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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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