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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.



حقوق التأليف والنشر 2011: أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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