احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

إن "التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية" أحد األهداف العامة الثالثة الشاملة التفاقية التنوع البيولوجي ،مع حفظ التنوع البيولوجي
واالستخدام املستدام ملكونات التنوع البيولوجي .وحددت اتفاقية التنوع البيولوجي ،في املادة  ،15مبادئ والتزامات األطراف املتعلقة باحلصول على املوارد اجلينية والتقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية ،وذلك على أساس املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة.
وتنص اتفاقية التنوع البيولوجي على أن املؤسسة أو الشخص الذي يسعى للحصول على املوارد اجلينية في بلد أجنبي يجب أن يسعى أوال للحصول على املوافقة املسبقة عن
علم من البلد الذي يوجد فيه املورد .وعالوة على ذلك ،يجب أيضا على املؤسسة أو الشخص التفاوض واالتفاق على أحكام وشروط احلصول على هذا املورد واستخدامه.
ويشمل ذلك تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام هذا املورد مع املقدم ،وذلك كشرط مسبق للحصول على املورد اجليني واستخدامه.

وفي املقابل ،ينبغي للبلدان ،عندما تعمل كمقدمي املوارد اجلينية ،أن تهيئ الظروف لتيسير احلصول على مواردها اجلينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا ،وأال تفرض
قيودا تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي.
وتستخدم املوارد اجلينية ،سواء من النباتات أو احليوان أو الكائنات املهجرية ،ألغراض مختلفة تتراوح بني البحوث األساسية إلى تصنيع املنتجات .ويشمل مستخدمو
املوارد اجلينية مؤسسات البحوث واملؤسسات األكادميية ،والشركات اخلاصة التي تعمل في مختلف القطاعات ،مثل قطاعات املستحضرات الصيدالنية ،والزراعة ،والبستنة،
ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا األحيائية.
وفي بعض احلاالت ،تقدم املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي تأتي من املجتمعات األصلية واحمللية ،تقدم معلومات قيمة إلى الباحثني بخصوص خواص معينة
وقيمة هذه املوارد واستخدامها احملتمل لتصنيع أدوية جديدة أو مستحضرات جتميل جديدة على سبيل املثال .ووفقا للمادة (8ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي :يجب على
األطراف احترام املعارف واالبتكارات وممارسات املجتمعات األصلية واحمللية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،واحلفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها ،مبوافقة ومشاركة
أصحاب هذه املعارف ،والتشجيع على التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

أمثلة لالستخدامات:






تطوير املركبات املسماة كاالنوليد ،املشتقة من لنب شجرة ( )Calophyllum speciesموجودة في الغابات املطيرة في ماليزيا ،وذلك كعالج محتمل لفيروس نقص
املناعة البشرية (النوع  )1وبعض أنواع السرطان.
استخدام املوارد النباتية األصلية في برامج التربية واالستزراع ،مثل ما يسمى "مونو الفندر" ،وهو هجني من نوعني من أنواع  Plectranthusاألصلية في جنوب
أفريقيا ،وهو متاح حاليا كأحد نباتات الزينة في أوروبا والواليات املتحدة واليابان.
معمر صغير يسمى  ،Trichopus zeylanikusيعرف باسم  Sathan Kalanjaأو  ،Arogyappachaوهو يستهلك
استخدام اخلواص العالجية لعشب ّ
محليا بصفة تقليدية لتقليل الشعور باإلجهاد.
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احلصول وتقاسم املنافع

www.cbd.int/abs
Roberto Faidutti

وميكن أن تشمل املنافع املشتقة من استخدام املوارد اجلينية تقاسم نتائج البحوث
والتطوير التي جترى على املوارد اجلينية ،ونقل التكنولوجيات التي تستخدم هذه املوارد،
واملشاركة في أنشطة البحوث مبجال التكنولوجيا األحيائية .وميكن أن تكون املنافع
أيضا نقدية ،عند التسويق التجاري للمنتجات القائمة على املوارد اجلينية.

أمثلة تقاسم املنافع:












مبادالت البحوث :عندما يتعاون باحث من البلد املقدم مع مسؤولي البحوث في
البلد املستخدم.
البحوث التعاونية :يستعني باحث من البلد املستخدم بباحثني مساعدين من
املجتمعات األصلية واحمللية في البلد املقدم.
توفير املعدات ،وحتسني البنية التحتية وتقاسم التكنولوجيات :ينشئ مستخدم
املوارد اجلينية مختبرات أو مرفق لتصنيع العقاقير في البلد املقدم.
دفع اإلتاوات :يتقاسم مقدم املوارد اجلينية ومستخدمها اإلتاوات املولدة من
التسويق التجاري ملنتج يستند إلى املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة بها.
احلصول التفضيلي للبلد املقدم على أية أدوية مشتقة من املوارد اجلينية واملعارف
التقليدية املرتبطة بها :أسعار تفضيلية لشراء األدوية.
ملكية مشتركة حلقوق امللكية الفكرية :عندما يسعى مستخدم املوارد اجلينية
ومقدموها إلى احلصول على ملكية مشتركة حلقوق امللكية الفكرية ملنتجات ذات براءات اختراع تستند إلى املورد اجليني املستخدم.

اإلجنازات الرئيسية للحصول وتقاسم املنافع في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
مبادئ بون التوجيهية

في عام  ،2002اعتمد مؤمتر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه السادس ،املنعقد في الهاي ،مبادئ بون التوجيهية للحصول على املوارد اجلينية والتقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها .وتقدم هذه املبادئ التوجيهية الطوعية إرشادات ملقدمي املوارد اجلينية ومستخدميها بصدد تنفيذ أحكام احلصول وتقاسم
املنافع املنصوص عليها في االتفاقية.
وقد اعتمدت هذه املبادئ ملساعدة األطراف عند وضع تدابير إدارية وتشريعية أو سياسات بشأن احلصول وتقاسم املنافع ،و/أو ملساعدة املقدمني واملستخدمني في التفاوض
على إبرام اتفاقات للحصول على املوارد اجلينية وتقاسم املنافع.
وتتناول املبادئ التوجيهية ،على سبيل املثال ،خطوات عملية احلصول وتقاسم املنافع ،بإعطاء إرشادات حول اإلجراءات التي ميكن إنشائها في البلد املقدم من أجل احلصول
على املوارد اجلينية .وهي توفر أيضا قائمة إرشادية بالعناصر العامة إلدراجها في اتفاقات احلصول وتقاسم املنافع حول شروط احلصول على املوارد اجلينية واستخدامها،
وباإلضافة إلى ذلك ،تقدم إرشادات بخصوص دور ومسؤوليات مقدمي املوارد اجلينية ومستخدميها.
ومما يذكر أن مبادئ بون التوجيهية متاحة بلغات األمم املتحدة الست على املوقع التالي.www.cbd.int/abs :

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول وتقاسم املنافع

في  29أكتوبر/تشرين األول  ،2010اعتمد مؤمتر األطراف في اجتماعه العاشر ،املنعقد في ناغويا باليابان ،بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي .ويأتي هذا البروتوكول بناء على دعوة من مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
(جوهانسبرغ ،)2002 ،وتابع العمل بصددها بعد ذلك مؤمتر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام  ،2004وذلك للتفاوض ،ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،
من أجل وضع نظام دولي لتعزيز وصيانة التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية .وقد اجتمع الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للحصول
وتقاسم املنافع ،الذي أنشأه مؤمتر األطراف ،اجتمع إحدى عشرة مرة من عام  2005إلى عام  2010من أجل التفاوض على نص بروتوكول ناغويا.
وتوجد معلومات إضافية عن بروتوكول ناغويا في ورقة معلومات إضافية بعنوان" :بروتوكول ناغويا بشأن احلصول وتقاسم املنافع" وهي منشورة على املوقع الشبكي التفاقية
التنوع البيولوجي على العنوان التالي.www.cbd.int/abs :

األمانة التنفيذية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
 413شارع سان جاك ،مكتب  ،800مونتريال ،كيبيك  ،H2Y 1N9كندا
هاتف1 )514( 288 2220:
فاكس1 )514( 288 6588 :
البريد اإللكترونيsecretariat@cbd.int :
www.cbd.int/abs

