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ما هي املوارد اجلينية؟

جميع الكائنات احلية؛ النباتات واحليوانات وامليكروبات، حتمل مواد جينية ميكنها أن تفيد لإلنسان. ميكن 

احلصول على هذه املوارد من البرية، سواء الداجنة أو املزروعة. ويتم احلصول عليها من البيئات التي تتواجد 

بها بصفة طبيعية )في الطبيعة(، أو من خالل املجموعات املصنعة على يد اإلنسان مثل احلدائق النباتية وبنوك 

اجلينات وبنوك البذور ومجموعات زرع امليكروبات )خارج موطنها الطبيعي(. 

ملاذا تعد املوارد اجلينية هامة؟

هناك منافع محتملة هامة ميكن اكتسابها من خالل النفاذ إلى املوارد اجلينية واالستفادة منها. عالوة على أنها 

متثل مصدرًا حيويًا للمعلومات التي حتقق فهمًا أفضل للحياة الطبيعية وميكن استخدامها لتطوير مجموعة كبيرة 

من املنتجات واخلدمات لصالح البشرية. وهو ما يشمل منتجات مثل العقاقير ومستحضرات التجميل، وكذلك 

املمارسات والتقنيات الزراعية والبيئية.

وعلى الرغم من ذلك فإن املوارد اجلينية، مثلها مثل العديد من موارد العالم الرئيسية، غير موزعة بالتساوي بني 

أرجاء العالم. يضاف إلى ذلك، كون النباتات واحليوانات وامليكروبات التي تتواجد بها عادة ما تشكل نظم  توازن 

بيئية معقدة، ميكن تهديدها أو تعريضها للخطر. وبالنسبة للطريقة التي يتم بها الوصول إلى املصادر اجلينية، 

وكيفية تقاسم املنافع العائدة من وراء استخدامها فيمكنها أن متثل حافزًا للحفاظ عليها واستخدامها على نحو 

مستدام، كما ميكن أن تسهم في إنشاء اقتصاد أكثر عداًل وإنصافًا لدعم التنمية املستدامة.

وفي الواقع جند فهمنا احلالي للموارد اجلينية مدينا بالكثير للمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية واحمللية. 

ولقد تراكمت تلك املعارف التقليدية وتنوقلت على مر األجيال. ومن الضروري للغاية فهم قيمة املعارف التقليدية 

وتقديرها على النحو املناسب من قبل مستعمليها، وأن تتم مراعاة حقوق املجتمعات األصلية واحمللية خالل 

التفاوض بشأن النفاذ للموارد اجلينية واستخدامها. و الفشل في حتقيق ذلك األمر قد يؤدي إلى تعريض 

املعارف واملوارد اجلينية واملجتمعات للخطر. 

تشير املوارد اجلينية إلى جميع الكائنات احلية؛ النباتات أو احليوانات أو امليكروبات التي 

 حتمل قيمة ميكن استخدامها.
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النفاذية وتقاسم املنافع

ما املقصود بالنفاذية وتقاسم املنافع؟

تشير النفاذية وتقاسم املنافع )ABS( إلى الطريقة التي ميكن من خاللها التوصل إلى املوارد اجلينية، وكيفية 

تقاسم املنافع التي قد تنجم عن استخدامها فيما بني األشخاص أو البلدان املستعملة للموارد )املستعملني( 

والبلدان املوردة لها )املوردين(. 

ما سر أهميتها؟

يتمثل موردو املوارد اجلينية في احلكومات أو هيئات املجتمع املدني، وهو ما قد يشمل مالكي األراضي من 

األفراد واملجتمعات املتواجدة داخل البلد، والذين يحق لهم توفير املوارد اجلينية وتقاسم املنافع الناجمة عن 

استخدامها. ولقد مت وضع األحكام املعنية بالنفاذ إليها وتقاسم املنافع املنجرة عنها ضمن االتفاقية املتعلقة 

بالتنوع البيولوجي )CBD( لتضمن تيسير سبل الوصلو للموارد اجلينية وتقاسم املنافع التي تعود من وراء 

استخدامها بعدل وإنصاف مع املوردين. ويتضمن هذا في بعض احلاالت املعارف التقليدية القيمة املرتبطة 

باملوارد اجلينية التي متتلكها املجتمعات األصلية واحمللية. 

هذا وميكن أن تكون املنافع التي يتم تقاسمها مالية، مثل تقاسم حقوق االمتياز عند استخدام املوارد لتصنيع 

منتج جتاري، أو غير مالية، مثل تطوير املهارات واملعارف البحثية. كما يعد من احلتمي أن يفهم ويحترم كل من 

 )CBD( املستعملني واملوردين األطر املؤسسية كتلك املنصوص عليها في االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

وفي خطوط “بون” التوجيهية. وهو األمر الذي من شأنه مساعدة احلكومات على وضع األطر الوطنية اخلاصة 

التي تضمن النفاذ إلى املوارد اجلينية وتقاسم املنافع املنجرة عن إستخدامها بعدالة وإنصاف. 

كيف يتحقق ذلك؟

يستند النظام النفاذ وتقاسم املنافع إلى املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC( التي يقدمها املورد إلى مستعمل ما 

عالوة على املفاوضات املنعقدة بني الطرفني للتوصل إلى الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )MAT( لضمان 

التقاسم العادل واملنصف للموارد اجلينية واملنافع املرتبطة بها.

•��املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC(: هي التصريح املمنوح من قبل السلطات الوطنية املختصة في البلد املورد 
إلى مستعمل ما قبل نفاذه إلى املوارد اجلينية، وذلك مبا يتفق مع اطار قانوني و مؤسساتي مالئم.

•��الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )MAT(:هي عبارة عن اتفاقية يتم التوصل إليها بني موردي املوارد 
اجلينية ومستعمليها شرط النفاذ إلى هذه املوارد واستخدامها، واقتسام املنافع املنجرة عنها بني الطرفني.

يلزم وضع هذه الشروط مبوجب املادة 15 من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD(، والتي مت تبنيها عام 

1992 وتوفر مجموعة عامة من املبادئ للوصول إلى املوارد اجلينية، وكذلك التوزيع العادل واملنصف للمنافع 
الناجتة عن استخدامها.

ما هي اجلهات املشاركة؟

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

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

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

تخول النفاذ وتقاسم املنافع بإنصاف. قد متنح القوانني املعمول بها في البلدان املوردة احلق آلخرين، مثل 

املجتمعات األصلية واحمللية، للتفاوض 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. 

واملستعملون يسعون 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 عملية 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.



هناك خمسة موضوعات رئيسية تدعم النفاذ إلى املصادر وتقاسم املنافع الناجتة عنها  

اجلينية . ويتم تغطية هذه املوضوعات في سلسلة من نشرات الوقائع التي تتناول كل 

موضوع على حدة.

املوضوعات الرئيسية

داخل املوطن الطبيعي

•  تتواجد داخل نظم بيئية ومواطن طبيعية
 

خارج املوطن الطبيعي

"•  تتواجد داخل حدائق النباتات أو املجموعات التجارية 
أو املجموعات اجلامعية

مالي
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اجلدول الزمني

1992  نص االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي أعد للتوقيع في قمة األرض املنعقدة في ريو

1993  مت التصديق على االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي وأصبحت سارية املفعول في 29 من ديسمبر 

1998  مت تشكيل جلنة من اخلبراء لتوضيح املبادئ واملفاهيم املرتبطة بالتوصل اجلينية و اإلشتراك في 

تقاسم  املنفعة.

2000  أعد مؤمتر األطراف إرجتاال الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للحصول وتقاسم املنافع مع 

التفويض بوضع توجيهات للمساعدة في تطبيق األحكام املتعلقة بالنفاذية وتقاسم املنافع الواردة 

ضمن االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

2002  تبنى مؤمتر األطراف خطوط “بون” التوجيهية املعنية بالنفاذ إلى املوارد اجلينية والتقاسم العادل 

واملنصف للمنافع الناجتة عن استخدامها. 

  في مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ، طالبت احلكومات بالعمل على التفاوض بشأن وضع نظام 

دولي لتعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجتة عن استخدام املوارد اجلينية. 

2004  مت منح مجموعة العمل املعنية بالنفاذ وتقاسم املنافع تفويضا للتفاوض حول نظام دولي للوصول إلى 

املوارد وتقاسم املنافع، وذلك وفقًا للقرار رقم VII/19 )دال( الصادر عن مؤمتر األطراف.

2008  تبنى مؤمتر األطراف عملية محددة إلمتام وضع النظام الدولي املعني بالنفاذ إلى املوارد اجلينية 

وتقاسم املنافع. 

2010  اعتمد مؤمتر األطراف في إجتماعه العاشر في ناغويا، اليابان، بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على 

املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

نشرات الوقائع

تتضمن نشرات الوقائع التالية معلومات إضافية حول العناصر الستة الرئيسية للنفاذ وتقاسم املنافع:

النفاذ وتقاسم املنافع

ما هي اإلجراءات الرئيسية للحصول على حق النفاذ للموارد اجلينية؟ كيف ميكن ملوردي املوارد الرئيسية 

ومستعمليها االتفاق بشأن تقاسم املنافع الناجمة عن استخدامها على نحو عادل ومنصف؟ 

استخدامات املوارد اجلينية

ما سر فائدة املوارد اجلينية وكيف ميكن استخدامها على الصعيد التجاري وغير التجاري؟ كيف ميكن أن يؤثر 

ذلك على النفاذ وتقاسم املنافع؟

املعارف التقليدية

ملاذا هي مفيدة، وكيف ترتبط مبوضوع النفاذ وتقاسم املنافع؟

خطوط بون التوجيهية

كيف تساعد هذه املبادئ التوجيهية الطوعية على صعيد تطبيق إطار النفاذ وتقاسم املنافع املوضوع من قبل 

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD(؟

التطبيق الوطني

كيف ميكن للحكومات، باعتبارها موردة ومستعملة للموارد اجلينية، تطبيق التدابير املعنية بالنفاذ وتقاسم املنافع؟

بروتوكول ناغويا 

ما هو بروتوكول ناغويا؟ ما هي  أهميته ؟ ماذا يشمل؟

ميكن احلصول على املوارد اجلينية داخل املوطن الطبيعي ضمن النظم البيئية أو املواطن الطبيعية 

أو خارج املوطن الطبيعي مبا في ذلك حدائق النباتات واملجموعات التجارية واجلامعية



مسرد املصطلحات 

التنوع البيولوجي: يشير إلى التنوع املتواجد فيما بني الكائنات العضوية احلية من جميع املوارد، مبا في ذلك 

من بني أمور أخرى ، النظم البيئة البرية والبحرية وغيرها من النظم املائية واملركبات البيئية التي تعد األولى 

جزءًا منها. ويشمل ذلك التنوع ضمن الفصائل وما بني الفصائل ونظمها البيئية.

املوارد البيولوجية: تتضمن املوارد اجلينية أو الكائنات العضوية أو أجزاء منها أو الشعوب أو أي عنصر حيوي 

للنظم البيئية يحمل في طياته استخدام فعلي أو محتمل مفيد للبشرية.

املواد اجلينية: يقصد بها أي مادة في نبات أو حيوان أو ميكروب أو أي مصدر آخر يحتوي على وحدات جينية 

وظيفية. 

املوارد اجلينية: تشير إلى املادة اجلينية املوجودة في النباتات أو احليوانات أو امليكروبات التي حتمل قيمة فعلية 

أو محتملة ميكن استخدامها. وميكن أن تتنوع هذه االستخدامات لتشمل البحث األساسي الذي يسعى إلى 

حتسني فهم املوارد الطبيعية للعالم ووصواًل إلى تطوير منتجات جتارية.

داخل املوطن الطبيعي وخارج املوطن الطبيعي : ميكن أن تكون املوارد اجلينية برية أو داجنة أو مزروعة. 

املوارد اجلينية ا"داخل املوطن الطبيعي " هي تلك الكائنات ضمن النظم اإليكولوجية واملواطن الطبيعية. املوارد 

اجلينية "خارج املوطن الطبيعي " هي تلك الكائنات خارج نظامها اإليكولوجي أو موطنها الطبيعي، مثل حدائق 

النباتات وبنوك البذور أو في املجموعات التجارية أو اجلامعية.

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD(: اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ في 1993، ولها ثالثة أهداف 

رئيسية: احلفاظ على التنوع البيولوجي؛ واالستخدام املستدام لعناصر التنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل 

واملنصف للمنافع الناجتة عن استخدام املوارد اجلينية.

خطوط بون التوجيهية: مبادئ توجيهية طوعية تهدف إلى مساعدة احلكومات في اتخاذ التدابير التي من شأنها 

التحكم في النفاذ وتقاسم املنافع في بلدانها.

املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC( التصريح املمنوح من قبل السلطة الوطنية املختصة لبلد مورد إلى مستعمل 

يسعى إلى احلصول على حق الوصول إلى موارد البلد اجلينية، وذلك مبا يتفق مع اإلطار القانوني واملؤسسي 

املالئم.

الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )MAT(: عبارة عن اتفاقية يتم التوصل إليها بني موردي املوارد اجلينية 

ومستعمليها شرط الوصول إلى هذه املوارد واستخدامها، وتقاسم املنافع املقرر املتأتية عنها فيما بني الطرفني.

سيادة البلد: تعترف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي باحلقوق السيادية للبلدان على املوارد الطبيعية الواقعة 

في نطاق حدودها اإلقليمية. ومن ثم، تعد هذه البلدان مسؤولة عن تطوير اإلطار املناسب لوضع الشروط الكفيلة 

بتيسير الوصول إلى مواردها اجلينية ولضمان التقاسم العادل واملنصف للمنافع التي تعود من وراء استخدامها.

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

والبلدان ملزمة بوضع شروط تسهل الوصول إلى تلك املوارد ألغراض االستخدامات السليمة بيئيًا. ويوافق 

املوردون على الشروط التي تشمل املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC( والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة 

 )MAT(، للتصريح باللنفاذ وتقاسم املنافع بإنصاف. قد متنح القوانني املعمول بها في البلدان املوردة احلق

آلخرين، مثل املجتمعات األصلية واحمللية، للتفاوض شرط النفاذ إلى املوارد وتقاسم املنافع. وتعد مشاركة 

 املجتمعات األصلية احمللية 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 الوصول 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 )NFPs(: 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.
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االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي: النفاذية وتقاسم املنافع

 املوضوع 

النفاذية  وتقاسم املنافع

املعارف

التقليدية

املوردين

املستعملون

املنافع

االستخدامات

ية 
املصادر اجلين

موافقة 

 مسبقة

  عن علم

)PIC(

الشروط

 املتفق عليها

 بصورة متبادلة

)MAT(



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

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.



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.

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.



 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. 

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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    االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي: 

النفاذية  وتقاسم املنافع

 املوضوع 

استخدامات املوارد اجلينية

ية
 املصادر اجلين

املعارف

التقليدية

املوردون

املستعملون

املنافع

  االستخدامات

موافقة 

 مسبقة

  عن علم

)PIC(

الشروط

 املتفق عليها

 بصورة متبادلة

)MAT(



ما هو املقصود "باستخدام املوارد اجلينية"؟

 يشير استخدام املوارد اجلينية، سواء من نباتات أو حيوانات أو كائنات حية دقيقة،

 إلى عملية إعادة البحث في اخلصائص املفيدة لتلك املوارد واستخدامها

لتعزيز املعرفة والفهم العلمي أو لتطوير منتجات جتارية.

ملاذا تعد املوارد اجلينية مفيدة؟

إن التطور السريع الذي شهده علم التكنولوجيا احليوية احلديثة خالل العقود األخيرة قد أتاح لنا استخدام 

املوارد اجلينية بطرق لم تؤدي فحسب إلى تغيير مفهومنا السابق لعالم الكائنات احلية، بل أدت كذلك إلى تطوير 

منتجات وممارسات جديدة تسهم في حتقيق الرخاء للبشرية، وهي تتراوح بني العقارات احليوية إلى أساليب 

لتحسني أمن مواردنا الغذائية. كما أنها أدت إلى حتسني وسائل احلفاظ على البيئة وهو ما ساعدنا بدوره على 

حماية التنوع البيولوجي العاملي. ميكن استخدام املوارد اجلينية على نحو جتاري وغير جتاري:

• فعلى صعيد االستخدام التجاري، ميكن للشركات استخدام املوارد اجلينية لتطوير إنزميات خاصة أو جينات 
محسنة أو جزيئات دقيقة. وميكن استخدام هذه التطورات في حماية احملاصيل الزراعية وابتكار العقاقير وإنتاج 

مواد كيميائية متخصصة أو في املعاجلة الصناعية. كما ميكن إدراج جينات جديدة إلى احملاصيل الزراعية 

للحصول على صفات جينية مطلوبة قادرة على حتسني اإلنتاجية أو مقاومة األمراض. 

•  أما على صعيد االستخدام غير التجاري، فيمكن استخدام املوارد اجلينية لتعزيز معرفتنا أو فهمنا للحياة 
الطبيعية، وذلك من خالل أنشطة تتراوح بني البحث التصنيفي وصواًل إلى حتليل النظام البيئي. وعادة ما تتولى 

هذه املهام مؤسسات البحث األكادميية والعامة.

جتدر اإلشارة هنا إلى أن ذلك التمييز بني االستخدام التجاري وغير التجاري، واجلهات املشاركة به، ال يكون 

دائمًا واضحًا بدرجة كبيرة. فيمكن للشركات أن تتعاون مع الهيئات العامة فيما يتعلق باألبحاث التجارية، 

 وأحيانًا ما يؤدي البحث الذي يخلو من أي أغراض جتارية إلى اكتشاف له تطبيقات جتارية.

تضم صناعات التكنولوجيا احليوية قاعدة عريضة من األنشطة، تشمل تكنولوجيا 

 املستحضرات الصيدالنية والصناعية والزراعية.

 حقوق نشر الصور: جون كيني/شاترستوك:



االستخدامات املختلفة حسب القطاع

االستخدام التجاري

صناعات التكنولوجيا احليوية

تضم صناعات التكنولوجيا احليوية قاعدة عريضة من األنشطة، تشمل تكنولوجيا املستحضرات الصيدالنية 

والصناعية والزراعية. ويتسم استخدام املوارد اجلينية ضمن هذه الصناعات بتفاوت ساحق.

•  املستحضرات الصيدالنية: ال تزال املركبات أو العناصر الكيميائية التي تنتجها الكائنات احلية املوجودة في 
الطبيعة تلعب دورًا بالغ األهمية على صعيد اكتشاف املؤشرات التي تقودنا إلى تطوير العقاقير وتسهم بفاعلية 

في اخلطوط الرئيسية لكبرى شركات املستحضرات الصيدالنية. فعلى سبيل املثال، يعمل املعهد األمريكي 

الوطني للسرطان بالتعاون مع شركة صغيرة في مجال املستحضرات الصيدالنية على تطوير مركبات تسمى 

مركبات الكاالنوليد، واملشتقة من شجرة تنبت في الغابة املطيرة مباليزيا. ولقد أثبتت األبحاث مقدرة تلك 

املركبات على عالج فيروس نقص املناعة املكتسب )HIV( )النوع األول( وبعض األنواع املعينة من السرطان. 

هذا والزالت التجارب السريرية مستمرة.

•  التكنولوجيا احليوية الصناعية: تستخدم اإلنزميات في صناعات األنسجة واملطهرات واألغذية واألعالف وغيرها 
من الصناعات بهدف حتسني فعالية وجودة املنتجات وعمليات اإلنتاج. وتبدي شركات التكنولوجيا احليوية 

الصناعية اهتمامًا خاصًا باملوارد اجلينية املتواجدة في املناطق التي تتميز بتنوع كبير في أحيائها، وكذلك في 

البيئات املتطرفة أو املتفردة، مثل البحيرات املاحلة والكهوف واملنافذ احلرارية املائية.

•  التكنولوجيا احليوية الزراعية: تعتمد صناعات التكنولوجيا احليوية املعنية بحماية البذور واحملاصيل الزراعية 
والنباتات بقدر كبير على املوارد اجلينية. هذا وتعتبر املوارد التي حتمل صفات من شأنها حتسني أداء وفعالية 

زراعة احملاصيل الزراعية الكبرى من أكثر مجاالت االهتمام لشركات البذور الكبيرة. وهناك منو ملموس في 

 القيمة السوقية للمنتجات القائمة على التكنولوجيا احليوية للنبات.

صناعات زراعة بساتني الزينة

هناك ما يتراوح ما بني 100 إلى 200 نوع من أنواع النباتات تستخدم كموارد جينية في البستنة التجارية، إلى 

جانب 500 نوع يستخدم في البستنة املنزلية. ولقد كان هذا القطاع في األصل يستخدم النباتات املتواجدة في 

البرية، أما اآلن فالغالبية العظمى من صادر ترد من موارد مثل املشاتل الزراعية واحلدائق النباتية واملجموعات 

اخلاصة. وفي عام 1998، قام املعهد الوطني النباتي بجنوب أفريقيا )SANBI( وشركة بول هورتيكالتشورال 

بإبرام عقد شراكة أثمر عن املتاجرة في العديد من املنتجات البستانية والزهرية اجلنوب أفريقية.

االستخدام غير التجاري

علم التصنيف

تعد املوارد اجلينية من املوارد الرئيسية التي يعتمد عليها علم التصنيف، وهو علم وصف وتسمية األنواع. هذا 

وتوفر أبحاث علم التصنيف معلومات جوهرية للحفاظ على البيئة بفاعلية.

احملافظة

تعد املوارد اجلينية اجلزيئات املكونة للحياة على سطح األرض. ومن خالل تنمية فهمنا لها واحلفاظ عليها، ميكننا 

حتسني قدرتنا على احلفاظ على األنواع املهددة باالنقراض، وبالتالي حماية املجتمعات التي تعول عليها للحياة. 

يعمل مشروع بنك كيو جاردينز ميلينوم للبذور بالتعاون مع مجموعات املزارعني واملشاتل التي تتوالها اجلمعيات 

والوكاالت احلكومية في أكثر من 50 بلدًا على جمع وحفظ واستخدام البذور اخلاصة مبجموعة كبيرة ومنوعة 

من األنواع املفيدة واملهددة. يقصد بالتقاسم الفعال للمنافع متكني الشعوب احمللية التي تعتمد على هذه املوارد 

 الطبيعية للحصول على الغذاء والدواء والوقود ومواد البناء من مواصلة اعتمادها على تلك املوارد.



احلدائق الرئيسية في لندن، اململكة املتحدة: ميكن االستعانة باالستخدامات غير التجارية 

 للموارد اجلينية لتعزيز معرفتنا أو فهمنا للحياة الطبيعية

 حقوق نشر الصور: جيف جينان/شاترستوك:

عملية معقدة

الوصف استخدام املوارد اجلينية باألمرالبسيط للغاية فهو عادة ما يتضمن عددًا من اجلهات املشاركة 

والعمليات. فعلى صعيد البحث التجاري، على سبيل املثال، هناك سلسلة من خطوات البحث املختلفة التي يتم 

إتباعها بدءًا من احلصول على حق النفاذية إلى املصدر اجليني ووصواًل إلى إنتاج املنتج التجاري النهائي. وحتى 

في إطار االستخدام غير التجاري، عادة ما يتم إعطاء نتائج البحث إلى باحثني آخرين، والذين يستخدمونها 

بدورهم لدعم األبحاث اخلاصة بهم. 

وقد تؤدي سلسلة املستعملني هذه إلى تعتيم التمييز بني املوردين واملستعملني، حيث ميكن أن يكون املستعمل 

األول نفسه موردًا ملستعمل آخر. إن إدراك هذه الواقع يترك أثره على تصميم األطر الوطنية النفاذ إلى املوارد 

وتقاسم املنافع، حيث قد يحتاج املورد الثاني إلى الرجوع إلى املورد األول إلعادة التفاوض بشأن شروط النفاذ 

وتقاسم املنافع.

 من الذي يحتاج إلى فهم استخدامات

املوارد اجلينية؟

املوردون: يعد فهم استخدامات املوارد اجلينية من األمور احلتمية لتمكني املوردين من إدراك قيمة تلك املوارد، 

وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير حافز للحفاظ عليها واستخدامها على نحو مستدام، كما يحث كذلك على ضمان 

تقاسم املنافع التي قد يثمر عنها استخدامها على نحو عادل ومنصف. 

املستعملون: تتضمن قائمة مستعملي املوارد اجلينية مجموعة كبيرة من املعاهد البحثية والصناعات. وتعتمد 

جميعهًا على تطوير فهم املوارد اجلينية لدعم عملها وتقدمه. كما ميكن أن تشمل قائمة املستعملني أي فرد يقوم 

بشراء املنتج التجاري أو يستفيد منه، أو يستفيد على نحو غير مباشر من القيمة التي قد تضفيها املوارد اجلينية 

من حتسني لإلنتاج، كما هو احلال في زيادة احملاصيل الزراعية وإمدادات الغذاء.



حقوق التأليف والنشر 2011: أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي: النفاذية وتقاسم املنافع
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ما هي املعارف التقليدية؟

على الرغم من التطورات احلديثة السريعة التي طرأت على الدراسة العلمية للموروثات، اليزال من األهمية مبكان 

أن ندرك أن املعرفة بخصائص ومنافع املوارد البيولوجية ليست ببساطة ظاهرة حديثة. فعلى مدى قرون عديدة، 

اهتمت العديد من املجتمعات في مختلف أرجاء العالم بتعلم املعارف التقليدية املعنية بالتنوع البيولوجي احمللي 

واستخدام وتوارث تلك املعارف وكيفية استخدامها ملجموعة كبيرة من األغراض الهامة. بدءًا من الغذاء والدواء، 

امللبس واملأوى، وحتى تطوير املهارات واملمارسات للزراعة وتربية احليوانات.

وفي ظل سياق النفاذ وتقاسم املنافع، تشير املعارف التقليدية إلى املعرفة واالبتكارات واملمارسات اخلاصة 

باملجتمعات األصلية واحمللية املرتبطة باملوارد اجلينية. يتم تطوير هذه املعارف التقليدية من خالل جتارب 

املجتمعات على مر القرون، حيث تتم تهيئتها لتلبي االحتياجات والثقافات والبيئات احمللية، ومن ثم تتوارث من 

جيل إلى آخر. 

ما سر أهمية املعارف التقليدية؟ 

تعتمد املجتمعات األصلية واحمللية على املوارد اجلينية للعديد من األغراض اليومية، وهم يعتبرون أنفسهم 

أوصياء وحماة للتنوع البيولوجي. وبهذه الطريقة ساعدت املعارف التقليدية احملافظة على التنوع البيولوجي 

وصيانته، بل وكذلك تنميته على مر القرون.

تتميز املوارد اجلينية في عصرنا هذا بالعديد من االستخدامات التجارية وغير التجارية. وفي الكثير من احلاالت، 

فإن نفس اخلصائص التي متنحها أهميتها بالنسبة إلى املجتمعات احمللية يتم إستخدامها في الصناعة لتطوير 

منتجات شائعة. كما أنها تستخدم من قبل الباحثني لتحسني فهم التنوع البيولوجي وشبكة احلياة املعقدة على 

األرض املعقدة. 

وفي احلالتني، تعد املعارف التقليدية مصدرًا حيويًا للمعلومات للوقوف على استخدامات املوارد اجلينية املتاحة 

والتي ميكن للبشرية أجمع االستفادة منها. وتعد هذه املعارف ذات قيمة خاصة للمنقبني البيولوجيني أومستعملي 

املوارد اجلينية الذين يستخدمون تلك املعارف لتدلهم على النباتات واحليوانات وامليكروبات املعروف بتمتعها 

بخصائص مفيدة. فبدون هذه املعارف، كان من احملال التعرف على العديد من األنواع املستعملة حاليًا في 

األبحاث واملنتجات التجارية. 

على مدى قرون عديدة، 

اهتمت العديد من 

 املجتمعات في مختلف

أرجاء العالم بتعلم، 

وإستخدام وتوريث املعارف 

 التقليدية املتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي 

حقوق نشر الصور: مارشا جولدينبرج/

شاترستوك: امرأة طبيبة تخلط بعض 

النباتات واألعشاب



حماية املعارف التقليدية 

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي

قامت االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( بتشكيل مجموعة عمل حول املعارف التقليدية لتوجيه وتيسير 

املناقشات بني احلكومات واملجتمعات األصلية واحمللية وغيرهم من األطراف املعنية حول املعارف التقليدية. كما 

أنها متنح ممثلي املجتمعات األصلية واحمللية الفرصة السانحة لإلسهام بآرائهم وتوصياتهم حول املوضوعات 

ذات الصلة. 

تنص املادة 8 )ز( من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي على ضرورة قيام احلكومات باحترام وحفظ وصيانة 

وتعزيز التطبيق الواسع للمعارف التقليدية مبوافقة ومشاركة املجتمعات األصلية واحمللية املعنية. 

فعلى سبيل املثال، إذا رغب املستعملون في استخدام املعارف التقليدية في أبحاثهم وتطوير منتجاتهم، يلزم 

عليهم احلصول على املوافقة املسبقة من املجتمعات األصلية واحمللية ذات الصلة، إلى جانب التفاوض معهم 

للوصول  شروط تفق عليها من الطرفني والتي تشجع على التقاسم العادل ألية منافع يثمر عنها استخدامهم 

للمعارف التقليدية.

بالفعل فإن بعض احلكومات الوطنية تطبق بالفعل املادة 8 )ز( من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل 

التشريعات الوطنية واإلصالح القانوني وخطط العمل واإلستراتيجيات والبرامج اخلاصة بهم واملعنية بالتنوع 

البيولوجي. ومن بني أهداف أخرى، يضمن هذا احلصول على املوافقة املستنيرة املسبقة للمجتمعات األهلية 

واحمللية قبل الوصول إلى املعارف التقليدية واستخدامها. 

بوابة معلومات املعارف التقليدية

نصت االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي على إنشاء الصفحة الرئيسية للمادة 8 )ز( والبوابة اإللكترونية 

ملعلومات املعارف التقليدية بهدف تعزيز الوعي وحتسني سبل الوصول من قبل املجتمعات األصلية واحمللية 

وغيرها من األطراف املهتمة التي تبحث عن مزيد من املعلومات حول املعارف التقليدية واالبتكارات واملمارسات 

والتدابير املعنية باحلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام. ميكن االطالع على هذه 

 الصفحات على العناوين التالية:

www.cbd.int/tk و www.cbd.int/traditional

ونتيجة لذلك حتظى املعارف التقليدية بأهمية خاصة على صعيد النفاذ إلى املوارد اجلينية و تقاسم فوائد 

إستخدامها. ومن الضروري فهم قيمة  املعارف التقليدية على نحو مناسب من طرف مستعمليها. وهو ما 

يعني التأكد من خضوع النفاذ إلى املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية إلى املوافقة املستنيرة املسبقة 

للمجتمعات األهلية واحمللية وكذلك حصولهما على حصة عادلة من املنافع الناجتة عن هذه االستخدامات.

من هي اجلهات التي تعنيها املعارف التقليدية؟

املجتمعات األصلية واحمللية )ILCs(: طاملا اعتمدت املجتمعات األصلية واحمللية على املوارد اجلينية في حياتها 

اليومية على مدى قرون. ولقد كان هذا التفاعل اجلاري على مر األجيال هو سبيلها لتطوير معرفتها باخلصائص 

املختلفة للموارد اجلينية واستخداماتها.

املستعملون: تفيد املعارف التقليدية املستعملني الذين يسعون إلى النفاذ للموارد اجلينية الستخدامها في األبحاث 

األكادميية أو بغرض تطوير منتجات جتارية. كما أن املعارف التقليدية باألنواع التي تستخدم خصائصها على 

مدى قرون توفر توجيهًا قيمًا للباحثني. 

السلطات الوطنية املختصة )CNAs(: تتولى السلطات الوطنية املختصة داخل البلدان التي تتوفر بها موارد 

جينية مهمة املساعدة على حتقيق مفاوضات متوازنة بني املجتمعات األصلية واحمللية واملستعملني، في حالة ما 

إذا مت استخدام املعارف التقليدية في البحث أو في تطوير بعض املنتجات.



تعد املعارف التقليدية مصدرًا حيويًا للمعلومات للوقوف على استخدامات املوارد اجلينية 

 املتاحة والتي ميكن للبشرية أجمع االستفادة منها.

 حقوق نشر الصور: لوشيان كومان/شاترستوك: رجل من قبيلة سان القدمية

 دراسة حالة

املعارف التقليدية بنبات هوديا

يعد نبات هوديا نبات كثير العصارة من األنواع املستوطنة في جنوب أفريقيا. ولقد كان يستخدم على مدى قرون 

من قبل قبائل السان األفريقية لكبح اإلحساس باجلوع و العطش عند ندرة الغذاء وخالل رحالت الصيد الطويلة. 

مت تناقل املعارف التقليدية اخلاصة بنبات الهوديا من جيل إلى آخر في قبيلة سان. 

في عام 1996، قام مجلس البحث العلمي والصناعي )CSIR( في جنوب أفريقيا بتسجيل براءة اختراع 

للمكونات النشطة في نبات الهوديا التي ثبتت فعاليتها في تثبيط الشهية. وقد أدت اإلمكانيات التجارية التي 

 CSIR يحملها نبات الهوديا كمثبط للشهية في سوق منتجات مكافحة السمنة إلى إبرام اتفاقيات ترخيص بني

ومجموعة من كبرى شركات املستحضرات الصيدالنية لتطوير وتسويق منتجات قائمة على نبات الهوديا. ومع 

ذلك، مت اتخاذ هذه اخلطوات في البداية دون احلصول على موافقة شعوب السان.

ونتيجة للتغطية اإلعالمية لالتفاقيات املربحة املرتقبة في ما يتعلق بتطوير خصائص النبات وقيام منظمة غير 

حكومية جنوب أفريقية بإطالق احتجاج عنيف، مت اتخاذ التدابير الالزمة لبدء مفاوضات بني CSIR وشعوب 

السان. وهو ما أثمر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية لتقاسم املنافع، والتي تضمنت منافع مالية وغير مالية، فضاًل 

عن إنشاء صندوق شعوب السان لتقاسم منافع نبات الهوديا. وتنص هذه االتفاقية على سداد مدفوعات معتبرة 

أثناء مرحلة تطوير املنتج ودخل حقوق االمتياز في حال حتقيق النجاح التجاري للمنتج . وسوف تستخدم هذه 

األموال لتنمية مجتمع السان وتعليمه وتدربيه، وكذلك لدعم املشروعات واملؤسسات التي تعمل على حتسني البحث 

وسبل حماية املعارف التقليدية وتراث شعوب السان. وعلى الرغم من أنه من املتوقع تدفق مبالغ مالية أكبر من 

وراء هذه االتفاقية في مرحلة الحقة، فقد مت بالفعل تسديد بعض املدفوعات إلى الصندوق وتستخدم لتعزيز 

القاعدة املؤسسية لشعوب السان عبر احلدود في جنوب أفريقيا.
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    االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي: 

النفاذية وتقاسم املنافع

 املوضوع  

خطوط بون التوجيهية

ية 
املصادر اجلين

املعارف

التقليدية

املوردين

املستعملون

املنافع

االستخدامات

موافقة 

 مسبقة

  عن علم

)PIC(

الشروط

 املتفق عليها

 بصورة متبادلة

)MAT(



ما هي خطوط بون التوجيهية ؟

تهدف خطوط بون التوجيهية إلى مساعدة احلكومات في اتخاذ التدابير التي من شأنها التحكم في النفاذية 

وتقاسم املنافع في بلدانهم. وقد تبنى هذه املبادئ مؤمتر األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

)CBD( عام 2002.

ويتمثل هدفها في مساعدة البلدان، باعتبارها تنقسم إلى موردين ومستعملني للموارد اجلينية، وكذلك تنفيذ 

التدابير املعنية بالنفاذية وتقاسم املنافع )ABS( بفعالية. ورغم كون هذه املبادئ التوجيهية طوعية، إال أنها تعد 

خطوة أولى مهمة لتنفيذ شروط النفاذية وتقاسم املنافع املرتبطة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ما السر في أهمية خطوط بون التوجيهية ؟

تساعد هذه املبادئ التوجيهية في وضع التدابير الوطنية والعمل على تطبيقها مبا يضمن إطار عمل يتسم 

بالشفافية من شأنه أن يسهل عملية النفاذ إلى املصادر اجلينية، ويضمن تقاسم املنافع الناجمة عن استخدام تلك 

املوارد على نحو عادل وبشكل مناسب.

ولهذه املبادئ التوجيهية هدفان رئيسيان هما:

 1.  توجيه البلدان بوصفها موردة في إعداد التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسة الوطنية اخلاصة بها 

     من أجل نفاذية وتقاسم املنافع، مثل التوصية بالعناصر التي من شأنها أن تضع إجراء موافقة 

.)PIC( مستنيرة مسبقة    

 ،)MAT( 2.  مساعدة املوردين واملستعملني في عملية التفاوض بشأن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة 

     وذلك من خالل تقدمي أمثلة للعناصر التي ينبغي تضمينها في هذه االتفاقيات

 تبنى مؤمتر األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( خطوط بون التوجيهية  عام 2002.

 حقوق نشر الصورة : دمييتر بوساكوف/شترستوك



مبْن تتعلق هذه املبادئ التوجيهية؟

خطوط بون التوجيهية خاصة باملستعملني واملوردين للموارد اجلينية على مستويني:

1.  كحكومات: وضع التدابير املتعلقة بالنفاذية وتقاسم املنافع اخلاصة بها

 2.  كمؤسسات وأفراد: التطلع إلى التفاوض حول اتفاقيات النفاذ إلى املوارد اجلينية وتقاسم املنافع

 مثل املوافقة املستنيرة املسبقة والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة

احملتويات واستخدام خطوط بون التوجيهية

احملتويات

حتدد املبادئ التوجيهية اخلطوات األساسية في عملية نفاذية وتقاسم املنافع، والتي تتضمن حتديد العناصر 

الرئيسية املطلوبة من أجل املوافقة املستنيرة املسبقة والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة. كما أنها حتدد 

األدوار الرئيسية ومسؤوليات املستعملني واملوردين، وتتضمن قائمة باملنافع النقدية وغير النقدية التي ميكن أن 

تنشأ عن استخدام املورد اجلينية.

)PIC( املبادئ والعناصر الرئيسية للموافقة املستنيرة املسبقة

تؤكد املبادئ التوجيهية على حاجة أي مستعمل محتمل للموارد اجلينية للسعي للحصول على املوافقة املستنيرة 

املسبقة من مقدم املوارد.

ينبغي أن تتضمن املبادئ الرئيسية لنظام املوافقة املستنيرة املسبقة ما يلي:

• اليقني القانوني والوضوح
• يجب تيسير النفاذ إلى املوارد اجلينية بأقل تكلفة

•  ينبغي أن تتسم القيود املفروضة على النفاذ إلى املوارد اجلينية بالشفافية، وأن ترتكز على أسس قانونية، وأال 
 تتعارض مع أهداف االتفاقية

قد تتضمن العناصر الرئيسية لنظام املوافقة املستنيرة املسبقة الفّعال ما يلي:

•  التأسيس الواضح لسلطة وطنية مختصة )CNAs( ميكنها منح املوافقة املستنيرة املسبقة
•  إجراءات احلصول على املوافقة املستنيرة املسبقة من السلطات الوطنية املختصة

• التوقيت واملوعد النهائي احملدد بوضوح
• مواصفات االستخدام

• آلية التشاور للجهات املعنية ذات مصلحة

)MAT( املبادئ الرئيسية وعناصر الشروط  املتفق عليها بصورة متبادلة

حتدد اخلطوط التوجيهية ملبادئ واملتطلبات األساسية التي يتم مراعاتها عند وضع الشروط املتفق عليها بصورة 

متبادلة وتشمل ما يلي: 

• اليقني القانوني والوضوح
• تيسير املعاملة التجارية من خالل توفير املعلومات الواضحة واإلجراءات الرسمية

• وجود فترات معقولة من الوقت لعمليات التفاوض
• توضيح الشروط في اتفاقية مكتوبة

تقدم املبادئ التوجيهية قائمة إرشادية بالشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، والتي تتضمن:

•  نوع وكمية املوارد اجلينية، واملجال اجلغرافي/البيئي للنشاط
• أية قيود مفروضة على االستخدام احملتمل للمادة

•  إمكانية نقل املوارد اجلينية إلى أطراف ثالثة وما هي الشروط
• االعتراف باحلقوق السيادية لبلد املنشأ

• حتديد بناء القدرات في العديد من املجاالت في االتفاقية

 



اكتشف املزيد

 ميكن تنزيل خطوط بون التوجيهية من خالل موقع االتفاقية على:

http://www.cbd.int/abs/bonn.shtml

حقوق نشر الصور: إيكي تشن/شترستوك: الغابات االستوائية في ماليزيا

 خطوط بون التوجيهية

  فيما يتعلق بالنفاذ

  للموارد اجلينية 

 والتقسيم العادل 

 و الالئق للمنافع 

املترتبة عن إستخدامها
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االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي: التوصل وتقاسم املنافع

 املوضوع 

التطبيق الوطني

ية 
املصادر اجلين

املعارف

التقليدية

املوردون

املستعملون

املنافع

االستخدامات

موافقة 

 مسبقة

  عن علم

)PIC(

الشروط

 املتفق عليها

 بصورة متبادلة

)MAT(



ما الذي يدور حوله مفهوم التطبيق الوطني؟

يشير التطبيق الوطني إلى التدابير التي تتخذها احلكومة بهدف تيسير النفاذية للموارد اجلينية، ولضمان 

التقاسم العادل واملنصف للمنافع التي تعود من وراء استخدامها. 

وعلى الرغم من أن املبادئ الرئيسية املرتبطة بالنفاذ وتقاسم املنافع منصوص عليها ضمن االتفاقية املتعلقة 

بالتنوع البيولوجي )CBD(، إال أنه ميكن للحكومات تقرير الوسيلة األمثل لتطبيق تلك املبادئ بناء على الظروف 

اخلاصة بكل منها. يتعني على احلكومات تبني تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية واضحة للتحكم في النفاذ 

إلى املوارد  الواقعة حتت واليتها القضائية.

وقد تشتمل التدابير املتعلقة بالنفاذ وتقاسم املنافع على استراتيجيات وسياسات وتشريعات ولوائح وقواعد 

سلوك وطنية أو إقليمية. وحتدد هذه التدابير املعلومات واإلجراءات ذات الصلة، مثل حتديد أي من سلطات 

وطنية املختصة يحق لها منح تصريحات الوصول إلى أي موارد جينية، وكيفية احلصول على املوافقة املستنيرة 

املسبقة بها )PIC( واالتفاق على الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة )MAT( فيما بني املستعملني واملوردين.

مت كذلك وضع التوجيهات التطوعية وقواعد السلوك ملستعملي املوارد اجلينية بهدف رفع مستوى الوعي بالتزامات 

النفاذ وتقاسم املنافع التي تنص عليها االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي واحلث على االمتثال لها. 

ما سر أهمية التطبيق الوطني؟

يعد التطبيق الوطني للتدابير املعنية بالنفاذ وتقاسم املنافع ضروريًا لتحقيق التقاسم العادل واملنصف للمنافع 

الناجمة عن استخدام املوارد اجلينية. ولتحقيق هذا، يلزم على الدول وضع تدابير خاصة بكل من املوردين 

واملستعملني من شأنها ضمان:

•��وجود إطار عمل يتسم بالشفافية بهدف تيسير النفاذ للموارد اجلينية والتأكد من تقاسم املنافع بعدالة وإنصاف.

•��قيام املستعملني اخلاضعني لوالية الدولة القضائية بالتفاوض بشأن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة مع البلد 
املورد قبل النفاذ للموارد اجلينية.

وتعزز مثل هذه التدابير من اليقني القانوني وإقامة عالقة عادلة بني املوردين واملستعملني. ويثق املوردون في 

أن املستعملني سوف يحترمون ما يضعونه من إجراءات للوصول إلى املوارد اجلينية وأنهم سيحصلون على 

حصة عادلة من املنافع املرتقبة. كما يشعر املستعملون بأنهم على علم بالسلطات التي يتعني عليهم االتصال بها 

واإلجراءات التي يلزم عليهم اتباعها لضمان الوصول.

من هم املعنيون بالتطبيق الوطني؟

املوردون: يلزم على احلكومات تطبيق تدابير وطنية لضمان توافر إجراءات واضحة وشفافة لتيسير الوصول 

إلى مواردها اجلينية، ولضمان تقاسم املستعملني للمنافع التي تعود من وراء استخدام تلك املوارد مع املوردين. 

وهو ما يشمل املجتمعات األصلية واحمللية )ILCs( إذا كانت قد سمحت بالوصول إلى املعارف التقليدية املرتبطة 

باملوارد اجلينية.

املستعملون: ينبغي أن تشمل التدابير الوطنية إجراءات واضحة إلعالم املستعملني بشأن الهيئات الوطنية املعنية 

التي يلزم عليهم االتصال بها، واإلجراءات الصحيحة التي يتعني عليهم اتباعها حتى يحصلوا على تصريح بالنفاذ 

للموارد اجلينية في الدول األخرى. 

جهات التنسيق الوطنية )NFPs(: تسهم جهات التنسيق الوطنية في عملية التطبيق الوطني من خالل توفير 

املعلومات اخلاصة باجلهات التي يتعني على املستعملني التوجه إليها واملتطلبات والعمليات الالزمة في البلدان 

املوردة للحصول على حق النفاذ للموارد اجلينية. 

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.



القضايا

مجموعة منوعة من اإلجراءات

يعتمد النفاذ الناجح وتقاسم املنافع على توافر فهم واضح للتدابير املعمول بها لتنظيم هذه العملية. ومع ذلك، 

ميكن أن تتخذ التدابير املعنية بتطبيق مبادئ التنوع البيولوجي العديد من األشكال، تشمل استراتيجيات 

وسياسات وتشريعات ولوائح وقواعد سلوك وطنية أو إقليمية. 

وحتى يومنا هذا، ركزت البلدان إلى حد كبير على وضع تدابير بصفتها موردة للموارد اجلينية بهدف تنظيم 

النفاذ إلى مواردها اجلينية ولضمان حصولها على حصة من املنافع املنتظرة من استخدام تلك املوارد. من 

األمور اجلوهرية أن ينتج عن جميع التدابير إطار عمل واضح ميكن في نطاقه إجراء املفاوضات بني املستعملني 

واملوردين للتوصل إلى اتفاقيات عادلة حول النفاذ إلى املوارد اجلينية وتقاسم منافعها.

مستويات مختلفة من التطبيق

بذلت العديد من دول العالم جهود لتطبيق أحكام النفاذية وتقاسم املنافع اخلاصة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع 

البيولوجي على املستوى الوطني. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يقومون من خاللها بذلك تختلف إلى حد كبير بناء 

على الظروف الفردية لكل دولة وهيكلها اإلداري وأولوياتها. ونتيجة لذلك، ال تشرع جميع الدول في تطبيق تدابير 

النفاذ وتقاسم املنافع بنفس الدرجة أو حتى بنفس الطريقة. 

بالنسبة إلى موردي املوارد اجلينية، من الضروري تطبيق تدابير حتكم النفاذ للموارد اجلينية. ولقد عمدت بعض 

الدول مثل أستراليا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا إلى تبني مثل هذه التدابير. فعلى سبيل املثال، تعد أستراليا 

موطنًا ملا يناهز %10 من األنواع البيولوجية في العالم، كما أن ما يربو على %80 من األنواع املستوطنة بها ال 

تتواجد بصفة طبيعية في أي بقعة أخرى في العالم. ولذا باعتبارها موردًا، ينبغي عليها حماية تلك الثروة القيمة 

من املوارد اجلينية الفريدة. وهي بالفعل تقوم بذلك من خالل إطار االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والتي 

تشمل وضع منظومة من اإلجراءات لالتفاق على املوافقة املستنيرة املسبقة )PIC( والشروط املتفق عليها بصورة 

 .)MAT( متبادلة

وقد تشتمل التدابير املعنية بالنفاذ وتقاسم املنافع على استراتيجيات وسياسات وتشريعات 

 ولوائح وقواعد سلوك وطنية أو إقليمية.

 حقوق نشر الصور: روبني باتلر/شاترستوك: زهرة السنديان األسترالية



مت وضع تدابير التطبيق الوطنية لضمان وجود إطار عمل يتسم بالشفافية بهدف تيسير 

 النفاذ للموارد اجلينية والتأكد من تقاسم املنافع بعدالة وإنصاف.

حقوق نشر الصور: إلزبيتا سيكوسكا/شاترستوك:

كما قامت استراليا بوضع استراتيجية وتشريع وطنيني لتنظيم النفاذ وتقاسم املنافع، إال أن هناك العديد من 

الدول األخرى ال تتوافر بها مثل تلك التدابير. 

هذا ويعد السواد األعظم من الدول الصناعية من املستعملني للموارد اجلينية على نحو سائد، ولقد شرع البعض 

بالفعل في تبني تدابير من شأنها ضمان االمتثال مبتطلبات النفاذ وتقاسم املنافع اخلاصة بالبلدان املوردة. ولقد 

قامت بعض الدول األخرى، مثل بلجيكا والدامنارك وأملانيا والنرويج والسويد، بتعديل قوانني براءة االختراع 

املعمول بها لديها مبا يضمن أن تكشف طلبات براءة االختراع للمنتجات القائمة على موارد جينية عن مصدر 

تلك املوارد املستعملة. وهناك مجموعات أخرى من املستعملني، مثل علماء النبات والباحثني، قاموا بوضع آلياتهم 

وتوجيهاتهم وقواعد السلوك التطوعية اخلاصة بهم بهدف رفع مستوى الوعي وحتسني املعرفة بالتوصل وتقاسم 

املنافع. 

 فهم وتوصيل

التدابير املختلفة

تعمل األمانة التنفيذية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( على مساعدة املوردين واملستعملني على فهم 

تدابير النفاذ وتقاسم املنافع املختلفة اجلاري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم من خالل تقدمي معلومات تفصيلية 

حول استراتيجيات النفاذ وتقاسم املنافع الوطنية واإلقليمية على قاعدة بيانات تدابير النفاذ وتقاسم املنافع 

)www.cbd.int/abs/measures( اخلاصة باالتفاقية
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    االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: 
النفاذية  وتقاسم المنافع



نبذة عن بروتوكول ناغويا
إن بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع معاهدة دولية جديدة تستند إلى اتفاقية 

التنوع البيولوجي وتدعم تنفيذها، وخصوصا أحد أهدافها الثالثة، وهو التقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويعتبر بروتوكول ناغويا اتفاقا تاريخيا 

في الحوكمة الدولية للتنوع البيولوجي ومهمًا لطائفة من القطاعات التجارية وغير التجارية 
القائمة باستخدام الموارد الجينية وتبادلها.

ويستند بروتوكول ناغويا إلى المبادئ األساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في 
اتفاقية التنوع البيولوجي. وتقوم هذه المبادئ على حصول المستخدمين المحتملين للموارد 

على موافقة مسبقة عن علم من البلد الذي يوجد فيه المورد الجيني قبل الحصول على 
المورد، والتفاوض واالتفاق على شروط وأحكام الحصول على هذا المورد واستخدامه 
من خالل النص على شروط متفق عليها بصورة متبادلة. ويشمل هذا االتفاق تقاسم 

المنافع الناشئة عن استخدام المورد مع المقدم كشرط مسبق للحصول على المورد الجيني 
واستخدامه. وعلى الجانب اآلخر، ينبغي للبلدان، عندما تعمل كمقدمين للموارد الجينية، أن 

تنص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية للحصول على مواردها الجينية.

لماذا يعتبر بروتوكول ناغويا مهما؟
سيقدم بروتوكول ناغويا درجة أكبر من اليقين القانوني والشفافية لمقدمي الموارد الجينية 

ومستخدميها على السواء. ويساعد البروتوكول على ضمان تقاسم المنافع، وخصوصا عندما 
تنتقل الموارد الجينية من البلد الذي يقدم الموارد الجينية، وينشئ شروطا يمكن التنبؤ بها 

بدرجة أكبر للحصول على الموارد الجينية.

ويشجع بروتوكول ناغويا، من خالل تعزيز اليقين القانوني والنهوض بتقاسم المنافع، على 
تقدم البحوث بشأن الموارد الجينية، والذي يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات جديدة لصالح 

الجميع. وينشئ بروتوكول ناغويا أيضا حوافز لحفظ الموارد الجينية واستخدامها المستدام، 
معززًا بذلك مساهمة التنوع البيولوجي نحو التنمية ورفاه اإلنسان.

معلومات أساسية

دعا مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة 
في عام 2002، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات إلبرام 

نظام دولي من أجل تعزيز التقاسم العادل والمنصف 
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وفي 
عام 2004، ُكلف الفريق العامل المفتوح العضوية 
المخصص للحصول وتقاسم المنافع، المنشأ في 

إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتفاوض إلبرام 
نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع. وبعد ست 
سنوات من المفاوضات، اعتمد بروتوكول ناغويا 

بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، في 

ناغويا، باليابان في 29 أكتوبر/تشرين األول 2010.

حقوق التأليف والنشر محفوظة: مقدمة من 
)ENB( نشرة المفاوضات المتعلقة باألرض

يمكن اإلطالع على النص الكامل لبروتوكول ناغويا 
/www.cbd.int/abs/text :على العنوان التالي
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ما هو مجال تطبيق بروتوكول ناغويا؟
يغطي بروتوكول ناغويا الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، فضاًل 

عن المنافع الناشئة عن استخدامها.

ما هي العناصر األساسية لبروتوكول ناغويا؟
يحدد بروتوكول ناغويا االلتزامات األساسية ألطرافه المتعاقدة التخاذ تدابير تتعلق بالحصول 

على الموارد الجينية وتقاسم المنافع واالمتثال.

االلتزامات المتعلقة بالحصول
ينبغي أن تؤدي تدابير الحصول على الصعيد المحلي إلى ما يلي:

تهيئة اليقين القانوني والوضوح والشفافية  •

النص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية  •

وضع قواعد وإجراءات واضحة للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها   •
بصورة متبادلة

النص على إصدار تصريح أو ما يعادله من مستندات عند منح حق الحصول  •

تهيئة الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي   •
واستخدامه المستدام

إيالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة الوقوع التي تهدد صحة   •
اإلنسان أو الحيوان أو النبات

النظر في أهمية الموارد الجينية لألغذية والزراعة ودورها الخاص في تحقيق األمن   •
الغذائي

االلتزامات المتعلقة بتقاسم المنافع
ينبغي أن تنص التدابير المحلية المتعلقة بتقاسم المنافع على التقاسم العادل والمنصف 
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، فضال عن االستخدامات وأنشطة التسويق 

التجاري الالحقة، تقاسمها مع الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية. ويشمل االستخدام 
أنشطة البحث والتطوير للتكوين الجيني أو الكيميائي األحيائي للموارد الجينية. ويخضع تقاسم 
المنافع لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. ويجوز أن تكون المنافع نقدية )مثل األتاوات( أو 

غير نقدية )مثل تقاسم نتائج البحوث أو نقل التكنولوجيا(.

ويقترح بروتوكول ناغويا أيضا إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع لتنظيم 
تقاسم المنافع بالعالقة إلى الموارد الجينية التي تنشأ في مناطق عبر الحدود أو الحاالت 
التي ال يمكن الحصول فيها على الموافقة المسبقة عن علم. ولم يتم بعد تعريف طبيعة 

هذه اآللية. وستستعمل المنافع من هذه اآللية في دعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدام على الصعيد العالمي.

االلتزامات المتعلقة باالمتثال
تعتبر االلتزامات المحددة لدعم االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للطرف 

المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، وااللتزامات التعاقدية المتضمنة في الشروط المتفق 
عليها بصورة متبادلة، تعتبر من التجديدات المهمة التي أوجدها بروتوكول ناغويا. وينبغي أن 

تقوم األطراف في بروتوكول ناغويا بما يلي:

اتخاذ تدابير تقضي بالحصول على الموارد الجينية المستخدمة ضمن واليتها   •
القضائية طبقا لموافقة مسبقة عن علم، وإرساء شروط متفق عليها بصورة متبادلة

التعاون في حاالت االنتهاك المزعوم للقواعد المعمول بها في طرف آخر  •

التشجيع على وضع أحكام تعاقدية لتسوية المنازعات بشروط متفق عليها بصورة   •
متبادلة

ضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى المحاكم بموجب نظمها القانونية في حالة المنازعات   •
الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

اتخاذ تدابير بخصوص اللجوء إلى العدالة  •

اتخاذ تدابير لرصد استخدام الموارد الجينية بما في ذلك عن طريق تعيين نقاط   •
تفتيش فعالة في أي مرحلة من سلسلة القيمة: البحث، والتطوير، واالبتكار، ومرحلة 

ما قبل التسويق التجاري أو التسويق التجاري.

ويقضي بروتوكول ناغويا أيضا بوضع وتحديث وتطبيق أحكام تعاقدية نموذجية للشروط 
المتفق عليها بصورة متبادلة، فضال عن وضع مدونات سلوك، ومبادئ توجيهية وأفضل 

الممارسات و/أو معايير لمختلف القطاعات.

 ويمكن اإلطالع على عرض عام لألدوات المستخدمة بالفعل، على العنوان التالي:
.www.cbd.int/abs/instruments 



كيف يتناول بروتوكول ناغويا المعارف التقليدية 
المرتبطة بالموارد الجينية والموارد الجينية التي 

تحوزها شعوب أصلية ومجتمعات محلية؟
يتناول بروتوكول ناغويا المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل أحكام الحصول، 

وتقاسم المنافع واالمتثال. كما يتناول الموارد الجينية في الحاالت التي يكون فيها للشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية الحق في منح حق الحصول عليها. وعلى األطراف المتعاقدة 

في بروتوكول ناغويا اتخاذ تدابير لضمان الحصول على الموافقة المسبقة عن علم لهذه 
المجتمعات والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، مع مراعاة القوانين واإلجراءات العرفية، 

فضال عن االستخدام المألوف للموارد الجينية وتبادلها.

سيساعد بروتوكول ناغويا، من خالل ما يحتوي عليه من أحكام واضحة بشأن الحصول على 
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، سيساعد في تعزيز قدرة الشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية على االستفادة من استخدام معارفها وابتكاراتها وممارساتها. وسيوفر 
بروتوكول ناغويا أيضا حوافز لتعزيز وحماية المعارف التقليدية من خالل التشجيع على إعداد 

بروتوكوالت مجتمعية، ومتطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وأحكام تعاقدية 
نموذجية تتعلق بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وتقاسم منافعها.

آليات الدعم للمساعدة على التنفيذ
يعتمد نجاح بروتوكول ناغويا على تنفيذه الفعال على الصعيد المحلي. ومن شأن آليات الدعم 

التي ينص عليها بروتوكول ناغويا أن تساعد أطرافه المتعاقدة على التنفيذ، وتشمل هذه ما 
يلي:

إنشاء نقاط اتصال وطنية وسلطات وطنية مختصة للعمل كنقاط اتصال للحصول   •
على المعلومات، ومنح حق الحصول، والتعاون بين األطراف.

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وهي منصة على اإلنترنت لتقاسم   •
المعلومات للمساعدة في تنفيذ بروتوكول ناغويا. وعلى كل طرف في بروتوكول 
ناغويا تقديم معلومات عن المتطلبات المحلية للحصول وتقاسم المنافع، مثال، 

وعن نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة، فضال عن إتاحة 
التراخيص أو ما يعادلها من مستندات الصادرة عند وقت الحصول.

بناء القدرات لدعم الجوانب الرئيسية للتنفيذ. ويمكن، استنادًا إلى تقييم قطري ذاتي   •
لالحتياجات واألولويات الوطنية، أن يشتمل ذلك على قدرات من أجل:

إعداد تشريعات محلية للحصول وتقاسم المنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا  о

التفاوض حول شروط متفق عليها بصورة متبادلة  о

تطوير القدرات على إجراء البحوث داخل البلد.  о

زيادة التوعية من خالل الترويج لبروتوكول ناغويا وتبادل الخبرات والمعلومات،   •
مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وفيما بينهم، بما في ذلك الشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية، ومجتمع البحوث، وآخرين.

نقل التكنولوجيا، وذلك بوجه خاص من خالل التعاون في البحوث التقنية والعلمية   •
ووضع البرامج، بما في ذلك البحوث األحيائية التكنولوجية

الدعم المالي المستهدف لبناء القدرات ووضع مبادرات من خالل اآللية المالية   •
لبروتوكول ناغويا، وهي مرفق البيئة العالمية.

متى يبدأ نفاذ بروتوكول ناغويا؟
فتح باب التوقيع على بروتوكول ناغويا في مقر األمم المتحدة في نيويورك من 2 فبراير/

شباط 2011 إلى 1 فبراير/شباط 2012. وسيبدأ نفاذه بعد 90 يوما من تاريخ إيداع الصك 
الخمسين للتصديق من جانب طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي.



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

 )ABS( www.cbd.int/absموقع الويب


	brochure-ar
	factsheet-abs-ar
	factsheet-uses-ar
	factsheet-tk-ar
	factsheet-bonn-ar
	factsheet-national-implementation-ar
	factsheet-nagoya-ar

