተመሇከተው መሠረት አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ 

የፌተሻ ኬሊዎችን ማቋቋም፡- 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

1. የፌተሻ ኬሊዎች እንዯአስፇሊጊነቱ አስቀዴሞ ተገንዝቦ 

የሚሰጥ እሽታ፣ የጀነቲክ ሀብቱን ምንጭ፣የጋራ መግባቢያ 

ሰነድች መዯረጋቸው እና/ወይም የጀነቲክ ሀብት አጠቃቀም 

የሚመሇከቱ መረጃዎች ይቀበሊለ ወይም ይሰበስባለ፡፡  

2. እያንዲንደ አባሌ እንዯ አግባብነቱ እና በተመዯበው የፌተሻ 

ኬሊ ተጨባጭ ሁኔታ ሊይ በመመስረት የጀነቲክ ኬሊ  

የጀነቲክ ሀብት ተጠቃሚዎች በተመዯበው የፌተሸ ኬሊ ከዚህ 

በሊይ የተገሇፁ መረጃዎችን እንዱያቀርቡ ይጠይቃሌ፡፡ 

እያንዲንደ አባሌ ተግባራዊ ያሇማዴረግ ሁኔታ ሲፇጠር 

አግባብነት ያሊቸው፣ውጤታማና ተመጣጣኝ እርምጃዎችን 

ይወስዲሌ፡፡  

3. እነዚህ መረጃዎች በአሇም አቀፌ ዯረጃ እውቅና የተሰጣቸው 

ተግባራዊ ማዴረግን የሚመሇከቱ የምስክር ወረቀቶች ወይም 

ማስረጃዎች ጨምሮ የመረጃ ሚስጢር የመጠበቅ ሁኔታ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሚመሇከተው ብሄራዊ ባሇስሌጣን 

አካሊት፣ አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ ሇሚሰጥ ወገን፣ 

እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ ሇአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት 

አጣሪ ምክር ቤት የሚቀርቡ ይሆናሌ፡፡  

4. የፌተሻ ኬሊዎች ውጤታማና  በአግባቡ ተግባሮቻቸውን 

የሚያከናውኑ እና የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (ሀ)ን 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ሇመተግበር የሚያስችለ አግባብነት ያሊቸውን ተግባራት 

የሚያከናውኑ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ ከጀነቲክ ሀብት 

አጠቃቀም ጋር አግባብነት ያሊቸው ወይም በማንኛውም 

ዯረጃ  ሊይ ያለ የምርምር ሥራዎች 

ሇሌማት፣ሇፇጠራ፣ሇንግዴ አሊማ ወይም ሇቅዴመ ንግዴ 

የሚውለ ተገቢ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ የሚያገሇግለ 

መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ሇ/ የጀነቲክ ሀብት አቅራቢዎችና ተጠቃሚዎች በጋራ 

በሚያዯርጓቸው ስምምነቶች ውስጥ እነዚህን ስምምነቶች ሇመተግበር 

መረጃዎችን ሇመጋራት፣ሪፖርት የማዴረግ ቅዴመ ሁኔታን ጨምሮ 

፣የመረጃ ሌውውጥን የሚመሇከቱትን እንዱያካትቱ ማበረታታት፣  

ሏ/ ወጪ ቆጣቢ የመገናኛ ዘዳዎችና ሥርአቶችን  ጥቅም ሊይ 

እንዱውለ በማበረታታት፡፡  

2. በአንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 3(ረ) ሥር በተገሇጸው መሠረት 

የተሰጠ ፇቃዴ ወይም ተመሳሳዩ ከአርክቦትና ጥቅም 

ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት የሚገኝ ማስረጃ በአሇም አቀፌ 

ዯረጃ እውቅና ያሇው ተግባራዊ የሚዴረግ ማስረጃ ሆኖ 

የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡  

3. በአሇም አቀፌ ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው የምስክር ወረቀት 

የሚመሇከተው የጀነቲክ ሀብት አርክቦት አስቀዴሞ ተገንዝቦ 
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በሚሰጥ እሽታ እና የጋራ ስምምነቶች መሠረት  በሀገር 

ውስጥ የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት መመሪያዎች ወይም 

በአስቀዴሞ ተገንዝቦ እሽታ ሰጭው የቁጥጥር ቅዴመ 

ሁኔታዎች መሠረት ሇመካሄዲቸው ማስረጃ ይሆናሌ፡፡ 

4. በአሇም አቀፌ ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው የተሟሊ ምስክር 

ወረቀት በምስጢር የሚያዙ ካሌሆኑ በስተቀር የሚከተለትን 

አነስተኛ መረጃዎች ያካተተ መሆን ይኖርበታሌ፡-  

ሀ/ የሰጠው ባሇስሌጣን፣  

ሇ/ የተሰጠበት ቀን፣ 

ሏ/ አቅራቢው፣ 

መ/ የምስክር ወረቀቱ ሌዩ መሇያ፣ 

ሠ/ አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ የተሰጠው ሰው ወይም 

ዴርጅት፣ 

ረ/በምስክር ወረቀቱ የተካተቱት  ጀነቲክ ሀብቶች ወይም ጉዲይ፣ 

ሰ/ የጋራ ስምምነት ስሇመዯረጉ ማረጋገጫ፣ 

ሸ/ አስቀዴሞ ተገንዝቦ የሚሰጥ እሽታ ሇመገኘቱ ማረጋገጫ እና 

ቀ/ ሇንግዴ-ነክ እና/ወይም ንግዴ-ነክ ሊሌሆነ ጥቅም መሆኑን ፡፡ 
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የጋራ ስምምነቶችን ተግባራዊ ስሇማዴረግ 
 

1. የዚህ ፕሮቶኮሌ አንቀጽ 6፣ ተራ ቁጥር 3 /ሰ/ /ቀ/ እና አንቀጽ 

7 ተግባራዊ ሲዯረጉ  ውስጥ እያንዲንደ አባሌ የጀነቲክ ሀብት 

እና/ወይም ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዘ ባህሊዊ እውቀት 

አቅራቢዎችና ተጠቃሚዎች ከዚህ በታች የተገሇፁትን ጨምሮ 

የአሇመግባባት አፇታት አንቀጾችን በጋራ ስምምነቶች ውስጥ 

እንዯ አስፇሊጊነታቸው እንዱያካትቱ ማበረታታት አሇበት፡፡  

ሀ/ ማንኛውንም አሇመግባባት የተፇጠረበትን ጉዲይ የማየት 

ስሌጣን ያሇው አካሌ፣  

ሇ/ ገዥ ሕግ፣ እና/ ወይም  

ሏ/ የግሌግሌ ዲኝነት እና ስምምነትን የመሳሰለ አማራጭ 

የግጭት  መፌቻ ዘዳዎችን 
 

2. እያንዲንደ አባሌ በጋራ የተዯረጉ ስምምነቶችን በተመሇከተ 

አሇመግባባቶች ሲፇጠሩ ተፇፃሚነት ባሇው ሕግ መሠረት 

በሀገራቸው የሕግ ስርአት ውስጥ ካሳ የመጠየቅ  እዴሌ ያሇ 

መኖሩን ያረጋግጣሌ፡፡  

3. እያንዲንደ አባሌ ከዚህ ቀጥል ያለትን በተመሇከተ አግባብነት 

ያሊቸው እርምጃዎችን ይወስዲሌ ፡-  
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ሀ/ ፌትህ የማግኘት እና 

ሇ/ በውጪ አገር የተሰጡ ውሳኔዎችንና እና የግሌግሌ ዲኝነትን 

የማስፇፀምና በጋራ እውቅና  መስጠትን በተመሇከተ  

የማስፇፀሚያ ዘዳዎች የመጠቀም 
 

4. የዚህ አንቀጽ ውጤታማነት በዚህ ፕሮቶኮሌ አንቀጽ 31 

መሠረት በፕሮቶኮለ አባሌ ሀገራት ጉባኤ በሚያገሇግሇው የአባሌ 

ሀገራት ስብሰባ የሚገመገም ይሆናሌ፡፡  

      

               አንቀጽ 19  

ሞዳሌ የውሌ አንቀጾች 

1. የጋራ ስምምነቶች በተመሇከተ እያንዲንደ አባሌ ሀገር 

የሴክተር እና በሴክተሮች መካከሌ ክሮስ ሴክተር ሞዳሌ 

የውሌ ሀረጎች እንዯ አግባብነታቸው በማዘጋጀት በማሻሻሌና 

ጥቅም ሊይ እንዱውለ ያበረታታሌ፡፡  

2. የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሊት ጉባኤ በመሆን የሚያገሇግለ የአባሊት 

ስብሰባ በየጊዜው የሴክተር እና በሴክተሮች መካከሌ ሞዳሌ 

የውሌ አንቀፆች አገሌግልት ሊይ የማዋሌ ስቶክ(stock) 

ይወስዲሌ፡፡  
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የሥነ ምግባር መርሆች፣ መመሪያዎች እና መሌካም 

ተሞክሮዎች እና /ወይም ዯረጃዎች 

1. እያንዲንደ አባሌሀገር አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነትን 

በተመሇከተ በራሳቸው ተነሳሽነት የስነ ምግባር 

መርሆዎች፣መመሪያዎችና መሌካም ተሞክሮዎች እና/ወይም 

ዯረጃዎች እንዱዘጋጁ፣እንዱሻሻለና ጥቅም ሊይ እንዱውለ 

ማበረታታት አሇባቸው፡፡  

2. የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሊት ጉባኤ በመሆን የሚያገሇግለ የአባሊት 

ስብሰባ በየወቅቱ የስነ ምግባር መርሆች፣ መመሪያዎች እና 

መሌካም ተሞክሮዎች እና/ወይም ዯረጃዎችን የመጠቀም 

እንዱሁም የተወሰኑ የሥነ ምግባር መርሆች፣ መመሪያዎች 

እና መሌካም ተሞክሮች እና/ወይም ዯረጃዎች ቀምሮ 

የመጠቀም ሁኔታን ግምት ውስጥ ማስገባት አሇባቸው ፡፡  

አንቀጽ 21 

ግንዛቤ ማሳዯግ 

እያንዲንደ አባሌ ጀነቲክ ሀብትና ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዘ 

ባህሊዊ እውቀት እንዱሁም ተያያዥ የሆኑ የአርክቦትና የጥቅም 
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ተጋሪነት ጉዲዮች አስፇሊጊነት በተመሇከተ ግንዛቤ ሇማሳዯግ አስፇሊጊ 

የሆኑ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፡፡  

እነዚህ እርምጃዎች የሚከተለትን ያካትታለ፡- 

ሀ/ ይህንን ፕሮቶኮሌና አሊማዎቹን ማስተዋወቅ፣  

ሇ/ ነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች እና የላልች ባሇዴርሻ አካሊት 

ስብሰባዎችን ማዘጋጀት ፣ 

ሏ. ሇነባርና ሇአካባቢ ማህበረሰቦችና እንዱሁም ሇሚመሇከታቸው 

ባሇዴርሻ አካሊት ዴጋፌ የሚሰጥ ዳስክ ማቋቋምና ማጠናከር፣  

መ/ በብሄራዊ አጣሪ ምክር ቤት አማካኝነት መረጃዎችን 

ማሰራጨት፣  

ሠ/ ከነባርና ከአካባቢ ማህበረሰቦችና ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ 

አካሊት ጋር በመመካከር የበጎ ፇቃዴ ሥነ ምግባር መርሆችን፣ 

መመሪያዎች እና መሌካም ተሞክሮዎች እና/ ወይም 

ዯረጃዎችን ማስተዋወቅ፣  

ረ/ እንዯ አግባብነታቸው ሀገራዊ፣አህጉራዊና አሇም አቀፊዊየሌምዴ 

ሌውውጥን ማስተዋወቅ፣  

ሰ/ የጀነቲክ ሀብትና ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ ባህሊዊ እውቀት 

ተጠቃሚዎች እና አቅራቢዎች አርክቦትና የጥቅም 

ተጋሪነታቸውን በተመሇከተ ባለባቸው ግዳታዎች ትምህርትና 

ስሌጠና መስጠት፣  
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ሸ/ ይህንን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ በማዴረግ ውስጥ የነባርና የአካባቢ 

ማህበረሰቦችና የሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ አካሊት ተሣትፍ 

እንዱኖራቸው ማዴረግ፣  

ቀ/ የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች ፕሮቶኮልችና አሰራሮችን 

በተመሇከተ ግንዛቤ ማሳዯግ ናቸው፡፡  

አንቀጽ 22 

አቅም 

1. አባሌ ሀገራቱ በታዲጊ ሀገራት በተሇይም እጅግ ዝቅተኛ 

የእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ ያለ ትንንሽ  

ዯሴት መንግስታት  እርስ በእርሳቸውና፣ የኢኮኖሚ ሽግግር 

ሊይ ያለ ሀገራት እንዱሁም ባለት ብሄራዊ፣አህጉራዊና 

አሇም አቀፊዊ ተቋማትን ወይም ዴርጅቶች አማካኝነት 

ጭምር ፕሮቶኮለን በአግባቡ ሇመተግበር የአቅም 

ግንባታ፣የሰው ሀብትና የተቋማት አቅም የመገንባት 

ሥራዎችን በመተባበር ያከናውናለ፡፡  በዚህ አገሊሇፅ አባሌ 

ሀገራት ወይም አባሊት የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች እና 

የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት፣ መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ዴርጅቶች እና የግሌ ሴክተሮችን ጨምሮ ተሣትፍ 

እንዱኖራቸው ሁኔታዎችን ያመቻቻለ ፡፡  
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2. የታዲጊ ሀገራት በተሇይም እጅግ ዝቅተኛ የእዴገት ዯረጃ ሊይ 

ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ ያለ ትንንሽ  ዯሴት መንግስታት 

እርስ በእርሳቸውና፣ የኢኮኖሚ ሽግግር ሊይ ያለ ሀገራት 

ይህንን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ ከማዴረግ ጋር በተያያዘ ያሊቸው 

የገንዘብ-ነክ ሀብት ፌሊጏት በተገቢው የኮንቬንሽኑ ዴንጋጌ 

መሰረት ሇዚህ ፕሮቶኮሌ ተግባራዊነት አቅም የመገንባት 

ሂዯት ውስጥ ሙለ በሙለ ከግምት ውስጥ መግባት 

ይኖርበታሌ፡፡  

3. ይህንን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ ከማዴረግ ጋር በተያያዘ 

ሇሚወሰደ አግባብነት ያሊቸው እርምጃዎች መሠረት ይሆን 

ዘንዴ በማዯግ ሊይ ባለ አባሌ ሀገራት  በተሇይም እጅግ 

ዝቅተኛ የእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ ያለ 

ትንንሽ  ዯሴት መንግስታት እርስ በእርሳቸውና፣ የኢኮኖሚ 

ሽግግር ሊይ ያለ ሀገራት በሀገር ዯረጃ በሚካሄዴ ብሔራዊ 

የአቅም ምዘና የአቅም ግንባታ ፌሊጏታቸውና ቅዴሚያ 

የሚሰጧቸውን ጉዲዮች መሇየት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በዚህ ሂዯት 

ውስጥም እነዚህ ወገኖች በነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች እና 

የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት የአቅም ግንባታ ፌሊጏትና 

ቅዴሚያ የሚሰጧቸውን በመሇየት በሴቶች የአቅም ግንባታ 
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ፌሊጎትና ቅዴሚያ በሚሰጧቸው ጉዲዮች ሊይ በማተኮር 

ዴጋፌ ያዯርጋለ፡፡ 

4. የዚህን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊነት በመዯገፌ ሂዯት ውስጥ 

የአቅም ግንባታና ሌማት ተግባራት የሚያተኩሩት ከዚህ 

ቀጥል በተዘረዘሩት ቁሌፌ ጉዲዮች ሊይ ይሆናሌ፡፡  

ሀ/ ይህንን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ የማዴረግ እና የፕሮቶኮለን 

ግዳታዎች የማክበርና የመፇፀም አቅም፡፡  

ሇ/ የጋራ ስምምነቶች ሇማዴረግ የመዯራዯር አቅም፣  

ሏ/ አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት የሚመሇከቱ የሀገር ውስጥ 

ሕጏች፣ አስተዲዯራዊና የፖሉሲ እርምጃዎች 

የማዘጋጀት፣የመፇጸምና ተግባራዊ የማዴረግ  

አቅም፣እና  

መ/ ሀገራት ሀገር-በቀሌ የጥናትና ምርምር አቅም 

በማጏሌበት የራሣቸው ጀነቲክ ሀብት ሊይ እሴት 

ሇመጨመር እንዱችለ አቅም መፌጠር፣  
 

5. ከዚህ በሊይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተገሇፁት እርምጃዎች 

መካከሌ የሚከተለትን ያካትታለ፡- 

ሀ/ የህግና የተቋማት ሌማት፣  
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ሇ/ በዴርዴር ሂዯት ውስጥ ርትእ እና ፌትሏዊነት እንዱኖር 

ማበረታታት በጋራ ስምምነት ነጥቦች ሊይ መዯራዯር 

የሚያስችለ ስሌጠናዎች መስጠት፣  

ሏ/ በህጉ መሰረት መተግበሩን መከታተሌ፣ 

መ/ ሇአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ሥራዎች በተቀሊጠፇ 

ሁኔታ እንዱከናወኑ ሇማገዝ የተሻለና ምርጥ የመገናኛ 

ዘዳዎችና ኢንተርኔት-ተኮር ሥርአቶችን መዘርጋት፣  

ሠ/ የዋጋ ትመና ዘዳዎችን ማዘጋጀትና መጠቀም ፤ 

ረ/ የመዴሃኒትነትና ላልች ጠቀሜታ ያሊቸውን የእንስሳትና 

የእፅዋት ዝርያ መፇሇግ፣ የአካሊትን ምዯባ ጥናት 

ማዴረግ ና ተያያዥ ምርምሮችን ማካሄዴ፣ 

ሰ/ ቀጣይነት ያሇው የቴክኖልጂ ሽግግር እንዱኖር የመሠረተ 

ሌማቶች እና የቴክኒክ አቅም ግንባታ ማካሄዴ  

ሸ/ የአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት ሥራዎች ሇብዝሀ 

ህይወትና ክፌልቹ ጥበቃና ዘሇቄታዊ አጠቃቀም 

አስተዋጽኦ እንዱያዯርግማስቻሌ 

ቀ/ አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነትን በተመሇከተ 

የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት አቅማቸው 

እንዱያሳዴጉ  ሌዩ እርምጃዎችን መውሰዴ፣ እና 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በ/ የጀነቲክ ሀብት እና/ወይም ከጀነቲክ ሀብት ጋር የተያያዙ 

ባህሊዊ እውቀቶች አርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት 

በተመሇከተ የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦች በተሇይም 

የሴቶችን አቅም ማጎሌበት ሊይ የተሇዩ እርምጃዎችን 

መውሰዴ፡፡  

6. ከዚህ በሊይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 5 ዴረስ በተዘረዘሩት 

መሠረት በብሄራዊ ፣ በአህጉራዊና በአሇም አቀፌ ዯረጃ 

የሚካሄደ የአቅም ግንባታ እና የእዴገት ተኮር ሥራዎች 

ይበሌጥ እንዱቀናጁ ሇማዴረግና ሇማስተባበር እንዱቻሌ 

ሇአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት አጣሪ ምክር ቤት መቅረብ 

አሇባቸው፡፡  

አንቀጽ 23 

የቴክኖልጂ ሽግግር፣ትብብር እና ቅንጅት 

በኮንቬንሽኑ አንቀፆች 15፣16፣18 እና 19 መሠረት አባሌ ሀገራት 

የባዮቴክኖልጂ ጥናትና ምርምር ሥራዎችን ጨምሮ በሚካሄደ 

ቴክኒካዊ ሣይንሣዊ ጥናትና ምርምሮችና የሌማት ፕሮግራሞች 

ውስጥ በጋራ በመተጋገዝና በመተባበር የፕሮቶኮለን ግብ ሇማሳካት 

ይጠቀሙበታሌ ፡፡  

አባሌ ሀገራቱ በታዲጊ አባሌ ሀገራት በተሇይም እጅግ ዝቅተኛ 

የእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ ያለ ትንንሽ  ዯሴት 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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መንግስታት እርስ በእርሳቸውና፣ የኢኮኖሚ ሽግግር ሊይ ያለ 

ሀገራት ቴክኖልጂዎችን እንዱያገኙና የቴክኖልጂ ሽግግሮች 

እንዱኖር ተስማሚና ውጤታማ የቴክኖልጂና ሣይንሳዊ መሠረቶችን 

በመጣሌ የኮንቬንሽኑና የዚህ ፕሮቶኮሌ ዓሊማዎች ከግብ እንዱዯርሱ 

በትብብር ይሰራለ፡፡  የሚቻሌ ከሆነና አግባብነት ያሇው ሆኖ ሲገኝ 

እነዚህ የትብብር ሥራዎች የጀነቲክ ሀብት ከሚያቀርብ ወይም 

ከሚያቀርቡ ወይም የጀነቲክ ሀብቱ መገኛ  ከሆነ ወይም ከሆኑ 

ወይም በኮንቬንሽኑ መሠረት ጀነቲክ ሀብቱን ካገኘ ወይም ካገኙ 

አባሌ ሀገራት ጋር በመሆን በእነዚህ ሀገራት ውስጥ መካሄዴ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

አንቀጽ 24 

አባሌ ያሌሆኑ ሀገራት 

የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት አባሌ ያሌሆኑትንሀገራት ፕሮቶኮለን 

እንዱያከብሩና መረጃዎችን ሇአርክቦትና የጥቅም ተጋሪነት አጣሪ 

ምክር ቤት በማቅረብ አስተዋፅኦ እንዱያዯርጉ ያበረታታለ፡፡  

አንቀጽ 25 

ገንዘብ እና ሀብት ሀብትና የገንዘብ ማግኛ ዘዳ 

1. ይህንን ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስፇሌግ የገንዘብ 

ሀብት በተመሇከተ አባሌ ሀገራት በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 20 

የተገሇፀውን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባለ፣  



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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2. በኮንቬንሽኑ ውስጥ የተገሇጸውን የሀብትና የገንዘብ ማግኛ 

ዘዳ የዚህ ፕሮቶኮሌም የገንዘብ ማግኛ ዘዳ ይሆናሌ፡፡  

3. በዚህ ፕሮቶኮሌ አንቀጽ 22 ሥር የተመሇከተውን የአቅም 

ግንባታና ሌማትን በተመሇከተ የፕሮቶኮለ አባሌ ሀገራት 

ጉባኤ በመሆን የሚያገሇግሌ የአባሊት ስብሰባ በዚህ አንቀፅ 

ንኡስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን የገንዘብ ሀብት ጉባኤው 

ሲወስን ታዲጊ አባሌ ሀገራትን በተሇይም እጅግ ዝቅተኛ 

የእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ ያለ ትንንሽ  

ዯሴት መንግስታት እርስ በእርሳቸውና፣ የኢኮኖሚ ሽግግር 

ሊይ ያለ ሀገራት የነባርና የአካባቢ ማህበረሰቦችን እና በነዚህ 

ማህበረሰቦች ውስጥ ያለ ሴቶችን  ጨምሮ የገንዘብ ሀብትና 

የአቅም ግንባታ ፌሊጎት እንዱሁም ቅዴሚያ የሚሰጧቸውን 

ጉዲዮች ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇባቸው ፡፡  

4. ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 ሥር የተገሇጸውን መሠረት 

በማዴረግ አባሌ ሀገራት የታዲጊ አባሌ ሀገራትን  በተሇይም 

እጅግ ዝቅተኛ የእዴገት ዯረጃ ሊይ ያለ ሀገራት፣በማዯግ ሊይ 

ያለ ትንንሽ  ዯሴት መንግስታት እርስ በእርሳቸውና፣ 

የኢኮኖሚ ሽግግር ሊይ ያለ ሀገራት ፌሊጏት ይህንን 

ፕሮቶኮሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ የአቅም ግንባታና የሌማት 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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ፌሊጎታቸውን ሇመሇየትና ሇመተግበር የሚያዯርጉት ጥረት 

ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ይሆናሌ፡፡  

5. ይህንን ውሌ ከማጽዯቅ ቀዯም ብል ስምምነት ሊይ 

የተዯረሰባቸውን ጨምሮ ተያያዥ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ 

ውሣኔዎች በተመሇከተ በኮንቬንሽኑ ውስጥ የተገሇፀው 

የገንዘብ ማግኛ ዘዳ በዚህ አንቀጽ ውስጥ በተገሇፁት ሊይም 

ተፇፃሚነት ያሇው ይሆናሌ፡፡  

6. ያዯጉ፣በማዯግ ሊይ ያለ እና ኢኮኖሚያቸው በሽግግር ሊይ 

ያለ አባሌ ሀገራት የዚህን ፕሮቶኮሌ አንቀፆች ተግባራዊ 

ሇማዴረግ የሚያስፇሌገውን ገንዘብ፣ ሀብትና ላልች 

ግብአቶችን ሇመጠቀም እንዱሁም ዯግሞ ያዯጉ ሀገራት 

ሇማቅረብ  በሁሇትዮሽ፣በክሌሊዊና በባሇ ብዙ ወገን የአሰራር 

መስመሮች በኩሌ አቅርቦት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 26 

የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ጉባኤ የአባሌ ሀገራት 

ስብሰባ ሆኖ ስሇማገሌገሌ 

1. የአባሌ ሀገራቱ ጉባኤ የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ 

ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡  

2. የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ያሌሆኑ የኮንቬንሽን አባሌ 

ሀገራት በማንኛውም ሇዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት እንዯ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ስብሰባ በሚያገሇግለ ጉባኤዎች ሊይ በታዛቢነት ሇመሳተፌ 

ይችሊለ፡፡ ጉባኤዎች  እንዯ ፕሮቶኮለ አባሌ  ሀገራት  

ስብሰባ በሚያገሇግለበት ጊዜ በዚህ ፕሮቶኮሌ መሰረት ውሳኔ 

የሚወሰነው በፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ብቻ ይሆናሌ፡፡  

3. የአባሌ ሀገራት ጉባኤ የዚህ ፕሮቶኮሌ የአባሌ ሀገራት ስብሰባ 

ሆኖ በሚያገሇግሌበት ወቅት ማንኛውም የኮንቬንሽኑን አባሌ 

ሀገር በመወከሌ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ ቢሮ አባሌ የሆነና 

ነገርግን በወቅቱ የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ያሌሆነ አካሌ የዚህ 

ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ከሆኑት መካከሌ በአባሌ ሀገራቱ 

በሚመረጠው አካሌ የሚተካ ይሆናሌ፡፡  

4. የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ጉባኤ ሆኖ የሚያገሇግሌ 

የአባሌ ሀገራት ስብሰባ የዚህን ኘሮቶኮሌ ትግበራን 

በተመሇከተ በየጊዜው መዯበኛ ግምገማ ያካሂዲሌ እንዱሁም 

በተሰጠው ሥሌጣን ገዯብ ውስጥ አፇጻጸሙን ውጤታማ 

ሇማዴረግና ሇማገዝ አስፇሊጊውን ውሳኔ ይወስናሌ ፡፡ 

በተጨማሪም በዚህ ኘሮቶኮሌ መሠረት የተሰጡት ላልች 

ተግባራትና ከዚህ ቀጥል ያለትን ያከናውናሌ፡፡  

ሀ. ይህንን ኘሮቶኮሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ አስፇሊጊ በሆኑ 

ማንኛውም ጉዲዮች ሊይ ጠቃሚ አስተያየቶችን 

ይሰጣሌ፣ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ሇ. ይህንን ኘሮቶኮሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ አስፇሊጊ የሆኑ 

ንዑስ አካሊት ያቋቁማሌ፣ 

ሏ. ብቃት ካሊቸው አሇምአቀፌ ዴርጅቶች ፣ በመንግስታት 

መካከሌ እና መንግሥታዊ ባሌሆኑ አካሊት  የሚቀርቡ 

የዴጋፌ፣ የአገሌግልቶችና የትብብር እና የመረጃ 

አገሌግልቶች አስፇሊጊ ሀነው ሲገኙ ያፇሊሌጋሌ 

ይጠቀማሌ፣ 

መ. በዚህ ኘሮቶኮሌ አንቀጽ 29 መሠረት የሚቀርቡ 

መረጃዎችን ሇማስተሊሇፌ የሚቀርቡበትን አቀራረብ 

ያዘጋጃሌ ጊዜን ይወስናሌ እንዱሁም በማንኛውም ንዑስ 

አካሊት የሚርቡሇትን መረጃዎችን እና ሪፖርቶች 

ይመሇከታሌ፣ 

ሠ. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ይህን ፕሮቶኮሌ እና አባሪዎቹን 

እንዱሁም የተጨማሪ አባሪዎችን ማሻሻያ ሇፕሮቶኮለ  

ተግባራዊነት አስፇሊጊ መሆናቸው ሲታመንበት 

ይመረምራሌ፣ ያፀዴቃሌ እና 

ረ. ሇዚህ ኘሮቶኮሌ ተግባራዊነት አስፇሊጊ የሆኑ ላልች 

ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

5. ሇዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት እንዯ ስብሰባ በሚያገሇግለ 

ጉባኤዎች በስምምነት በተሇየ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር 
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የአባሌ ሀገራት ጉባኤ ዯንቦችና ስነስርአቶች እንዱሁም 

የኮንቬንሽኑ የፊይናንስ ዯንቦች በተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ 

ኘሮቶኮሌ ውስጥ በተገሇጹት ጉዲዮች ሊይም ተፇጻሚነት 

ይኖራቸዋሌ፡፡  

6. የዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት እንዯ ስብሰባ በሚያገሇግሌ 

የአባሌ አገራት ጉባኤ የመጀመሪያው ስብሰባ በፅህፇት ቤቱ 

የሚጠራ ሆኖ ይህ ፕሮቶኮሌ ተፇፃሚ ከሆነበት ቀን በኋሊ 

ከሚጠራው የአባሌ ሀገራት ጉባኤ የመጀመሪያ ስብሰባ ጋር 

አንዴሊይ የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡በዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት 

ስብሰባ ሆኖ የሚያገሇግሌ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ በተሇየ 

ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር በፕሮቶኮለ  የአባሌ ሀገራት 

ስብሰባ ሆኖ የሚያገሇግሌ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ ከመዯበኛ 

የአባሌ አገራት ጉባኤ ጋር የሚዯረጉ ይሆናሌ፡፡ 

7. የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ የሆነ የአባሌ ሃገራት 

ጉባኤ የተሇየ ስብሰባ በዚህ ፕሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ 

በሆነ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ ውሣኔ መሠረት አስፇሊጊ ሆኖ 

በተገኘበት ጊዜ የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡ ወይም ማንኛውም አባሌ 

በጽሐፌ ሇፅህፇት ቤቱ በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ጥያቄ 

ካቀረበና ላልች አባሌ ሀገራት በፅህፇት ቤቱ በኩሌ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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እንዱያውቁት ከተዯረገ በኋሊ ጥያቄው  ቢያንስ አንዴ 

ሦስተኛ የአባሌ ሀገራት ዴጋፌ ካገኘ የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡ 

8. የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ጉባኤ የሆነ የአባሌ ሀገራት 

ስብሰባ ሊይ የተባበሩት መንግሥታት የተሇዩ ኤጀንሲዎች እና 

አሇምአቀፌ የአቶሚክ ኃይሌ ዴርጅት እንዱሁም ማንኛዉም 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት አባሌ ሀገራት ወይም 

የኮንቬንሽኑ አባሌ ያሌሆኑ ሀገራት በታዛቢነት ሇመሣተፌ 

ይችሊለ፡፡ ብሄራዊም ሆነ አሇምአቀፊዊ ወይም መንግስታዊ 

የሆነ ወይም መንግስታዊ ያሌሆነ ማንኛውም አካሌ ወይም 

ወኪሌ በዚህ ኘሮቶኮሌ መሠረት መስፇርቶችን የሚያሟሊ 

አካሌ በጉባኤው ሊይ ሇመገኘት ፌሊጎት ያሇው መሆኑን 

ሇፅህፇት ቤቱ ካስታወቀና የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ አገራት 

ጉባኤ የሆነ የአባሌ ሀገራት ኮንፇረንስ ከአባሌ አገራቱ ቢያንስ 

በአንዴ ሦስተኛ ተቃውሞ ካሌገጠመው በስተቀር በታዛቢነት 

ሉሣተፌ ይችሊሌ፡፡  በላሊ መሌኩ ካሌተገሇፀ በስተቀር 

በስብሰባ ሊይ በታዛቢነት ሇመሣተፌ ፇቃዴም ሆነ ተሳትፍ 

የሚሰጠው በዚህ አንቀጽ ውስጥ በተራ ቁጥር 5 ሥር 

በተገሇጸው ስነስርዓት መሠረት ሲወሰን ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 27 

ንዑሣን አካሊት 

1. የአባሌ ሀገራት ጉባኤ እንዯ ስብሰባ የሚያገሇግለ ኘሮቶኮሌ 

አባሌ ሀገራት ስብሰባ ውሳኔዎችን ጨምሮ በኮንቬንሽኑ ሥር 

የተቋቋሙ ንዑሣን አካሊት በዚህ ኘሮቶኮሌ ውስጥም 

ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ የዚህ ዓይነቱ ውሣኔ የሚከናወኑ 

ተግባራትን ሇይቶ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ ፡፡  

2. የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ያሌሆኑ የኮንቬንሽኑ አባሌ 

ሀገራት የንዑሣን አካሊት በማንኛውም ስብሰባ ሊይ በታዛቢነት 

ሇመሣተፌ ይችሊለ፡፡ የኮንቬንሽኑ ንዑሣን አካሊት የዚህ 

ኘሮቶኮሌ ንዑሣን አካሊት ሆነው ሲያገሇግለ ይህንን ኘሮቶኮሌ 

የሚመሇከቱ ውሣኔዎች በፕሮቶኮለ አባሌ ሀገራት ብቻ 

እንዯተዯረጉ ይቆጠራሌ፡፡  

3. አንዴ የኮንቬንሽኑ ንዑስ አካሌ ይህንን ኘሮቶኮሌ የሚመሇከቱ 

ተግባራቶቹን ሲያከናውን ማንኛውም የኮንቬንሽኑን አባሌ 

ሀገር የሚወክሌ የንዑስ አካለ ቢሮ አባሌ በወቅቱ የዚህ 

ኘሮቶኮሌ አባሌ ያሌሆነ እንዯሆነ ከዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ 

ሀገራት መካከሌ በአባሌ ሀገራቱ በሚመረጥ አባሌ የሚተካ 

ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 28 

ፅህፇት ቤት 

1. በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 24 መሠረት የተቋቋመው ፅህፇት ቤት 

የዚህ ኘሮቶኮሌ ፅህፇት ቤት ሆኖ የሚያገሇግሌ ይሆናሌ፡፡  

2. በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 24 ተራ ቁጥር 1 ሥር የተዘረዘሩት 

የፅህፇት ቤቱ ተግባራት ይህንን ኘሮቶኮሌ በተመሇከተም 

በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  

3. ተሇይተው የሚታወቁ እስከሆኑ ዴረስ ሇዚህ ኘሮቶኮሌ 

የፅህፇት ቤቱ ወጪዎች በኘሮቶኮለ አባሌ ሀገራት የሚሸፇኑ 

ይሆናሌ፡፡ ይህንን በተመሇከተ የሚያስፇሌገውን በጀት በዚህ 

ኘሮቶኮሌ የአባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ በሚያገሇግሌ የአባሌ 

ሀገራት ጉባኤ የመጀመሪያ ስብሰባ ሊይ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 29 

ክትትሌ ማዴረግና ሪፖርት ማቅረብ 

እያንዲንደ አባሌ ሀገር በዚህ ኘሮቶኮሌ መሠረት ያለበትን 

ግዳታዎች ተግባራዊነት በተመሇከተ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

በየወቅቱም የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ 

በሚያገሇግሌ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ በሚያዘጋጀው ቅጽ መሠረት 

ይህንን ኘሮቶኮሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ የወሰዲቸውን እርምጃዎች 
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በተመሇከተ የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ 

በሚያገሇግሌ የአባሌ ሀገራት ጉባኤ ሊይ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

አንቀጽ 30 

የዚህን ኘሮቶኮሌ ተፇፃሚነት  ሇማጠናከር የሚረደ 

ስነ-ስርዓቶችና ዘዳዎች 

የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ በሚያገሇግሌ የአባሌ 

ሀገራት ጉባኤ በመጀመሪያ ስብሰባው የዚህን ኘሮቶኮሌ አንቀፆች 

ተግባራዊ የማዴረግ ሂዯትን የሚያጠናክሩ የትብብር ስነስርአቶችን ፣ 

ተቋማዊ አሰራሮችን ይመረምራሌ ያፀዴቃሌ  እንዱሁም 

የማይተገበሩ ጉዲዮችን መፌትሄ ይሰጣሌ እንዯአስፇሊጊነቱ እነዚህ 

ስነስርዓቶችና አሰራሮች ምክርና እርዲታ መስጠትን የሚመሇከቱ 

አንቀፆችን ያካትታለ፡፡ እነዚህ በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 27 ውስጥ 

የተገሇፁት እንዯተጠበቀ ሆነው የአሇመግባባት አፇታት 

መመሪያዎችና አሠራሮች ተሇይተው የሚታዩ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 31 

ምዘናና ክሇሳ 

የዚህ ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ በሚያገሇግሌ የአባሌ 

ሀገራት ጉባኤ ይህ ኘሮቶኮሌ ተፇጻሚ መሆን ከጀመረበት ከአራት 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 

 

59  

በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

አመታት በኃሊ ሲሆን ከዚያ በኋሊ ያለትን በተመሇከተ የዚህ 

ኘሮቶኮሌ አባሌ ሀገራት ስብሰባ ሆኖ በሚያገሇግሌ የአባሌ ሀገራት 

ጉባኤ በሚወሰነው የጊዜ ገዯብ የዚህን ኘሮቶኮሌ ውጤታማነት 

በተመሇከተ ግምገማ ያካሂዲሌ፡፡  

አንቀጽ 32 

ፉርማ 

ይህ ኘሮቶኮሌ በኮንቬንሽኑ አባሌ ሀገራት ከየካቲት 2/2011 እስከ 

የካቲት 1/2012(እ.ኤ.አ) ዴረስ በተባበሩት መንግሥታት ዋና 

መ/ቤት በኒውዮርክ ሇፉርማ ክፌት ሆኖ ይቆያሌ፡፡  

አንቀጽ 33 

ተፇጻሚ የሚሆንበት ጊዜ 

1. ይህ ኘሮቶኮሌ የኮንቬንሽኑ አባሌ የሆኑ ሀገራት ወይም 

ክሌሊዊ የኢኮኖሚ ትብብር ዴርጅቶች ሃምሣኛ  

የማጽዯቂያ፣የመቀበሌ፣ የዴጋፌ ወይም የስምምነት 

ድኩሜንት ካስቀመጡበት ከዘጠናኛ(90) ቀን በኃሊ 

ተፇጻሚነት ያገኛሌ፡፡  

2. ይህ ፕሮቶኮሌ ተፇፃሚ መሆን የሚጀምረው አንዴ ሀገር 

ወይም ክሌሊዊ የኢኮኖሚ ትብብር ዴርጅት ይህን ፕሮቶኮሌ 

ያፀዯቁት፣የተቀበለት፣የዯገፈት ወይም የተስማሙት ወይም 

ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 ስር በተገሇፀው መሠረት ሀምሳኛ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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የስምምነት ድኩሜንት  በማስቀመጥ ፣አንዴ ሀገር ወይም 

ክሌሊዊ የኢኮኖሚ ትብብር ዴርጅት 

የማፅዯቂያ፣የመቀበያ፣የዴጋፌ ወይም የመስማሚያ 

ድኩሜንት ካስቀመጡበት ከዘጠናኛው ቀን ጀምሮ ወይም 

ሇሀገራት ወይም ክሌሊዊ የኢኮኖሚ ትብብር ዴርጅት 

ኮንቬንሽን ተፇፃሚ መሆን ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

3. ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ሥር ሇተገሇፁት 

አገሌግልቶች በክሌሊዊ የኢኮኖሚ ትብብር ዴርጅት 

የተቀመጠ ማንኛውም ድኩሜንት የዴርጅቱ አባሌ ሀገራት 

ባስቀመጡት ሊይ እንዯ ተጨማሪነት ተወስድ አይቆጠርም፡፡  

አንቀጽ 34 

የተፇጻሚነት ገዯብ 

ይህንን ኘሮቶኮሌ በተመሇከተ የተፇጻሚነት ገዯብ አይኖርም፡፡ 

አንቀጽ 35 

ከአባሌነት ስሇመውጣት 

1. ይህ ኘሮቶኮሌ ተፇጻሚ መሆን ከጀመረበት ቀን ጀምሮ 

ከሁሇት አመታት በኃሊ በማንኛውም ጊዜ ኘሮቶኮለን ፇርሞ 

የነበረ አባሌ በጽሐፌ በማሣወቅ ከአባሌነት ሇመውጣት 

ይችሊሌ፡፡  
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2. ማናኛውም የዚህ ዓይነት ከአባሌነት የመውጣት ሂዯት 

ተፇጻሚ የሚሆነው ማሳሰቢያው ሇኮንቬንሽኑ ፅህፇት ቤት 

ከዯረሰበት ወይም በማመሌከቻው ሊይ በግሌፅ ከተቀመጠው 

ቀን ጀምሮ ከአንዴ አመት ጊዜ በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 36 

የተረጋገጡ ፅሁፍች 

የዚህ ኘሮቶኮሌ ኦሪጅናሌ ሠነዴ በአረብኛ፣ በቻይንኛ፣ በእንግሉዘኛ፣ 

በፇረንሣይኛ፣ በሩሲያኛ እና በስፖንኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ 

በተባበሩት መንግሥታት  ዋና ፅህፇት ቤት ይቀመጣሌ፡፡ 

ከሊይ የተገሇጹትን በሙለ በመቀበሌ ከዚህ በታች ፉርማቸውን 

ያኖሩት አካሊት በተጠቀሰው ቀን ኘሮቶኮለን ፇርመዋሌ፡፡ 
 

በዛሬው እሇት ጥቅምት 29/2010 እ.ኤ.አ በናጏያ ከተማ ተፇረመ፡፡ 
 

አባሪ 

ገንዘብ ነክ እና ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ጥቅማጥቅሞች፡- 

1. ገንዘብ ነክ ጥቅሞች በነዚህ ብቻ ባይወሰንም  የሚከተለትን 

ያካትታሌ  

ሀ. የአርክቦት ክፌያዎች በተሰበሰበው ናሙና ወይም 

በተገኘው መጠን ሌክ የሚከፇሌ ይሆናሌ፣  

ሇ. የቅዴሚያ ክፌያዎች፣ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
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ሏ. በየዯረጃው የሚፇጸሙ ክፌያዎች፣ 

መ. የሮያሉቲ ክፌያዎቸ፣ 

ሠ. ሇንግዴ አሊማ ሲሆን የፌቃዴ ክፌያዎች፣ 

ረ. ዘሊቂነት ያሇው የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ እና 

ተጠቃሚነትን ሇሚዯግፈ የሚከፇሌ ሌዩ ክፌያዎች፣ 

ሰ. በጋራ ስምምነት መሠረት የሚከፇለ የዯመወዝ 

ክፌያዎች፣ 

ሸ. ሇምርምር የሚውሌ የገንዘብ ክፌያ፣ 

ቀ. የጣምራ ሥራዎች እና 

በ. ሇተገቢው ተያያዥ የአእምሮ ንብረት መብት የጣምራ 

ባሇቤትነት ክፌያዎች  

2. ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ጥቅሞች በነዚህ ብቻ ባይወሰንም  

የሚከተለትን ያካትታሌ  

ሀ. የጥናት፣ምርምርና ሌማት ውጤቶችን ማጋራት፣ 

ሇ. በሣይንስ ጥናትና ምርምር መርሃ ግብሮች እና በሌማት 

ውጤቶች በተሇይም በባዮቴክኖልጂ የምርምር ተግባራት 

ውስጥ ከተቻሇ ጀነቲክ ሀብት አቅራቢ በሆነ ሀገር ውስጥ 

በሚካሄደት ተግባራት በጋራ በመተባበር፣በመተጋገዝና 

አስተዋፅኦ በማዴረግ ፣ 

ሏ. የሌማት ምርት ውስጥ መሣተፌ፣ 
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መ. በትምህርትና ሥሌጠና ሊይ መተባበር ፣መቀናጀት እና 

አስተዋጽኦ ማዴረግ  

ሠ. የኢ-ዘቦታ ጀነቲክ ሀብት ተቋም እና የመረጃ ቋት ቅበሊ፣ 

ረ. የጀነቲክ ሀብት አቅራቢ ሇሆነው ወገን እጅግ ፌትሏዊና 

ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ የቴክኖልጂ እና እውቀት ሽግግር 

እንዱኖር ማዴረግ በተሇይ ም በምርጫ እና በስምምነት 

ሕይወታዊ ብዝሀነትን ሇመንከባከብና ዘሊቂነት ባሇው 

ሁኔታ ሇመጠቀም የሚያስችለ ባዮቴክኖልጂን ጨምሮ 

አግባብነት ያሊቸው ላልች እውቀቶችና የቴክኖልጂ 

ውጤቶች ማቅረብ፣ 

ሰ. የቴክኖልጂ ሽግግር አቅም ማጏሌበት፣ 

ሸ. ተቋማዊ አቅም መገንባት፣ 

ቀ.የአርክቦት መመሪያዎችና ዯንቦችን ተፇጻሚ ሇማዴረግና 

ሇማስተዲዯር የሚያስፇሌገውን አቅም ሇመፌጠር የሰው 

እና የቁሳቁስ ሀብት ማቅረብ፣ 

በ. ከጀነቲክ ሀብት ጋር ተያያዥ የሆኑ ስሌጠናዎችን ጀነቲክ 

ሀብት አቅራቢ የሆኑ ሀገራት ሙለ ተሣትፍ ባሇበትና 

በተቻሇ በእነዚህ ሀገራት ውስጥ መስጠት፣ 

ተ. ብዝሀ ህይወትን ሇመጠበቅእና ዘሊቂነት ባሇው መንገዴ 

ሇመጠቀም የእንስሳትና የእፅዋት ምዯባ ጥናት፣ስነ 



የናጎያ ፕሮቶኮሌ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት እና ሀብቱን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞችን ፌትሏዊና 
ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሇመጋራት በብዝሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሊይ ተሞርኩዞ የወጣ ሰነዴና አባሪ 
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በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ወዯ አማርኛ የተተረጎመ 

ህይወታዊ ቆጠራዎችን፣ጥናቶችን እና ሳይንሳዊ 

መረጃዎችን ማቅረብ፣ 

ቸ. በሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ አስተዋጽኦ ማዴረግ፣ 

ነ. የጀነቲክ ሀብት አቅራቢ የሆነውን ወገን የጀነቲክ ሀብት 

አጠቃቀም ሁኔታ ከግምት ውስጥ ባስገባ መሌኩ እንዯ 

ጤና እና የምግብ ዋስትና ባለ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው 

ጉዲዮች ሊይ ያተኮረ ጥናትና ምርምር፣ 

ኘ. ከአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ስምምነትና ከዚህ ጋር 

በተያያዘ በቀጣይነት በጋራ ከሚከናወኑ ተግባራት 

የሚመነጩ ተቋማዊና ሙያዊ ግንኙነቶች፣ 

አ. የምግብና የኑሮ ዋስትና ጥቅሞች፣ 

ከ.ማኀበራዊ እውቅና 

ወ. አግባብነት ያሊቸው የአእምሯዊ ሀብት መብቶች የጋራ 

ባሇቤትነት፡፡ 

 


