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يسعى مستعملو املوارد 

اجلينية، مبا فيهم معاهد 

البحث أو الشركات، إلى النفاذ 

إلى البحث  العلمي األساسي أو 

 إلى تطوير املنتجات

 حقوق طبع ونشر الصورة 

مانويل شافير/شاترستوك
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ما الذي يدور حول مفهوم النفاذ وتقاسم 

املنافع؟

يشير مفهوم النفاذية وتقاسم املنافع إلى الطريقة التي ميكن من خاللها التوصل للموارد اجلينية، وكيفية توصل 

املستعملني واملوردين إلى اتفاقية بشأن التقاسم العادل واملنصف للمنافع التي قد تنجم عن استخدامها. 

تنص املادة 15 من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( على القواعد التي حتكم النفاذ وتقاسم املنافع. 

ومبوجب هذه القواعد، تقع على كاهل حكومات الدول مسؤوليتان رئيسيتان: 

1.  تبني نظم تعمل على تيسير النفاذ للموارد اجلينية ألغراض سليمة بيئيًا 

2.  ضمان تقاسم املزايا الناجمة عن استخدامها على نحو عادل ومنصف فيما بني املستعملني واملوردين 

يسعى مستعملو املوارد اجلينية، مبا فيهم معاهد البحث أو الشركات، للنفاذ إلى املنتج العلمي األساسي  أو 

تطوير البحث، يتعني على املستعملني أواًل احلصول على تصريح )يعرف مبسمى املوافقة املستنيرة املسبقة أو 

PIC( من قبل البلد املورد. عالوة على ما سبق، يتعني على املورد واملستعمل التفاوض بشأن عقد اتفاق )يعرف 
 باسم الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة أو MAT( لتقاسم املزايا الناجمة باإلنصاف.
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ما سر أهمية النفاذ وتقاسم املنافع؟

ميكن أن يؤدي النفاذ للموارد اجلينية إلى جني الكثير من املنافع لكل من املستعملني واملوردين على حد سواء. 

يضمن النفاذ وتقاسم املنافع كون الطريقة التي يتم اتباعها للوصول إلى املوارد اجلينية واستخدامها يضمن  

عودة احلد األقصى من املنافع على كل من املستعملني واملوردين والبيئة واملجتمعات التي تتواجد بها تلك املوارد.

ويسعى املستعملون إلى النفاذ للموارد اجلينية لتحقيق مجموعة من املنافع؛ بدءًا من البحث العلمي األساسي، 

مثل علم التصنيف، و تطوير منتجات جتارية تسهم في حتقيق رفاهية اإلنسان، مثل املستحضرات الصيدالنية.

مينح موردو املوارد اجلينية حق الوصول إلى هذه املوارد في مقابل احلصول على حصة عادلة من املنافع الناجمة 

عن استخدامها. وفي احلاالت التي تثمر فيها جهود البحث والتطوير عن إنتاج منتجات جتارية، يلزم تقاسم 

املنافع املالية، مثل حقوق االمتياز واملدفوعات الرئيسية أو رسوم الترخيص مع املورد. ميكن كذلك للموردين 

االستفادة من نقل التكنولوجيا أو حتسني مهارات البحث. وفي أحسن األحوال يتم استخدام هذه املنافع كذلك 

لتحسني سبل احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام. بالنسبة إلى الدول النامية، فإن منح 

النفاذ للموارد اجلينية في مقابل تقاسم املنافع املالية وغير املالية ميكن أن يسهم بفاعلية في خفض مستوى الفقر 

وتعزيز التنمية املستدامة. 

ومع ذلك، ال ميكن حتقيق هذه املنافع إال من خالل االتفاق على تقاسم املنافع بعدالة قبل إتاحة الوصول. 

وفي بعض احلاالت، قد يعتمد النفاذ للموارد اجلينية على استخدام املعارف التقليدية للمجتمعات األصلية 

واحمللية )ILCs(. وتقر قواعد النفاذ وتقاسم املنافع بقيمة هذه املعارف من خالل مطالبة املستعملني باحلصول 

 على تصريح باستخدامها وتقاسم أية منافع قد تنجم عن استخدامها مع املجتمعات املالكة لها.
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ميكن كذلك للموردين االستفادة من حتسني مهارات البحث. وفي أحسن األحوال يتم استخدام 

هذه املنافع كذلك لتحسني سبل احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.
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من الذي يشارك في التوصل وتقاسم املنافع؟

موردو املوارد اجلينية: متتلك البلدان حقوقا سيادية على املوارد الطبيعية الواقعة في نطاق حدودها اإلقليمية. 

وهم ملزمون بوضع شروط تسهل الوصول إلى تلك املوارد ألغراض االستخدامات السليمة بيئيًا. ويوافق 

 ،)MAT( والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )PIC( املوردون على شروط، تشمل املوافقة املستنيرة املسبقة

للتصريح بالنفاذ وتقاسم املنافع بإنصاف. هذا وقد متنح القوانني املعمول بها في البلدان املوردة احلق آلخرين، 

مثل املجتمعات األصلية واحمللية، في التفاوض على شروط النفاذ وتقاسم املنافع. وتعد مشاركة املجتمعات 

األصلية واحمللية ضرورية في احلاالت التي يتم فيها الوصول إلى املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية. 

مستعملو املوارد اجلينية: يعد املستعملون مسؤولني عن تقاسم املنافع املشتقة من املوارد اجلينية مع املوردين. 

ويسعون إلى النفاذ للموارد اجلينية ملجموعة كبيرة من األغراض، بدءًا من البحث األساسي وحتى تطوير منتجات 

جديدة. وميثلون مجموعة متنوعة، تضم احلدائق النباتية وجهات البحث الصناعي مثل الصناعات الصيدالنية 

والزراعية والتجميلية ومعاهد جتميع املعلومات والبحث. 

جهات التنسيق الوطنية: لتيسير الوصول، يحتاج املستعملون إلى عملية واضحة وشفافة توضح تفصياًل جهات 

االتصال واملتطلبات والعمليات الالزمة في البلدان املوردة للحصول على حق الوصول. تعد جهات التنسيق 

الوطنية مسؤولة عن توفير هذه املعلومات. 

السلطات الوطنية املختصة )CNAs(: تعد السلطات الوطنية املختصة )CNAs( هيئات مؤسسة من قبل 

احلكومة وهي مسؤولة عن منح املستعملني حق الوصول إلى مواردها اجلينية، ومتثل املوردين على املستوى 

احمللي أو الوطني. وحتدد تدابير التطبيق الوطنية كيف تعمل السلطات الوطنية املختصة داخل دولة ما.

االتفاقيات الرئيسية 

املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC( التصريح املمنوح من قبل السلطات الوطنية املختصة )CNAs( لبلد مورد 

إلى مستعمل قبل وصوله إلى موارد البلد اجلينية، وذلك مبا يتفق مع اإلطار القانوني واملؤسسي املالئم.

الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )MAT(: عبارة عن اتفاقية تعقد بني موردي املوارد اجلينية ومستعمليها 

بناء على شروط الوصول إلى هذه املوارد واستخدامها، وتقاسم املنافع فيما بني الطرفني.
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 دراسة حالة

برامج املنظور البيئي ملجموعات التنوع 

البيولوجي التعاونية الدولية )ICBG( في بنما

بدأت برامج ICBG في بنما في عام 1998. وتركز على ضمان تقاسم املنافع التي تنجم عن استخدام املوارد 

اجلينية لبنما باعتبارها بلدًا موردًا. ولقد تضمنت املنافع بناء بنية حتتية علمية ووضع برامج بحثية وتدريب 

العمالء وتطوير برامج اكتشاف العقاقير لألمراض.

ومن بني األهداف الرئيسية للبرنامج هو ضمان تولي الباحثني احملليني لدور فعال في أي بحث ذو قيمة جتارية 

حول استخدامات التنوع البيولوجي للدولة. ولقد قام أعضاء ICBaG بتمرير تلك املنافع إلى آخرين داخل إطار 

املجتمع، وذلك من خالل العشرات من املناقشات التي تتم مع الطالب داخل املدارس واملواطنني احملليني في 

اجتماعات املدينة واملجتمع التجاري واملسؤولني احلكوميني والزوار الوافدين من خارج بنما. ولقد ساعدت هذه 

العملية على زيادة حافز احلفاظ على البيئة كما ساعدت على تطوير متنزه كويبا مما جعل اليونسكو تصنفه أحد 

املواقع التراثية العاملية. 
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حقوق التأليف والنشر 2011: أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

www.theGEF.org

 ABS نشرات الوقائع حول سلسلة

النفاذية وتقاسم المنافع
استخدامات الموارد الجينية

المعارف التقليدية
خطوط بون التوجيهية

التطبيق الوطني
بروتوكول ناغويا

www.cbd.int/abs يمكن تنزيل سلسلة النفاذية وتقاسم المنافع من موقع الويب

صادر عن األمانة التنفيذية
لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

األمانة التنفيذية لالتفاقية المتعلقة 
 بالتنوع البيولوجي

  413, Saint Jacques Street, 800 الشقة رقم 
  H2Y 1N9 مونتريال كيبيك

كندا

هاتف: 2220 288 514 1+
فاكس: 6588 288 514 1+     

 secretariat@cbd.int بريد إلكتروني
 www.cbd.int موقع الويب

 (ABS) www.cbd.int/absموقع الويب
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