
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 0202 الثانيتشرين /نوفمبر 14إلى  9، كندا، مدينة كيبيك )ُتؤكد الحقًا(
 *من جدول األعمال المؤقت 13البند 

دراسة لتحديد حاالت معينة من الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
منح الموافقة المسبقة  فيها الممكنلم يكن من لحدود أو التي عبور ا التي تحدث في حاالت

 أو الحصول عليها عن علم
 التنفيذيةمذكرة من األمينة 

 الحاجة إلىنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في  -1
من بروتوكول ناغويا( في اجتماعه الثالث واعتمد  01)المادة  وأساليب هذه اآللية آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع

 .NP-3/13المقرر 

 تخضع الستعراض الُنظراءالتكليف بإجراء دراسة  ةالتنفيذي ة، ُطلب إلى األمينNP-3/13)أ( من المقرر  5وفي الفقرة  -0
لحدود أو عبور ا التي تحدث في حاالتة المرتبطة بالموارد الجينية لموارد الجينية والمعارف التقليديل المحددةحاالت اللتحديد 

 .أو الحصول عليها منح الموافقة المسبقة عن علم فيها من الممكن لم يكنالتي 

التكليف بإجراء الدراسة وقد أمكن . في هذه الوثيقةبإجراء الدراسة الواردة  ةالتنفيذي ةاألمين توبناء على ذلك، كلف -3
 من بلجيكا واالتحاد األوروبي وجنوب إفريقيا.المقدم بفضل الدعم المالي السخي 

 .0101 /نيسانأبريل 6إلى  /آذارمارس 9من في الفترة  الستعراض الُنظراءاإلنترنت  علىمسودة للدراسة  وُأتيحت -4
1 

 اإلنترنت. الواردة ردا على ذلك على شبكةوقد أتيحت التعليقات 
النسخة ترد الدراسة في ضوء التعليقات الواردة، و  وجرى تنقيح2

 .األمانة التي تلقتهاواللغة  بالصيغةالنهائية أدناه 

                                                      

CBD/SBI/3/1. * 

 /آذارمارس 09( المؤرخ 131-0101 رقم وتمديد الموعد النهائي )انظر اإلخطار 0101 /آذارمارس 01المؤرخ  100-0101 رقم انظر اإلخطار 1
0101. 

 الموقع الشبكي انظر 2
2020/study.shtml-https://www.cbd.int/abs/art10/2019
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دراسة لتحديد حاالت معينة من الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
منح الموافقة المسبقة  من الممكن فيهالم يكن لحدود أو التي عبور ا التي تحدث في حاالت

 أو الحصول عليها عن علم
)أ(( من قبل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  5)الفقرة  NP-3/13 مطلوب في المقررعلى النحو ال

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 0101يونيه/حزيران  05

 

و باجليغمار
3
شتويل -وفريدريك بيرون 

4
 

 مالحظة توضيحية

بهدف توفير معلومات حول مجموعة واسعة من الحاالت وذلك ، 12للموضوع المحتمل للمادة  شاملً  نهجاً هذه الدراسة  تنتهج
بشأن الحل المناسب  اً من خلل القيام بذلك، ال يتخذ المؤلفون موقفو المحتملة من أجل تسهيل المناقشات من قبل األطراف. 

في لقضايا النطاق، أو مدى ملءمة أو الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع في أي من الحاالت المعروضة 
ال تسعى إلى تقويض النهج الثنائي الذي تأسست عليه كما ال تسعى الدراسة إلى تعزيز أي وجهة نظر معينة، و . هذه الوثيقة
 .وع البيولوجي وبروتوكول ناغويااتفاقية التن

المؤلفون بأن لألطراف وجهات نظر مختلفة بشأن قضايا مختلفة، مثل النطاق الزمني )على سبيل المثال، هل تنطبق  وُيقر
قبل دخولها حيز التنفيذ ولكنها  فعلياً على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي يتم الوصول إليها 

 ‘‘معلومات التسلسل الرقمي’’)على سبيل المثال، هل يشمل  البروتوكول تخضع الستخدامات جديدة(، ونطاق موضوع
الغرض من النهج المستخدم في هذه  ويتمثل التقليدية المتاحة للجمهور(. والمعارف الطبيعي خارج الموقعالتي تتم  والمجموعات

ستحتاج و عليها.  توافقبين األطراف حول القضايا التي ال  التي ُتجرى تجنب الحكم المسبق على نتائج المناقشات فيالدراسة 
الحاجة إلى آلية عالمية متعددة  تُبين في هذه الوثيقةاألطراف إلى تحديد ما إذا كانت أي من فئات الحاالت المعروضة 

 األطراف لتقاسم المنافع.

 0212بأن تقرير اجتماع فريق الخبراء لعام  الإلقرارمن بروتوكول ناغويا، مع  11إلى أهمية المادة  اً يشير المؤلفون أيضو 
أكثر من  داخل إقليم الطبيعي الموقع فيالموارد الجينية الموجودة ’’كافية لمعالجة  11خلص إلى أن المادة  12بشأن المادة 

واحد أو أكثر من المجتمعات األصلية في حالة تقاسمها بين مجتمع ينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الج واحد طرف
 11لمادة بشأن ا األطرافالخبرات المكتسبة من ِقبل غير أن تقرير فريق الخبراء الحظ أيضًا أن . ‘‘والمحلية في عدة أطراف

من قبل  12للمناقشة بموجب المادة من الحاالت المحتملة أوسع نطاق ممكن محدودة. لذلك، في محاولة لتوفير كانت 
 .11بموجب المادة  اً األطراف، تتضمن هذه الدراسة بعض الحاالت التي يمكن معالجتها أيض

على أنها تشير  12قد تقع في نطاق المادة ‘‘ حاالت محددة’’أثناء إجراء هذه الدراسة، قام المؤلفون بتفسير الطلب لتحديد و 
لمميزة، بداًل من طلب تحديد أمثلة فردية. على هذا النحو، ُيقصد من الحاالت المقدمة هنا أن إلى طلب لتحديد فئات الحاالت ا

. علوة على ذلك، 12تكون توضيحية، بداًل من أمثلة منفصلة للموارد الجينية أو المعارف التقليدية التي تقع في نطاق المادة 
                                                      

3
 .كلية الحقوق بجامعة إيموري، أتلنتا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية  

4
 .كلية الحقوق، جامعة ليدن، ليدن، هولندامركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية،   
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يتضمن كل من  الذي‘‘ غير ممكن’’تار المؤلفون استخدام تعريف تمشيًا مع النهج الشامل الذي تهدف إليه هذه الدراسة، اخ
 االستحالة الواقعية المطلقة واالستحالة الوظيفية.

المؤلفون، فإن المؤلفين يقرون بأن الدول تتمتع بالسلطة السيادية لتحديد الوصول إلى  اتبعهعلى الرغم من النهج الشامل الذي و 
هذا النهج الشامل فإن المؤلفين ال يقصدون لذلك، و الموارد الجينية من خلل التدابير التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية. 

 أو الحصول عليها منح الموافقة المسبقة عن علم ن فيهالم يكن من الممك( 1 التي لإليحاء بضرورة وجود آلية في الحاالت
( حيث ال تزال الدول في طور تطوير تدابير الحصول وتقاسم 0نتيجة قرار الدول عدم طلب الموافقة المسبقة عن علم، أو 

 المنافع.
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 قائمة المختصرات
 

ABS وتقاسم المنافع الحصول  
ABSCH  وتقاسم المنافع الحصولآلية غرفة تبادل المعلومات بشأن  
AHTEG فريق الخبراء التقنيين المخصص 
BBNJ التنوع البيولوجي خارج الوالية الوطنية 
BLAST أداة البحث األساسية للمواءمة المحلية 
BGCI المنظمة الدولية لحفظ الحدائق النباتية 
BNITM  معهد برنارد نوخت للطب االستوائي 
CABI المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية 
CBD االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
CETAF اتحاد مرافق التصنيف األوروبية 
COP مؤتمر األطراف 
COP-MOP مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف 
CMS معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية 
DNA لخلوي الصبغيالحمض ا  
DSI معلومات التسلسل الرقمي 
DSMZ معهد DSMZ  والمزارع الخلوية المجهريةاأللماني للكائنات 
EBC   النباتية الملكية، بكيوالحدائق  
EBSA  منطقة ذات أهمية بيئية أو بيولوجية 
EEZ منطقة اقتصادية خالصة 
EU االتحاد األوروبي 
GRULAC  مجموعة دول أميركا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
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IPEN شبكة تبادل النباتات الدولية 
IPLCs الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
INSDC قاعدة البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات التعاونية 
IRCC اً شهادة امتثال معترف بها دولي  
IUCN االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
Kew الحدائق النباتية الملكية، بكيو 
MAT الشروط المتفق عليها 
MNHN  للتاريخ الطبيعيالمتحف الوطني  
MTA اتفاقية نقل المواد 
NFP مركز التنسيق الوطني 
PIC الموافقة المسبقة عن علم 
RBS-ORF  إطارات القراءة المفتوحة -شذرات موقع االتصال الريبوسومي  
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RNA الحمض الّريبي النووي 
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 موجز تنفيذي

وتقاسم المنافع )"اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  12تدعو المادة 
لتقاسم المنافع وطرائق ذلك لمعالجة تقاسمها العادل  المنافع"( األطراف إلى النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف

لموارد الجينية التي تحدث في حاالت الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة با والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد
منحها أو الحصول عليها قبل الموافقة المسبقة عن علم. وفي مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  عابرة للحدود أو التي يتعذر

ة حول الماد  NP-3/13 مقرر لألطراف في بروتوكول ناغويا تبنى االجتماع الكاجتماع العامل االجتماع الثالث البيولوجي 
 ، الذي طلب إعداد دراسة خاضعة الستعراض األقران لتحديد الحاالت الُمحدَّدة التي تلبي المعايير السالفة الذكر.12

 

أدناه، تتبع هذه الدراسة نهًجا واسع النطاق )راجع "الملحظة التوضيحية"(. وتحلل حاالت  1على النحو الموجز في الجدول 
( الموارد الجينية 0( الموارد الجينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدود؛ 1واسعة النطاق: ُمعيَّنة تندرج في ثلث مجموعات 

( المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في 3التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو حصولها عليها؛ 
 قة عن علم أو حصولها عليها.حاالت عابرة للحدود أو التي يتعذر منحها الموافقة المسب

 

، من ثلث مجموعات فرعية ُمحدَّدة: )أ( النظم الموارد الجينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدودتتألف الجموعة األولى، 
ة؛ و)ج( اإليكولوجية والموائل/األنواع المشتركة الُموزَّعة عبر الحدود الوطنية؛ )ب( األنواع المهاجرة التي تمر عبر واليات مختلف

 المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
 

( عبر مجموعة بنتاس لونغيفلوراالحاالت في المجموعة الفرعية )أ( تتضمن أنواع تحدث في البلدان المجاورة )على سبيل المثال 
لحاالت التي تنطوي على  . وتثير ا5(مثل العناقية الوردية(، أو حتى في قارات مختلفة )هليوتروبيام فوزريانممن البلدان )مثل 

النظم اإليكولوجية والموائل/األنواع المشتركة الُموزَّعة عبر الحدود الوطنية مسألة التصريح العادل للوصول إلى تقاسم المنافع 
 12من الممكن أن تكون هذه الحاالت قد تم تناولها بموجب المادة و الناشئة عن استخدام هذه الموارد والتفاوض بشأن ذلك. 

 )"التعاون عبر الحدود"(. 11أو المادة و/
 

فيما يخص المجموعة الفرعية )ب( حيث تمر األنواع المهاِجرة وتحدث في بلدان عديدة )على سبيل المثال األنقليس األوروبي 
(، فلن يكافئ نهج ثنائي جميع هذه أنس بلتيرهينشوس(، والبطة البرية )دانايوس بلكسيبوس(، والفراشة الملكية )أنغيل أنغيل)

األنواع الموجودة في حفظ مورد ُمعيَّن. باإلضافة إلى ذلك، فإن الموارد الموجودة في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، مثل 
الُمحدَّدة  يتعلق أحد التحدياتو . 12المجموعة الفرعية )ج( يمكن أن تندرج أيًضا ضمن نطاق المادة  في إطارأعالي البحار، 

بالموارد "متداخلة المناطق" الموجودة في مناطق أعالي البحار أو قاع البحر العميق )"المنطقة"( والمناطق التي تخضع لوالية 
 وطنية أو تمر بينها.

 

ا الموارد الجينية التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو حصولهتنطوي المجموعة الثانية الواسعة النطاق على 
خارج تتألف هذه المجموعة أيًضا من ثلث مجموعات فرعية: )أ( موارد جينية من مصدر ال يمكن تعقبه في مجموعات . عليها

                                                      
5
 في بعض الحاالت قد تكون هناك تجمعات ألنواع ذات فوارق جينية كافية لتتيح تحديد المصدر. مع ذلك، 
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؛ )ب( استخدام عينات من أعداد كبيرة من كائنات متنوعة جغرافًيا؛ و)ج( الحاالت التي تنطوي على استخدام الموقع
 6‘‘.يمعلومات التسلسل الرقم’’

 

، مثل خارج الموقعتنطوي المجموعة الفرعية )ب( على حفظ الموارد الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في مجموعات 
البذور، وحدائق الحيوان، وأحواض األحياء المائية،  الحدائق النباتية، والمعشبات، والمستنبتات، وبنوك الجينات، وبنوك

التنوع المتعلقة ب تفاقيةااللمجموعات باألنواع التي تم الحصول عليها قبل بدء نفاذ والمجموعات الخاصة. وقد تحتفظ هذه ا
البيولوجي أو االتفاقية( أو بعده، مما يثير مسائل النطاق الزمني. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم إيداع بعض األنواع دون وجود 

 ستخدام التجاري.لل اً معلومات حول البلدان الموفِّرة بينما يتم الوصول إليها حالي
 

يبرز أحد األمثلة الُمقدَّمة و  تنطوي المجموعة الفرعية )ب( على استخدام عينات من أعداد كبيرة من كائنات متنوعة جغرافيًا.
)الصويا(  للسمات ذات الصلة بالنضج ونمو  غليسينبراءة اختراع تدعي وجود طريقة لفحص النباتات والبذور من الجنس 

خًطا مميًزا من فول الصويا، تتضمن  052اءة االختراع أن االختراع كان مستنًدا إلى استخدام أكثر من تكشف بر و النبات. 
أنواًعا برية ومزروعة من أستراليا وآسيا، إال أنها ال تكشف كيفية الحصول على األنواع أو مكان الحصول عليها )سواء كانت 

التي بينما قد تكون غير مطلوبة للحصول على براءة اختراع في العديد ( وهي األمور خارج الموقعأو من في الموقع مجموعات 
 من البلدان، إال أنها قد تكون ذات صلة بإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها ألطراف ُمعيَّنة.

 

يقع ضمن االتفاقية أو  في حد ذاتهما إذا كان الوصول إلى معلومات التسلسل الرقمي  يظلفيما يخص المجموعة الفرعية )ج(، 
موضع خلف. حتى إذا كانت معلومات التسلسل الرقمي ُتعتَبر خارج نطاق تعريف أو ليس بروتوكول ناغويا )البروتوكول( 

الموارد الجينية في هذه الصكوك، إال أن المعلومات التي تنتج عن استخدام مورد جيني مادي قد ال تزل خاضعة اللتزامات 
التالي تُفَحص في هذه الدراسة السيناريوهات التي سيستحيل فيها توظيف النهج الثنائي من الناحية الواقعية أو تقاسم المنافع. وب

الوظيفية. وألن األطراف لم تقرر بعد المسار الذي ستتخذه، فإن هذا القسم يقدم أمثلة على الحاالت التي ال تحتاج إلى وصول 
بيل المثال عبر مكتبات المنتجات الطبيعية( وحيث تم العثور على المكونات الجينية مادي الستخدام المعلومات الجينية )على س

 المستخَدمة في كائنات متعددة )على سبيل المثال إنتاج غليكوزيدات الستيفيول(.

ت عابرة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حااليمكن تقسيم المجموعة الثالثة الواسعة النطاق، 
، إلى ثلث مجموعات فرعية: )أ( معارف تقليدية للحدود أو التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو حصولها عليها

مرتبطة تحتفظ بها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عبر الحدود الوطنية، و)ب( معارف تقليدية مرتبطة متاحة بشكٍل 
 .خارج الموقعصدر ال يمكن تعقبه في مجموعات عام، و)ج( معارف تقليدية ذات م

فيما يخص المجموعة الفرعية )أ(، مع أن ذلك ممكًنا، إال أن المفاوضات الثنائية قد تكون صعبة في حاالت المعارف التقليدية 
حددت الدراسة  بموارد جينية تحتفظ بها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تمتد عضويتها للحدود الوطنية.المرتبطة 

( المعارف التقليدية 0( المعارف التقليدية المرتبطة التي تحتفظ بها جماعة مفردة عبر بلدان متعددة؛ )1: )ثلثة سيناريوهات
( المعارف التقليدية المرتبطة التي تحتفظ بها 3المرتبطة التي تحتفظ بها أكثر من جماعة واحدة تقع عبر بلدان متعددة؛ و)

تتضمن األمثلة المعارف التقليدية المرتبطة بشيح العطارين  .البلدان حول مورد جيني مصدره بلد آخر جماعة في إحدى

                                                      
في حالة عدم وجود إجماع حول تعريف بديل أو دقيق حتى  بديلُيعتَرف بمصطلح "معلومات التسلسل الرقمي" على نطاق واسع باعتباره مصطلح  6

 اآلن.
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تنطوي التحديات الرئيسية في هذه الحاالت على تحديد الجهة و (. كاثارنسوس روزيوس( والعناقية الوردية ) أرتميسيا جودايكا)
لديها الحق لمنح الموافقة المسبقة عن علم بالتوافق مع القانون المحلي المعمول التي تملك المعارف التقليدية المرتبطة، وبالتالي 

 به، والجهة التي يحق لها الحصول على سهم في المنافع التي قد تنشأ.
 

فيما يخص المجموعتْين الفرعيتْين )ب( و)ج(، هناك الكثير من المنشورات والمجلت التي تسرد وصف النبات التقليدي في 
قد تتعذر إمكانية منح موافقة مسبقة عن علم للمعارف التقليدية المرتبطة أو  ستور األدوية األفريقي.مختلفة مثل دمناطق 

الحصول على هذه الموافقة إذا كانت المعارف ال يمكن عزوها لموّفر ُمعيَّن. وبالمثل، فإن الكثير من عينات الموارد الجينية 
قد جمعها علماء في النبات العرقي بمساعدة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.  قعمجموعات خارج المو التي احتوت عليها 

نتيجة لذلك، ُتضَمن االستخدامات التقليدية أحياًنا في المعلومات الُمحدِّدة. وبينما قد تكون معلومات البلد الموفر موجودة بشكٍل 
ية والمجتمعات المحلية التي ُتستَمد منها المعارف التقليدية قد ال تكون عام، إال أن المعلومات الُمحدِّدة المتعلقة بالشعوب األصل

 ُمضَمنة. مما يجعل من الحصول على موافقة مسبقة عن علم على استخدام هذه المعارف التقليدية أمًرا مستحيًل.
 

، مع 12عيَّنة ضمن نطاق المادة استناًدا إلى األبحاث الُمقدَّمة ضمن هذه الدراسة، فإنها تخلص إلى إمكانية وجود حاالت مُ 
 عدم تقويض النهج الثنائي الذي أسسته االتفاقية وبروتوكول ناغويا.

 

 12: موجز الحاالت الُمعيَّنة للنظر المحتمل فيها بموجب المادة 1الجدول 
 

 االعتبارات أمثلة المجموعات الفرعية المجموعات الواسعة النطاق

الموارد الجينية التي تحدث في 
 حاالت عابرة للحدود

 

)أ(  النظم اإليكولوجية 
والموائل/األنواع المشتركة  
 الُموزَّعة عبر الحدود الوطنية

أنواع في البلدان المجاورة )على 
( بنتاس لونغيفلوراسبيل المثال 

عبر مجموعة من البلدان )مثل 
(، أو في هليوتروبيام فوزريانم

)مثل العناقية قارات مختلفة 
 الوردية(.

يس هناك اتفاق على أن ل 
جميع هذه الحاالت تنطوي 
على التزام لتقاسم المنافع.  
وبالتالي، فإن بعض أنواع 
الحاالت العابرة للحدود هذه 

يمكن معالجتها في سياق المادة 
، أو بعضها في إطار 12

، أو بعضها يمكن 11المادة 
استثناؤه بالكامل من النظر في 

 سياق البروتوكول.

األنواع المهاِجرة التي تمر )ب( 
 عبر واليات مختلفة

 

األنواع المهاِجرة تحدث في 
بلدان عديدة )مثل األنقليس 

 أنغيل أنغيل(،األوروبي )
دانايوس والفراشة الملكية )

(، والبطة البرية بلكسيبوس
 (.أنس بلتيرهينشوس)

)ج( المناطق الواقعة خارج 
 الوالية الوطنية

"متداخلة المناطق" أي الموارد 
التي تحدث في مناطق أعالي 
البحار والمناطق التي تخضع 

 لوالية وطنية أو تمر بينها.
)أ( الموارد الجينية ذات الموارد الجينية التي يتعذر 

المصادر التي ال يمكن تعقبها 
الموارد الجينية من الحدائق 
النباتية )مثل الحدائق النباتية 

لم  تتفق األطراف حول ما إذا  
كانت معلومات التسلسل الرقمي 
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منحها الموافقة المسبقة عن 
 علم أو حصولها عليها.

 خارج الموقعفي مجموعات 
 
  
  
  
  
  

الملكية، كيو(، والمعاشب )مثل 
مجموعات علم النبات بالمتحف 

الوطني للتاريخ الطبيعي(، 
والمستنبتات )مثل االتحاد 

الدولي لمجموعات المستنبتات 
ومجموعات الكائنات المجهرية 

خلوي الحمض الو والبلزميد 
المتمم، وبنوك  صبغيال

الجينات، وبنوك البذور، 
وحدائق الحيوان، وأحواض 

األحياء المائية، والمجموعات 
  الخاصة.

 

المجموعات خارج والمواد في 
تندرج ضمن نطاق  الموقع

البروتوكول أم ال وألي درجة 
، يكون ذلك.  في بعض األمثلة
ُتستخَدم معلومات التسلسل 
الرقمي من كائنات متعددة 
ذا اعتُِبرت أنها  متنوعة، وا 
ضمن النطاق، فقد يحتاج 
بعض المستخدمين إلى 

التفاوض على شروط متفق 
عليها مع حكومات متعددة 
وسيتعذر تحديد هوية الكثير 

من المستخدمين أو تعقبهم على 
)ب( استخدام عينات من   نحٍو فردي.

أعداد كبيرة من كائنات متنوعة 
 جغرافًيا.

 

على سبيل المثال براءة اختراع 
تدعي وجود طريقة لفحص 
النباتات والبذور من الجنس 

)الصويا(  للسمات  غليسين
ذات الصلة بالنضج ونمو 

النبات، استناًدا إلى استخدام 
خًطا مميًزا من  052أكثر من 

ن الخطوط فول الصويا. تتضم
أنواًعا برية ومزروعة من 

أستراليا وآسيا، إال أن براءة 
االختراع ال تكشف عن كيفية 

الحصول على األنواع أو 
 أماكن الحصول عليها.

)ج( الحاالت التي تنطوي على 
استخدام "معلومات التسلسل 

 الرقمي"
 

الحاالت التي ال تحتاج إلى  
وصول مادي الستخدام 

ة )على سبيل المعلومات الجيني
المثال  قاعدة البيانات الدولية 

لسلسل النوكليوتيدات 
التعاونية، ومشروع الجينوم 

أداة البحث والحيوي لألرض، 
، األساسية للمواءمة المحلية

-RGENوحالة عقار اإليبوال 
EB3 ومصرف بيانات ،
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البروتين، ومكتبات المنتجات 
الطبيعية(. الحاالت التي 

المكونات الجينية اكُتِشفت فيها 
المستخَدمة في كائنات متعددة 

)على سبيل المثال إنتاج 
غليكوزيدات الستيفيول، وحمض 

الجلوكاريك، واإليثانول 
 األحيائي(.

المعارف التقليدية المرتبطة 
بالموارد الجينية التي تحدث 
في حاالت عابرة للحدود أو 
التي يتعذر منحها الموافقة 

حصولها المسبقة عن علم أو 
 عليها

)أ( المعارف التقليدية المرتبطة 
التي تحتفظ بها الشعوب 

األصلية والمجتمعات المحلية 
 عبر الحدود الوطنية

المعارف التقليدية المرتبطة التي 
تحتفظ بها أكثر من جماعة 
واحدة تقع عبر بلدان متعددة 

)على سبيل المثال شعب 
الجونة األصلي ببنما 
التقليدية وكولومبيا(. المعارف 

المرتبطة التي تحتفظ بها أكثر 
من جماعة واحدة تقع عبر 

بلدان متعددة. المعارف التقليدية 
المرتبطة التي تحتفظ بها 

جماعة في إحدى البلدان حول 
مورد جيني مصدره بلد آخر 
)على سبيل المثال المعارف 
التقليدية المرتبطة بالعناقية 

( كاثارنسوس روزيوسالوردية )
أرتميسيا عطارين )وشيح ال
 (.جودايكا

تتضمن التحديات الرئيسية 
تحديد الجهة التي تملك 

المعارف التقليدية المرتبطة، 
والجهة التي لديها الحق لمنح 
الموافقة المسبقة عن علم، 

والجهة التي يحق لها الحصول 
على حصة في المنافع التي قد 

أو  12تنشأ. قد تنطبق المادة 
على بعض  11المادة 

 حاالت.ال
حيث لم يتفق األطراف على أن 

تنطبق التزامات الموافقة 
المسبقة عن علم/الشروط 

المتفق عليها على جميع هذه 
الحاالت. باإلضافة إلى ذلك، 
قد ال يكون تحديد المعلومات 
المتعلقة بالشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية متاًحا، 
مما يجعل التفاوض بشأن 

الموافقة المسبقة عن 
م/الشروط المتفق عليها أمًرا عل

 مستحيًل في بعض الحاالت.

)ب( المعارف التقليدية 
 المرتبطة المتاحة بشكٍل عام

المنشورات والمجلت التي 
تسرد وصف النبات التقليدي 

في مناطق مختلفة )مثل 
 (.دستور األدوية األفريقي

)ج( المعارف التقليدية 
المرتبطة ذات مصدر ال 

يمكن تعقبه في مجموعات 
 .خارج الموقع

جمع علماء في النبات 
العرقي عينات من المواد 
الجينية التي احتوت عليها 

 خارج الموقعمجموعات 
وذلك بمساعدة الشعوب 

األصلية والمجتمعات المحلية 
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وبتوجيٍه منها، حيث ُأغِفل 
لمتعلقة تحديد المعلومات ا
بالشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية التي 
اسُتِمدت منها المعارف 

التقليدية )على سبيل المثال 
وفر الكثير من األفراد 

المختلفين من داخل إحدى 
الجماعات وخارجها أدلة 

للستخدام الدوائي، أو ُأِخذت 
معلومات االستخدام من 

مصدر ثانوي، مثل دستور 
وجود لألدوية أو عمل آخر م

ال يدرج الموفرين األصليين 
 للمعارف التقليدية المرتبطة(.
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 مقدمة .3

اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا، تبنى كخلل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل  0212في تشرين الثاني/نوفمبر 
طلب و (. 12حول وجود آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  NP-3/13 مقرراألطراف في البروتوكول ال

، إعداد دراسة خاضعة الستعراض األقران لتحديد الحاالت الُمعينَّة للموارد الجينية مقرر)أ( من ال 5في الفقرة األطراف 
ود أو التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن ينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدجوالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ال

علم أو حصولها عليها. وتأتي هذه الدراسة استجابًة لهذا الطلب. ومن المتوقع تقديمها للنظر فيها بحلول االجتماع الثالث للهيئة 
 .0202الفرعية المعنية بالتنفيذ الُمقرر عقده في خريف 

 المنهجية
. بعد النظر 12ؤلفون بتحليل طلب األطراف بـ "تحديد حاالت ُمعيَّنة" قد تقع ضمن نطاق المادة أثناء تنفيذ هذه الدراسة، بدأ الم

أمثلة ، بداًل من طلب تحديد فئات مميزة للحاالتبعناية، فسر المؤلفون طلب "تحديد حاالت ُمعيَّنة" كإشارة إلى طلب لتحديد 
 .فردية

في قاموس أوكسفورد  8و"حالة" 7لفون في التعريفات األكثر صلة لكلمتي "ُمعيَّن:التفسير إلى أساسْين. أواًل، نظر المؤ  هذا استند
اإلنجليزي. ثانًيا، حدد المؤلفون أن األمثلة الفردية لن تبرر منطقًيا منهًجا عالمًيا متعدد األطراف، ألنها يمكن معالجتها نظرًيا 

من  أمثلة توضيحية، بدالً بمثابة على أساس حالة بحالة. وبذلك، يكون الهدف من األمثلة الُمقدَّمة في هذه الدراسة هو أن تكون 
أن يشتمل كل مثال على مجرد حالة ُمحدَّدة لمورد جيني، أو المعرفة التقليدية المرتبطة بمورد جيني، مما قد تقع ضمن نطاق 

 .12المادة 

. تعتمد القاعدة العامة لتفسير المعاهدة الُمضَمنة في اتفاقية فيينا 12ثانًيا، حلل المؤلفون المعنى المحتمل لـ "يتعذر" في المادة 
( في ضوء 3( في هذا السياق؛ )0( المعنى المألوف للكلمة؛ )1قانون المعاهدات على تقييم ثلثي حسن النية لما يلي: )ل

 9موضوع المعاهدة وغرضها.

في ضوء موضوع المعاهدة وغرضها أنها تهدف إلى معالجة الحاالت التي ال يمكن معالجتها من خلل  12يقترح سياق المادة 
إال أن هذا ال يوضح بالكامل معنى كلمة "يتعذر". وبالتالي، اعتمد المؤلفون على تعريفات القاموس لكلمة النهج الثنائي، 

                                                      
 ،0202 مارس/آذارُمعيَّن، صفة واسم" قاموس أوكسفور اإلنجليزي عبر اإلنترنت، مطبعة جامعة أوكسفورد، " 7

<http://www.oed.com/view/Entry/185999 > أ. للصفات، الخصائص، التأثيرات، إلخ: ما 0: ’’0202 مايو/أيار 0تاريخ الوصول األخير .
 ‘‘يتصل بشكٍل خاص أو مميَّز بأمٍر ُمعيَّن أو فئة من األمور ويشكِّل أحد السمات المميزة لهذا األمر أو األمور.

، 0202 مارس/آذار، مطبعة جامعة أوكسفورد، قاموس أوكسفورد اإلنجليزي عبر اإلنترنت "1حالة، اسم 8
<http://www.oed.com/view/Entry/28393>  أ. حالة لوضع ُمحدَّد؛ مثال على شيٍء 2: "0202 مايو/أيار 0تاريخ الوصول األخير .

 يحدث؛ ظرف ُمحدَّد أو حالة أمور."

9
، UNTS 331 1155( الثانيكانون /يناير 02، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1121 مايو/أيار 03اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )الُمعتَمدة بتاريخ  

غير متاحة )على سبيل المثال  12(. يمكن استخدام المواد التفسيرية اإلضافية، إال أن المعلومات ذات الصلة بتفسير "يتعذر" في المادة 1) 31المادة 
الطرفين فيما يخص تفسير المعاهدة أو تطبيقها؛ والممارسة ؛ واالتفاقية اللحقة بين [12/1المقرر االتفاقات/الصكوك التي ُأبِرمت طوال تبني المعاهدة ]

[؛ واألعمال 0دة اللحقة التي تبرم اتفاق األطراف حول التفسير؛ والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي؛ واالجتماعات الخاصة التي يقصدها األطراف ]الما
 التحضيرية الختتامها وظروفه(.
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وحددوا تعريًفا شائًعا كان متوافًقا مع النهج الشامل الُمستهَدف لهذه الدراسة. يتضمن هذا التعريف  11و"مستحيل" 10"ممكن"
ستبَعد أو غير العملي أو غير الممكن الذي يتعذر(. يتوافق هذا مع توضيح االستحالتْين الوقائعية والوظيفية )أي األمر الم

 12الوارد في البيان التوضيحي للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة لبروتوكول ناغويا وفهم بعض األطراف. 12المادة 

د تحديد معنى "العادل كما اعتبر المؤلفون مبدأ اإلنصاف عند تقرير ما إذا كان ينبغي معالجة بعض الظروف أم ال. وعن
الحل االبتكاري اللزم لمعالجة التقاسم العادل والمنصف ’’ أن 13والمنصف" في الهدف من بروتوكول ناغويا، واإلقرار بالديباجة

 للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الذي يحدث في الحاالت عبر الحدود
اختار المؤلفون عدم تفسير "العادل  ،‘‘أو التي ال يكون من الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها

وألن المعاهدة وبروتوكول ناغويا وثيقتان قانونيتان، يفترض المؤلفون أن األطراف استخدمت  والمنصف" باعتباره تعبير مكرر.
ملئمة بشكٍل خاص للمناقشات ’’مع مراعاة أن االعتبارات المنصفة قد تكون  14تداول."منصف" بمعناها كمصطلح قانوني م

يتوافق هذا مع النهج  15.‘‘في السياقات التي تشتمل على مصالح متنافسة لم تصل لدرجة التحول إلى حقوق وواجبات ُمعيَّ 
 الشامل الُمستخَدم في هذه الدراسة.

 

ه المؤلفون، إال أنهم يقرون بأن للدول السلطة السيادية لتحديد الحصول على الموارد على الرغم من النهج الشامل الذي اتخذ
الجينية من خلل التدابير التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية. وبالتالي، ال يقصد المؤلفون أن يقترح هذا النهج الشامل الحاجة 

                                                      
10
أ. صفة يمكن أن يكون، موجوًدا، أو يمكن إجراؤه أو حدوثه ( ’0202)مطبعة جامعة أكسفور  أكسفور التعليميقاموس ممكن صفة واسم وحال؛ ’ 

ا قاموس )بشكٍل عام أو في ظل حاالت أو ظروف معيَّنة أو موجودة(؛ أمر في استطاعة المرء فعله، أو بذله، أو استخدامه، أو ما إلى ذلك؛ يعرِّفه
 أو اإلدراك" وجوده؛ ويعرِّفها قاموس قاموس ميريام ويبستر بما "يقع ضمن حدود القدرة أو االستطاعة يمكن، أو ما تحقيقهيمكن إجراؤه أو كامبريدج بما "

. أ. غير ممكن، ال يمكن فعله أو إحداثه؛ ال يمكن أن 1(، أ. صفة 0202)مطبعة جامعة أكسفور  واسم، قاموس أكسفور التعليميمستحيل، صفة  11
جوده أو حدوثه أو يكون موجوًدا أو يأتي إلى حيز الوجود؛ ال يمكن أن يكون في الظروف القائمة أو الُمحدَّدة". يعرِّفها قاموس كامبريدج بما "ال يمكن و 

فه قاموس ميريام ويبستر بما "تحقيقه؛ يتعذر"، أيًضا "ما يص ال يمكن وجوده أو حدوثه؛ ُيشَعر بعدم القدرة على إجرائه، عب للغاية معالجته أو حله"؛ ويعرِّ
 أو الحصول عليه، أو تحقيقه: صعب على نحٍو ال ُيذلَّل."

12
 Thomas Greiber and others, An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol onعلى الرغم من أنه ليس تفسيًرا حاسًما،  

Access and Benefit-Sharing  إلى أن "مناقشات المادة  101( يشير 2012للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة،  23)السياسة البيئية والبحث القانوني
 0211ًضا بيان المجموعة األفريقية لعام يمكن أن تأخذ في االعتبار أيًضا غياب اإلمكانية العملية للحصول على موافقة مسبقة عن علم.... راجع أي 12

متفق )"في أغلب هذه الحاالت من المستحيل الحصول على موافقة مسبقة عن علم من جميع الموفرين الفعليين والمحتملين والتفاوض بشأن الشروط ال
 ألن هذا أمر غير عملي."( -عليها 

13
الديباجة نفس حالة باقي نص المعاهدة فيما يتعلق بتوفير السياق لتفسير مصطلحاتها. ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ُتعطي 0) 31المادة  

 .42وبالتالي يمكنها توفير السياق للمزيد من المفاوضات. راجع أيًضا المرجع ذاته 
لة والحق". راجع أيًضا قضية ( "عادل؛ يتسق مع مبادئ العدا0224، تومسون ويست 2)الطبعة  قاموس بلك القانونيبريان إيه جارنر "منصف"،  14

Diversion of Water from Meuse (Neth. v. Belg.)   سلسلة المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةA/B  ما هو معروف على نطاق 22، 22رقم" :
اعدة قانونية، لكنه قد ُيعتَبر مصدًرا لمواد واسع باعتباره مبادئ لإلنصاف اعتُِبر لفترة طويلة أنه يشكِّل جزًءا من القانون الدولي." فاإلنصاف ال يشكِّل ق

الموسوعي للقانون الدولي )الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة  Parry and Grant، "اإلنصاف"، قاموس Clive Parry and othersالقانون. راجع 
 أوكسفورد.

15  
taTrqau  oihy iuqh fo h oR ehTwV, wu  uVhguaVwoua   aiL )0909( 00 tTIVga wau rhag ooi oR  uVhguaVwoua   ai 5ly o3.

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/able
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عن علم أو الحصول عليها كنتيجة لتقرير الدول عدم طلب موافقة ( يتعذر فيها منح موافقة مسبقة 1إلى آلية في الحاالت التي 
 ( ال تزل الدول فيها بصدد إعداد تدابير للوصول وتقاسم المنافع. 0مسبقة عن علم أو التي 

لجينية التي جمع المؤلفون بشكٍل عاجل المعلومات المتعلقة بحاالت ُمعيَّنة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ا
تحدث في حاالت عابرة للحدود أو التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو حصولها عليها بدًءا من أواخر كانون 

. تضمن ذلك مشاركة المؤلفْين كليهما في االجتماع الثاني للفريق 0202شباط  فبراير/ وحتى أواخر 0211األول/ديسمبر 
 إلجراء المقابلت الشخصية. 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام العامل المفتوح العضوية حول اإل

لتعزيز  12بلًدا مَمن لديهم معرفة ُمعيَّنة بالمواضيع التي غطتها المادة  05خبيًرا من أكثر من  33أجرى المؤلفون مقابلت مع 
تضمن المستجَوبون جهات تنسيق وطنية وأفراد آخرون من الحكومات في بلدان محددة،  16تحديد الحاالت الُمعيَّنة ذات الصلة.

للموارد الجينية، وممثلي الصناعة، وأعضاء من منظمات  خارج الموقعباإلضافة إلى باحثين أكاديميين، وفريق من مجموعات 
وألن  المحلية وخبراء في القانون والسياسة.دولية حكومية ومنظمات غير حكومية، وممثلين من الشعوب األصلية والمجتمعات 

الكثير من المستجَوبين لن يتحدثوا إال في حالة عدم الكشف عن هويتهم، تُقدَّم قائمة من المستجوبين مجهولي الهوية في المرفق 
 ألف.

من بروتوكول  12تم الحصول على مزيٍد من المعلومات حول حاالت ُمعيَّنة من خلل استعراض وثائق ذات صلة بالمادة 
تضمنت هذه الوثائق الخلصة الجامعة للمناقشات عبر اإلنترنت التي تم  17ناغويا الُمقدَّمة على موقع الويب الخاص باألمانة.

 للمقرروالبيانات الُمقدَّمة استجابًة  12،19بشأن المادة  0213وتقريراجتماع الخبراء عام  11/1،18للمقرر إجراؤها استجابًة 
NP-1/10،20  22والدراسة التي تم إعدادها الجتماع فريق الخبراء، 12،21حول المادة  0212وتقرير اجتماع فريق الخبراء لعام 

للجتماع الثاني للهيئة الفرعية ومذكرة األمين التنفيذي التي تم إعداداها  NP-2/10،23 مقرر والبيانات الُمقدَّمة استجابًة لل
                                                      

16
، بشكٍل تتضمن "المقابلة" كٍل من االتصاالت شبه المقننة والمقننة عن طريق الهاتف والبريد اإللكتروني وأشكال أخرى من االتصاالت اإللكترونية 

اسة ]الباحث[، ]المستجَوب[، ]عنصر التوصيف، إذا كان مجهول الهوية[، تاريخ المقابلة. حدد شخصي. ُحدِّدت المعلومات من المقابلت في هذه الدر 
 ذات الصلة بالوالية. مؤلفو الدراسة للمقابلت، ضمن القيود الزمنية المفروضة للدراسة، الخبراء الذين ُيعَتقد امتلكهم للمعلومات حول الحاالت الُمعيَّنة

17
ذ دخول البروتوكول أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "ماذا تم إجراؤه بشأن الحاجة إلى طرائق آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟ التطورات من 

 .0202فبراير/شباط  02< تاريخ الوصول األخير 0ttr://///.nw..bct/:w//:pt12-/0:t..cn./0thw( >0211أبريل/نيسان  15حيز التنفيذ )
18
من بروتوكول ناغويا حول الوصول إلى الموارد البيولوجية  12أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "تقرير تجميعي حول المناقشات عبر اإلنترنت للمادة  

 (.0214يناير/كانون الثاني  2وتقاسم المنافع" )

19
 11من بروتوكول ناغويا بشأن الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع ) 12براء حول المادة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "تقرير اجتماع الخ 

 (.0213سبتمبر/أيلول 

 (.0215ديسمبر/ كانون األول  14’ )PN‘-1/12وجهات النظر وفًقا للمقرر تنوع البيولوجي، "تقرير تجميعي حولاتفاقية الأمانة  20

21
من بروتوكول ناغويا المتعلقة بالوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع  12اقية التنوع البيولوجي، "تقرير اجتماع فريق الخبراء حول المادة أمانة اتف 
 .(0212فبراير/ شباط  3)

22
 e wIa  ogrhgay ioVTo, ou e ihgwhu,hI tawuho iwVq Vqh theh oidhuV auo  di hdhuVaVwou oR Vqh Earo,a ugoVo,o  auo  Vqhg 

 T Vw aVhga   h,qauwIdI auo Vqh uoVhuVwa  fh heau,h oR  urowur rogi iuohgVaihu  ,  Vqhg ugo,hIIhIy  u, Towur raIh oVTowhIL 

(00 th,hd hg 0105.) 

23
( 0212أبريل/ نيسان  04" )NP-2/10من بروتوكول ناغويا وفًقا للمقرر  12أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "بيان حول المادة  
<10-2-np-/www.cbd.int/abs/submissionshttps:/ 0202فبراير/ شباط  02< تاريخ آخر وصول. 

https://www.cbd.int/abs/submissions-np-2-10
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باإلضافة إلى ذلك، استكشف المؤلفون مواًدا وأبحاثًا، ومنشورات  NP-3/13.25 مقرر ابًة للوالبيانات الُمقدَّمة استج 24،للتنفيذ
، ومواقع الويب المحلية إلتاحة الموارد الوراثية وتقاسم خارج الموقعأخرى، وُأجريت عمليات أبحاث على مواقع ويب المجموعات 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصادر اإلنترنت األخرى، واستخلصوا البيانات والنتائج من  Lexمنافعها، وقاعدة بيانات 
 العديد من مشروعاتهم البحثية السابقة.

 النطاق
يرد فيما يلي  26كما ُذِكر أعله، لدى األطراف آراء مختلفة حول مسائل النطاق األساسي والزمني والجغرافي لبروتوكول ناغويا.

 ز لكٍل من هذه المسائل لتحديد سياق بعض من األمثلة الواردة في هذه الدراسة.وصف موج
 

 النطاق الزمني
 

هناك مسألة لم يتناولها البروتوكول بوضوح واختلف األطراف بالبروتوكول وباتفاقية التنوع البيولوجي بشأنها، وهي ما إذا كانت 
لي على الموارد أو في وقت استخدام الموارد أم ال. ُيشار إلى هذه  التزامات تقاسم المنافع ال تُثار إال في وقت الحصول األوَّ

وقد تم الحصول على كميات كبيرة من الموارد الجينية  27المسألة باسم "النطاق الزمني"، فيما يتصل بنطاق البروتوكول وتطبيقه.
ي والبروتوكول، وُتجرى االستخدامات الجديدة لهذه في بلدان بجميع أنحاء العالم قبل بدء نفاذ كٍل من اتفاقية التنوع البيولوج

 خارج البلد الموفِّر، بعد بدء نفاذ البروتوكول. خارج الموقعالموارد، التي ُيحتَفظ بها حالًيا في مستودعات 
 

تالي التزم لم يتمكن األطراف باتفاقية التنوع البيولوجي من االتفاق على نطاق زمني خلل المفاوضات المتعددة السنوات، وبال
بروتوكول ناغويا الصمت بشأن هذا الموضوع. إال أن هذا الصمت لم يسوي المسألة، ألن األطراف لم تتفق على ما يشكِّل 
رجعية لألثر. ترى بعض البلدان مسبب االستخدام باعتباره رجعية غير محظورة، بل باألحرى طريقة إلعمال أحكام البروتوكول 

                                                      
24
 (.0212تموز  /يوليو 1) .من بروتوكول ناغويا( 12أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، "آلية عالمية متعددة لتقاسم المنافع )المادة   

25
( 0202شباط فبراير/ 5) ’NP-3/13 للمقرربروتوكول ناغويا وفًقا  من 12أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي "بيانات حول المادة  

2020/submissions.shtml-www.cbd.int/abs/art10/2019  0202شباط فبراير/ 02تاريخ آخر وصول. 
26
 tghw hg auo oVqhgI )u 01( 05. 

27 
 ، هي:0215المحتملة كما تم تحديدها في عرض االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة لعام  المحفزات 

 بيولوجي؛"تبني اتفاقية التنوع ال -
 بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي؛ -
 تبني بروتوكول ناغويا؛ -
 بدء نفاذ بروتوكول ناغويا؛ -
 التصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي أو االنضمام إليها بشكٍل آخر من خلل بلد المنشأ أو البلد التي توفر الموارد الجينية؛ -
 التصديق على بروتوكول ناغويا أو االنضمام إليه بشكٍل آخر من خلل بلد المنشأ أو البلد التي توفر  -
 الموارد الجينية؛ أو  
 التصديق على تشريع إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها من خلل بلد المنشأ أو البلد التي توفر الموارد الجينية." -

اللجنة العالمية المعنية بالقانون البيئي المشترك التابع للتحاد العالمي لحفظ الطبيعة المعني  –فريق األخصائيين العالمي من اللجنة الفرعية االستراتيجية 
تماع الخبراء حول الحاجة آللية عالمية بإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها والموارد الوراثية والمسائل ذات الصلة، "بيان وجهات النظر استعداًدا الج

 .4( 0215 سبتمبر/أيلول  00متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق ذلك ببروتوكول ناغويا" )

http://www.cbd.int/abs/art10/2019-2020/submissions.shtml
http://www.cbd.int/abs/art10/2019-2020/submissions.shtml
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من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بينما ترى بلدان أخرى المسبب باعتباره يؤثر سلبًيا على  02دة وروحه، بما يتوافق مع الما
   28اليقين القانوني.

تطبقه بعض األطراف على نحٍو ال يفرض  29باإلضافة إلى ذلك،ألن البروتوكول التزم الصمت بشأن تعريف "الحصول"،
بينما تطلب أطراف أخرى تقاسم المنافع  30التزامات إال على الموارد الجينية التي يتم الحصول عليها بعد تاريخ نفاذ البروتوكول،

لحصول على ومن المحتمل الموافقة المسبقة عن علم كذلك، للموارد الجينية المستخَدمة بعد بدء نفاذه بغض النظر عن وقت ا
    31هذه الموارد من البلد الموفِّر.

 نطاق االختصاص الموضوعي
لدى األطراف أيًضا آراًء مختلفة حول نطاق االختصاص الموضوعي الذي تغطيه اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. 

البيولوجي والبروتوكول يستثني االختصاص  حيث تؤكد بعض األطراف على أن استخدام عبارة "المادة الجينية" في اتفاقية التنوع
الموضوعي الملموس. بينما تجادل أطراف أخرى بأن الفهم "الواسع والديناميكي" لمفهوم الموارد الجينية سيشمل معلومات 

خاصة أدناه، بينما ال تنظم أغلب األطراف معلومات التسلسل الرقمي في أنظمتها ال 3-3التسلسل الرقمي. وكما ورد في القسم 
بإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها، إال أن العديد من البلدان ُتضمن معلومات تسلسل ملموسة ضمن تعريف الموارد الجينية 
وبعض من هذه البلدان تنظم الحصول عليها. وهناك بلدان أخرى، بينما ال تأخذ معلومات التسلسل الرقمي في االعتبار كمورد 

 32على أنها قد تكون منتًجا للستخدام وبالتالي تخضع لتقاسم المنافع في ظل الشروط المتفق عليها.جيني، إال أنها توافق 

 

 النطاق الجغرافي/المكاني 

                                                      
: 02( المادة n 7. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )2pnbwnp :c. .t0np/ )c 12( 20–23. Greiber and others (n 10) 72–73راجع  28

ما لم ف، "ال تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أي عمل حدث أو واقعة حدثت أو حالة توقفت عن الوجود قبل تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطر 
 agiTI ioVeTgy iuqh uhdioga  twdhuIwouu Eou-fhVgoa,VwewV, auo  VI ."يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك

twI,ouVhuVIL wu rqgwIVwau i uadIy auo oVqhgI )hoIy) fhIhag,q fauo ooi ou Vqh  ai oR ughaVwhI (eoiago e rag 010l( 055–56 

uoVhI VqaV ina,VI og a,VI ,au o,,Tg dogh Vqau ou,hy Vqh, ,au  h ghihaVhoy auo IwVTaVwouI dwrqV ,ouVwuTh Vo h wIV – Vqh,   weh ouey 

uoV a  oiwur Rog a IVgw,V  ag arawuIV ghVgoa,Vweh aii w,aVwou.L 

29 
 ogVhu r uehoV auo   h i naT,qa oy i di hdhuVwur Vqh Earo,a ugoVo,o  ou teou t f,ioVqhVw,a  raIh oVTo, ou euRog,wur 

ehuhRwV oqagwur wu Eogia,L )0100 )0l uqh ioTgua  oR rog o  uVh  h,VTa  ugoihgV, 303y 305. راجع أيًضاtghw hg auo oVqhgI )u 01( 

63–65 ; ogVhu r uehoV auo   wewhg fTiTuooy inTu,Vwoua wV, oR au teo ugoVo,o L )ngwoooR EauIhu  uIVwVTVh 0101(; ia wg 

eaewiaVVh auo eghuoau uo wuy irTVVwur Vqh togowau iuoVu fhIo ewur rouR w,VI oehg Vqh uhgd  iVw weaVwoueL )0101( l ewoghI 3.
 

30
 .511/0214الئحة االتحاد األوروبي من  0راجع المادة  
31
 agro t ear h, auo tgVw i fawy iuqh Earo,a ugoVo,o  auo  مثل البرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجنوب أفريقيا.  راجع 

o,uVqhVw, ewo or, fhIhag,qu t  ooi aV Vqh uoVhuVwa   dia,VIL )rw Iou rhuVhg 0103( 0o–00.ohh a Io e wIa  ogrhga 

auo oVqhgI yiugaeh wur Vqh Earo,a ugoVo,o u t roddhuVag, ou Vqh Earo,a ugoVo,o  ou t,,hII auo ehuhRwV-oqagwur 
Vo Vqh rouehuVwou ou ewo orw,a  twehgIwV, (egw   EwoqoRR 010l( oo–01 .للحصول على مزيٍد من التعليقات حول هذه المسألة    

32  agro t ear h, auo oVqhgIy ina,V-nwuowur oVTo, ou foi todhIVw,  haITghI tooghII ehuhRwV-oqagwur tgwIwur Rgod 

roddhg,wa  auo Eou-roddhg,wa  iIh oR twrwVa  ohhThu,h  uRogdaVwou ou thuhVw, fhIoTg,hI auo tooghII Vqh iIh oR twrwVa  

ohhThu,h  uRogdaVwou ou thuhVw, fhIoTg,hI Rog fhIhag,q auo theh oidhuVL )oh,ghVagwaV oR Vqh rouehuVwou ou ewo orw,a  

twehgIwV, 09 iauTag, 0101.)  <https://www.cbd.int/doc/c/428d/017b/1b0c60b47af50c81a1a34d52/dsi-ahteg-2020-01-05-en.pdf. 
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يعد النطاق الجغرافي لبروتوكول ناغويا موضع خلف كذلك بين األطراف. ينبع هذا الخلف من نطاق االتفاقية، الذي يتضمن 
حيث يزعم بعض  33والية األطراف أو نطاق التحكم في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.العمليات واألنشطة في ظل 
يحد النطاق الجغرافي للبروتوكول ليقتصر على الموارد الجينية ضمن  15بالبروتوكول والمادة  3األطراف أن الرابط بين المادة 

ومع بدء المفاوضات بشأن صك  34زم الصمت حيال هذه المسألة.الوالية الوطنية، بينما تؤكد أطراف أخرى أن البروتوكول الت
دولي حول التنوع البيولوجي خارج الوالية الوطنية، بما فيها الموارد الجينية البحرية، يصف المؤلفون مسألتْين قد يتم اعتبارهما 

 .3-0و 0-0في القسمْين  12فيما يتصل بالمادة 

 الهيكل
الثاني من الدراسة حاالت ُمعيَّنة للموارد الجينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدود، متضمنًة  فيما يتعلق بالتنظيم، يقدم القسم

أمثلة على األنظمة اإليكولوجية والموائل المشتركة، واألنواع المهاِجرة ، والمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية. ويقدم القسم 
يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. ويتضمن هذا القسم أمثلة الثالث حاالت ُمعيَّنة للموارد الوراثية التي 

، واستخدام عينات من أعداد كبيرة من الموقعمجموعات خارج على الموارد الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في 
كائنات متنوعة جغرافًيا، وبيانات تسلسل الجينوم/معلومات التسلسل الرقمي التي ال يلزم فيها الوصول الفعلي الستخدام 

دم القسم المعلومات الجينية، والتي تنطوي على استخدام المكونات الجينية التي يتم العثور عليها في كائنات متعددة. وأخيًرا، يق
الرابع حاالت ُمعيَّنة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدود أو التي يتعذر منحها 
الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. يتضمن ذلك المعارف التقليدية المرتبطة التي تحتفظ بها الشعوب األصلية 

ر الحدود الوطنية، والمعارف التقليدية المرتبطة المتاحة بشكٍل عام، والمعارف التقليدية المرتبطة ذات والمجتمعات المحلية عب
 .خارج الموقعالمصدر الذي ال يمكن تعقبه في مجموعات 

 

حدد  35من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع 12نلحظ أن تقرير اجتماع فريق الخبراء حول المادة 
سيناريوهات إضافية يمكن تغطيتها في القسم الثالث، أي، الحاالت التي لم تطور فيها الدولة الطرف إجراءاتها و/أو تفتقد فيها 
القدرة على منح موافقة مسبقة عن علم، يشمل ذلك الحاالت التي ال يتضح فيها الجهة التي لديها السلطة لمنح الموافقة المسبقة 

مين البروتوكوالت المجتمعية إجراءات لإلتاحة مع عدم إنشاء متطلب وطني للموافقة المسبقة عن علم؛ عن علم وفي حالة تض
والحاالت التي تقرر فيها الدولة الطرف عدم طلب الموافقة المسبقة عن علم. وقد اخترنا عدم تناول هذه الحاالت، ألن  وجود 

ذه الحاالت قد يبدو أنه يتعارض مباشرًة مع ممارسة الحقوق السيادية على آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع لتناول ه
الموارد الجينية من خلل القرارات القانونية و/أو اإلدارية و/أو قرارات السياسات الخاصة باألطراف المستحوِذة أو المسيِطرة. 

إلثراء   12التي قد تقع ضمن نطاق المادة ونرغب في التأكيد على أن الوالية لهذه الدراسة ليست سوى لتحديد الحاالت 
المناقشات في االجتماع الثالث المقبل للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ. وينبغي أال تُفسَّر هذه الدراسة باعتبارها ُتصدر أي أحكام 

فاوض بشأن هذه اآللية حول الحاجة آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وطرائق ذلك، أو حول ما إذا كان يجب الت
 ألي حالة ُمقدَّمة.   

                                                      
 )ب(. 4اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة  33

34
 .ogrhga auo oVqhgI )u 09( 00–03 Rog aoowVwoua  ,oddhuVag, ou VqwI daVVhg  انظر 

35
من بروتوكول ناغويا المتعلقة بالوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع"  12اتفاقية التنوع البيولوجي، "تقرير اجتماع فريق الخبراء حول المادة  أمانة 

 (.11)رقم 
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 الحاالت الُمعيَّنة للموارد الجينية التي تحدث في حاالت عبارة للحدود .2 

بالنظر إلى  36الرغم من صعوبة تحديد نسبة الموارد الجينية التي تغطي الحدود، إال أنها من المرجح أن تكون مرتفعة.على 
 ا مورغينوالطبيعة الصناعية للحدود السياسية، فل عجب أن الكثير من األنواع ُموزَّعة عبر الحدود الوطنية. وكما وصفه

 أن تكون من نوعْين على األقل: الحاالت العابرة للحدود يمكن وآخرون فإن
 

"حالة عابرة للحدود في الموقع" حيث طورت الموارد الجينية أو المعارف التقليدية سماتها الخاصة وال تزل موجودة 
" حيث توجد الموارد الجينية أو المعارف خارج الموقععبر الحدود في الظروف الطبيعية؛ و "حالة عابرة للحدود 

 37الموائل التي طورت فيها سماتها األساسية في أكثر من بلد. التقليدية اآلن خارج
 

، وقد ُيعتَبر 11أو  12تُقدَّم أمثلة على هذه الحاالت فيما يلي، مع فهم أن بعضها قد يكون قابًل للحل بموجب إما المادة 
 بعضها بالكامل خارج نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول.

 اإليكولوجية والموائل/األنواع المشتركة الُموزَّعة عبر الحدود الوطنيةالنظم  .2-1

لكنها  ،38، التي ُتستخَدم تقليدًيا لمعالجة الخمج الفطري في أوغندابنتاس لونغيفلوراتوجد بعض األنواع في البلدان المجاورة مثل 
التي  كاثارنسوس روزيوس، مثل العناقيد الوردية، أو ويتم العثور على بعٍض منها في مناطق أبعد بكثير 39توجد أيَضا في كينيا.

تسرد مجموعة النباتات الدوائية األفريقية التي  40.تنشأ في مدغشقر، لكن يبدو أنها ُتزَرع وُتجنَّس في الهند وأماكن أخرى أيًضا
 41مختلفة في بلدان كثيرة.نشرها االتحاد األفريقي وصًفا ألنواع نبات كثيرة أصلية ببلدان متعددة وقد ٌتعَرف بأسماء 

 

وهو نبات يحتوي على حمض الروزمارينيك يستخدمه سكان جزر المحيط الهادئ  هليوتروبيام فوزريانممن األمثلة األخرى 
فانواتو، وتونغا، وميكرونيزيا  لعلج حاالت التسمم من السيجوتوكسين، ويوجد في كاليدونيا الجديدة، وبولينيزيا الفرنسية، و

                                                      
36
 tgaqad tTVRwh oy iugauI oTuoag, fhIoTg,hIy rouIhuV auo rTIVodag,  aiL )0103( 9  aiy euewgoudhuV auo theh oidhuV 

ioTgua  059y 061. 

37
  ogrhga auo oVqhgI )u 09( 011. 

38  Kakudidi Esezah and others, ‘Antifungal Medicinal Plants Used by Communities Adjacent to Bwindi Impenetrable National 

Park, South-Western Uganda’ (2015) 7 188 ,184 لمجلة األوروبية للنباتات الطبيةا. 

39
 ، دون تاريخ(SERNEC)معلومات سجل المجموعات التفصيلية  ’CM226483كتالوج معشبة متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي رقم  

<http://sernecportal.org/portal/collections/individual/index.php?occid=12316926&clid= 

0%3e>  0101شباط فبراير/ 29 ريخ الوصول األخيرتا. 

40
 دون تاريخ( SERNEC)معلومات سجل المجموعات التفصيلية  ’ASU0104660كتالوج معشبة النباتات الوعائية بجامعة والية أريزونا رقم  

<http://sernecportal.org/portal/collections/individual/index.php?occid=11238099 

&clid=0> accessed 28 February 2020 يدل على "أصلي بمدغشقر للهند"(. هناك الكثير من السجلت  0202شباط فبراير/ 02تاريخ آخر وصول(
 لعائلة النباتات هذه المجموعة من مجموعة متنوعة من البلدان، بما فيها كوبا، وجزر البهاما، والفلبين. SERNECالعشبية في 

41
. راجع أيًضا الحدائق 02( 0214)الطبعة الثانية، االتحاد األفريقي عام  دستور األدوية األفريقيلجنة البحوث التقنية العلمية باالتحاد األفريقي،  

بكيو(، حيث تتمتع بأداة بحث مفيدة "نباتات العالم" يمكن استخدامها لتحديد الكثير من نباتات العالم األصلية بأكثر من بلد. راجع (النباتية الملكية، كيو 
شباط فبراير/ 02تاريخ آخر وصول  <http://www.plantsoftheworldonline.org>" )دون  تاريخ( الحدائق النباتية الملكية، كيو "نبتات العالم

0202. 
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وتعد شجرة النيم مثااًل آخر، وهي شجرة معروفة على نطاق واسع باستخداماتها في الهند، لكنها أصلية في  42بان.وحتى اليا
عدٍد من البلدان في شبه القارة الهندية، بما فيها نيبال وباكستان وبنغلديش وسري النكا والملديف، كما توجد في أجزاء من قارة 

ة المتفرقة لهذه األنواع العابرة للحدود قد تتيح للمستخدمين المطالبة على نحٍو غير دقيق من الممكن تصور أن الطبيع 43أفريقيا.
باإلضافة إلى ذلك، قد يتعذر في بعض  44باالستحواذ عليها من بلد غير البلد الفعلي الذي تم الحصول على المورد منه.

ستخدام هذه الموارد الجينية تحديد ما إذا كانت التزامات الحاالت على البلدان الموفِّرة التي تفرض متطلبات تقاسم المنافع ال
التقاسم قد تم استحقاقها أم ال. في بعض الحاالت، مع ذلك، قد تكون هناك تجمعات ألنواع ذات فوارق جينية كافية لتتيح 

 تحديد المصدر.

 األنواع المهاِجرة .2-2

تقضي الكثير من األنواع المهاِجرة أجزاء من فترة حياتها في واليات وطنية مختلفة أو خارج حدود الواليات الوطنية. وبالتالي 
معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات يمكن تصنيف هذه األنواع باعتبارها تحدث في الحاالت العابرة للحدود. 

األرضية والمائية والطيرية  ةطرًفا تركز على حفظ األنواع المهاِجر  132ة بالتنوع البيولوجي بها معاهدة ذات صل – 45الفطرية
وتعرِّف األنواع المهاِجرة باعتبارها "التجمع الكامل أو أي جزء  –وموائلها ومسارات هجرتها واستخدامها استخداًما مستداًما 

                                                      
42

 Use of rosmarinic acid and the derivatives thereof to treat ciguatera International Patent (PCT)راجع براءة االختراع  
 .WO2011012780A1طلب رقم 

43
( 0211 تشرين الثاني /نوفمبر 05، الغازيةمجموعة األنواع ) ’Azadirachta Indica (Neem Tree)‘المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية  

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/8112#todistribution>  هناك كثيًرا من الخلط في 0202شباط  /فبراير 02تاريخ آخر وصول"( .
. حيث ُتعتَبر أنها أصلية بالمناطق الجافة في أفغانستان وباكستان والهند وسري النكا وبنغلديش .A. indicaت المتعلقة بالتوزيع الطبيعي لـ الكتابا

 وميانمار والصين"(.

قانون براءات االختراع السويسري  إعلن مصدر الموارد الجينية والمعارف التقليدية فيمن المحتمل لتجنب متطلب تقاسم المنافع. راجع وفد سويسرا،  44
اللجنة الحكومية الدولية . WIPO/GRTKF/IC/30/9بيان مُقدَّم من سويسرا استجابةً للوثيقة  – واللوائح السويسرية ذات الصلة المتعلقة بالموارد الجينية

( ]ُيشار إليه فيما بعد بسويسرا، 0212 سبتمبر/أيلول، )WIPO/GRTKF/IC/31/8، للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
"بلد إعلن المصدر[. الحكومة السويسرية، في توضيح تفضيل في قانونها لطلبات براءة االختراع لتحديد "مصدر" الموارد الجينية على العكس من 

إلى الكشف عن "بلد المنشأ" كما تم اقتراحه من خلل بعض الوفود  المنشأ" للموارد الجينية ذكرت: إذا كان طالب الحصول على براءة االختراع يحتاج
اءة االختراع أن في مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، فيمكن لطالب الحصول على بر 

نيا أو إيطاليا أو رومانيا أو سويسرا، بغض النظر عما إذا كان النبات مصدره بالفعل في بلد يكشف عن أي من بلدان المنشأ، أي النمسا أو فرنسا أو ألما
وسيتعارض  احتمالية لتجنب الكشف عن البلد التي وفرت بالفعل المورد الجيني.المنشأ التي كشف عنها أم ال. وبالتالي فإن مفهوم "بلد المنشأ" سيوفر 

 ول على الموارد وتقاسم المنافع. ذلك مع هدف تعزيز الشفافية في الحص

)تم إضافة التأكيد(. باإلضافة إلى ذلك، ينص قانون براءات االختراع السويسري على عقوبات ما بعد المنح تصل إلى غرامة  01المرجع نفسه الفقرة 
 .02أ(. المرجع نفسه في فقرة 21 فرانك سويسري ونشر حكم القاضي، لإلعلن غير المشروع المتعمد عن مصدٍر ما )المادة 122,222بقيمة 

45
 1، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1121عام  يونيه/حزيران 03معاهدة المحافظة على األنواع المهاِجرة من الحيوانات الفطرية )تم تبنيها في  

 .15مواد القانون الدولية  11( 1123عام  نوفمبر/تشرين الثاني
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من الحيوانات البرية، تعبر نسبة كبيرة من أعضائها دورًيا وعلى نحٍو  منفصل جغرافًيا من تجمع من أي أنواع أو أصنوفة أقل
 46تنبؤي واحًدا أو أكثر من حدود الوالية الوطنية."

 

إال أن هذا يثير مسألة  47على الرغم من أن استخدام الموارد الجينية من األنواع المهاِجرة يخضع بشكٍل عام للنهج الثنائي،
قد ال يمرر النهج الثنائي  48اإلنصاف بين الدول، وال سيما في الحاالت التي تهاجر فيها األنواع عبر القارات وفيما بينها.
توضح األمثلة الثلثة التالية  49لتقاسم المنافع الموارد على نحٍو منصف لألماكن التي يلزم وجودها فيها لحفظ هذه األنواع.

التحديات التي تنشأ في الحالة الُمعيَّنة من األنواع المهاِجرة. وُتستخَدم المراجع لبراءات االختراع التالية كانعكاس بعض 
الستخدام الموارد الجينية، والحتمالية إنتاج المنافع. ال يقصد المؤلفون اقتراح أن المنافع مطلوب تقاسمها في أٍي من األمثلة 

 الُمعينة التالية.
 

 ليس األوروبي )أنغيل أنغيل(األنق
 

متد موئله من بحر تنوع يتجول بشكٍل واسع طوال فترة حياته. في منتصف فترة حياته،  )أنغيل أنغيل(األنقليس األوروبي 
وتهاجر بعض التجمعات أيًضا إلى بعض المسافات في الداخل باستخدام أنظمة المياه العذبة  50البلطيق إلى شمال أفريقيا.

ير العادة، يعيش األنقليس في كٍل من المياه المالحة والعذبة خلل فترة حياته( لكن في بداية فترة حياته ونهايتها، يعبر )على غ
األنقليس المحيط األطلنطي للوصول إلى منطقة بيضه المعروفة، بحر سارغاسو )اعترف بها مؤتمر األطراف باتفاقية التنوع 

على الرغم من أن النظام اإليكولوجي لبحر سارغاسو  يقع و  51مية إيكولوجية أو بيولوجية(.البيولوجي باعتبارها منطقة ذات أه
بشكٍل أساسي خارج الوالية الوطنية، إال أنه يقع مباشرًة ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة ببرمودا وأجزاء من مناطق 

ات المتحدة(. وقد تم الحصول على براءات اختراع على اقتصادية خالصة أخرى مثل جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكة، الوالي

                                                      
46

 )أ( 1المرجع نفسه المادة  

47
، المتعلق بنظام الحصول على الموارد 0211عام  مارس/آذار 02بتاريخ  11من المرسوم التنفيذي رقم  0على سبيل المثال، بالنظر في المادة  

األنواع (، التي تنص في جزٍء منها على أن "0211البيولوجية والجينية في جمهورية بنما والتحكم في استخدامها وفيما يتعلق بإرساء التدابير األخرى )
 المهاِجرة التي توجد نظًرا ألسباب محتملة ُتضَمن في األرض الوطنية." )ترجمة غير رسمية(.

48
يتاني" إذا كان يمكن النظر في مسألة مشابهة فيما يتصل باألنواع الكوزموبوليتانية. في مجال الجغرافيا الحيوية، ُيشار إلى النوع باعتباره "كوزموبول 

 و جميع مناطق العالم.توزيعه يظهر في أغلب أ

49 
Morgera and others (n 29) 203. 

50
 t iadhI ihVV h auo oVqhgIy irqhgh  u,h Vqh eh  auo Vqh e hiqauV rhgh uorhVqhgu th, wuh oR Vqh eTgoihau eh  eh,aTIh oR 

rqaurwur f,ogo or, wu ooTVqihIV eTgoih auo EogVqihIV tRgw,alL )0100( 00 nwIq auo nwIqhgwhI 301. 

51
( 0215حزيران/يونيو  15 ولوجي،آلية مركز تبادل المعلومات التفاقية التنوع البيأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي "بحر سارغاسو" ) 
<0ttr/://n0h.nw..bct/.:t:w:/n/pnn.p.n..nbhnctc//022212 0202شباط فبراير/ 02<تاريخ الوصول األخير. 
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 52نحٍو رئيسي في الواليات المتحدة وأوروبا تشير إلى األنقليس األوروبي والكيمياء الحيوية الموجودة في أنواع مثل الليكتين

 53والسيتوكين.
 

 (دانايوس بلكسيبوس) الفراشة الملكية
 

( وهي مهاِجرة في األمريكتْين، وتعبر المكسيك، دانايوس بلكسيبوسالفراشة الملكية )نوع آخر من األنواع المهاِجرة المعروفة 
والواليات المتحدة وكندا طوال فترة حياتها. وقد ُأدِرجت في التذييل الثاني لمعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات 

ر في المحيط الهادئ وما بعده، حيث ال ُتنفِّذ مزيًدا من الهجرات . انتشرت الفراشة الملكية اآلن للجز 1121الفطرية منذ عام 
لة.  0211.55تم إعداد تسلسل لجينوم الفراشة الملكية بالكامل وُنشر علًنا عام  54المطوَّ

 

 57وتغطية التسلسلت، 56هناك أمثلة على براءات االختراع أو تسجيلت براءات اختراع باستخدام السلالت الخلوية،
من الفراشات الملكية. ويقع عبء حفظ هذه األنواع األكثر ارتكاًزا من الناحية الجغرافية على  59واألنزيمات 58والبروتياز،
حيث تتحمل مسؤولية حماية المواقع الدائمة الخضرة في  -دولة نطاق الهجرة الوحيدة الطرف ببروتوكول ناغويا  -المكسيك 

                                                      
صدارها يعكس نشاط البحث والتطوير وبالتالي يدل على حدوث "استخدام الموارد الجينية".  52 لى سبيل عكما ُذكر أعله، فإن تقديم براءات االختراع وا 

؛ وبراءة االختراع US9035033B2رقم  Tumor and infectious disease therapeutic compositionsالمثال براءة االختراع األمريكية 
 Label free biosensors, gram-negative bacteria detection, and real-time and end point determination ofاألمريكية 

antibiotic effects  رقمUS10287616B2 وبراءة االختراع األمريكية ،Methods and compositions for the inhibition of biofilms on 
medical devices  رقمUS8454566B2 ،وبراءة االختراع األمريكية Bioadhesive microspheres and their use as drug delivery 

and imaging systems  رقمUS6365187B2،  وبراءة االختراع األمريكيةMethod of using lectins for contraception, prophylaxis 
against diseases transmittable by sexual contact, and therapy of such diseases, and apparatus for administering 

lectins  رقمUS6743773B2وبراءة االختراع األمريكية ، Method of using lectins for prevention and treatment of oral and 
alimentary tract disorders  رقمUS7790672B2. 

 .EP2349224B1( رقم EPO) Orally administrable immunostimulant product for aquaculture براءة االختراع األوروبية 53

54
 thga o  ,rogda,iy irooi  I auoI ewoowehgIwV,yu rooi  I auoIL  agrhIV eTVVhgR , - Vqh  ouag,qL )rooiل المثال راجع على سبي 

 I auoI EaVTga  fhgwVarh ugTIV yo th,hd hg 0115( >qVViu//,ooiwI auoI. wIqoidTIhTd.ogr/IqoiagVw, h.aIi 

lwo’00< a,,hIIho 00 nh gTag, 0101;  ouag,q eTVVhgR , Ehi cha auo ugTIVy i ouag,q owrqVwurI  aiL )uo oaVh( 

<qVViIu//iii.douag,q.ogr.ue/wuVgooT,Vwou-Vo-ghIhag,q/douag,q-IwrqVwurI-dai/< a,,hIIho 00 nh gTag, 0101. 

55 
oqTaw cqau auo oVqhgIy iuqh  ouag,q eTVVhgR , thuodh rwh oI  uIwrqVI wuVo  our-twIVau,h  wrgaVwouL )0100( 0lo rh   00o0. 

56
 براءة اختراع أو طلب يشير إلى السللة الخلوية دانايوس بلكسيبوس 001عن  WIPO Patentscope أسفر البحث عن براءات االختراع في  

(DpN1 الواردة في ) aTga t ua odaghI auo oVqhgIy iEoeh   uIh,V rh    wuh raia  h oR rodi h  E-t ,,oI, aVwou auo owa , aVwou oR 

fh,od wuauV ugoVhwuIL )0113( 09 ewoVh,quo or, ugorghII 005. 

57
 Preparation of 3-Hydroxypropionic Acid in Recombinant Yeast Expressing an (PCT) سبيل المثال طلب براءة االختراع الدوليعلى  

Insect Aspartate-1 Decarboxylase  رقمWO2015017721A1 وطلب براء االختراع األمريكي؛ Modulating nudix homology domain (nhd) 

with nicotinamide mononucleotide analogs and derivatives of same  رقمUS20190350960A1. 

58
 Uso de proteases intestinais de lagartas de danaus plexippus para a hidrólise das proteínas do leite e طلب براءة االختراع البرازيلي 

produção de fórmulas hipoalergênicas  رقمBR102018005066A2. 

59
رقم  Methods for the enzymatic production of isoprene from isoprenol( PCTطلب براءة االختراع الدولي ) 

WO2014076016A1( ؛ وطلب براءة االختراع الدوليPCT )Microorganisms for the production of insect pheromones and 
related compounds  رقمWO2018213554A1. 
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ذه المواقع الدائمة الخضرة ُمعرَّضة للتهديد من تغّير المناخ والقطع غير القانوني غابات أوياميل فير بوسط المكسيك. ه
يعترف وصف قائمة التراث العالمي بالحاجة  60على الرغم من أن الكثير من هذه المواقع يقع ضمن محمية حيوية. -لألشجار 

ديلة لقطع األشجار، يشمل ذلك التشجيع على إلى العمل مع المجتمعات المحلية بشأن الحماية البيئية وتوفير سبل عيش ب
 61آليات لتقاسم المنافع للمجتمعات المحلية كحافز لتعزيز دعمها للحفظ.

 

 البطة البرية )أنس بلتيرهينشوس(
 

 -األوروبية  -االتفاق بشأن حفظ الطيور المائية األفريقية (، نوع يغطيه أنس بلتيرهينشوسالمثال األخير هو البطة البرية )
، وهي معاهدة ُمخصًّصة لحفظ الطيور المائية المهاِجرة وموائلها عبر أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط وآسيا 62اآلسيوية المهاجرة

يتضمن نطاق البطة البرية شمال وشرق أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وآيسلندا وكندا.  63الوسطى وغرينلند واألرخبيل الكندي.
 المحلية. وهي السلف لسلالت البط

 

تم الحصول على الكثير من براءات االختراع، أو إجراء طلبات لبراءات اختراع باستخدام الموارد الجينية من البط البري، بما 
باستخدام الجلوبين المناعي  65باستخدام األحماض النووية والخليا إلنتاج اللقاحات، 64في ذلك تطوير السلالت الخلوية،

نتاج الوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائبة. 67وعلج الموائل، 66ض في الّلَفقارّيات،إلنشاء مقاومة األمرا  68وا 
 

، أو أن 11، وبعضها بموجب المادة 12كما سبق ذكره، قد يخلص األطراف إلى أن األمثلة السابقة قابلة للحل بموجب المادة 
 والبروتوكول.مثال واحد أو أكثر من األمثلة يقع خارج نطاق االتفاقية 

                                                      
60

 /0ttr/:///0n.bcn/n...pw/nc/wb/t( >قائمة التراث العالمي، دون تاريخ) ‘محمية الغلف الحيوي للفراشة الملكية’ليونسكو،ا 
 .0202شباط فبراير/ 02/< تاريخ آخر وصول 1012

61 
 .لمرجع نفسها

62 
 1، ودخل حيز التنفيذ في 1112 أغسطس/آب 15اآلسيوية المهاجرة )التي تم تبنيه في  -األوروبية  -لمائية األفريقية االتفاق بشأن حفظ الطيور ا 

 .UNTS 203 0325( 1111 نوفمبر/تشرين الثاني
63 ://:, ‘://:’ )c. .:tn( >0ttr/://///.bcnr-:n/:..pw/nc/wnw:wbc/tpbhnct/:n/:< :nnn//n. 02 lnwpb:po 0202  
 .0202شباط فبراير/  02< تاريخ الوصول األخير https://www.unep-aewa.org/en/species"األنواع" )دون تاريخ( > AEWAو

64
 .WO2009004016A1رقم  Immortalized avian cell lines( PCTطلب براءة االختراع الدولي ) 
65
 .WO2007077256A1( رقم PCT) Avian telomerase reverse transcriptase( PCTطلب براءة االختراع الدولي ) 

66
 dsRNA induced specific and non-specific immunity in crustaceans and other( PCTطلب براءة االختراع الدولي) 

invertebrates and biodelivery vehicles for use therein  رقمWO2009004016A1. 
 .WO2001047545A1رقم  Preventives and remedies for chronic hepatitis( PCTطلب براءة االختراع الدولي ) 67
68
 Anoxic biological production of fuels and of bulk chemicals from second generation( PCTطلب براءة االختراع الدولي ) 

feedstocks  رقمWO2014207099A1. 
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 المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية .2-3

يعترف القانون الدولي بمواقع ُمعيَّنة كمناطق تمتد لما بعد الوالية الوطنية حيث ال يمكن للدول التأكيد على مطالبات بالسيادة، 
ة العامة لألمم المتحدة القرار ، تبنت الجمعي0212مثل أعالي البحار أو قاع البحر العميق )"المنطقة"(. في أواخر عام 

لبدء المفاوضات حول صك دولي متعلق بالتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية تحت رعاية  20/041
 69اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

 

البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج شارك المندوبون في الجلسة الثالثة من المؤتمر الحكومي الدولي بشأن حفظ التنوع 
نطاق الوالية الوطنية واستغلله على نحٍو مستدام، ألول مرة، في المفاوضات النصية على أساس "مسّودة أولية". تناول هيكل 

. أحد هذه 0211 الوثيقة نصوًصا عامة ومسائل شاملة، باإلضافة إلى العناصر األربعة الُمحدَّدة في الحزمة المتَفق عليها عام
العناصر هو موضوع الموارد الجينية البحرية، بما فيه المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع. ستنظر الجلسة الرابعة من المؤتمر 

دة منقَّحة التفاق يتضمن قسًما حول الموارد الجينية وتقاسم المنافع.  70الحكومي الدولي في نص مسوَّ
 

ئل العابرة للحدود مؤثرتان في العلقة بين بروتوكول ناغويا والصك المحتمل حول التنوع هناك مسألتان على األقل من المسا 
البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. تتعلق المسألة األولى بالموارد الجينية "متداخلة المناطق" التي قد 

صادية الخالصة للدولة وأعالي البحار وقاع البحر العميق )"المنطقة"(. تمر أو توجد في كل الجانبْين، الحدود بين المنطقة االقت
وتتعلق المسألة الثانية بالمناطق البحرية التي تقع على الجرف القاري الممتد إلحدى الدول الساحلية. في كلتا هاتين الحالتين، 

واقعة خارج الوالية الوطنية. إذا تناول الصك من الممكن أن يوجد نفس المورد الجيني  ضمن الوالية الوطنية وفي المناطق ال
المحتمل حول التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية في النهاية الموارد الجينية لمياه أعالي البحار، 

ألنها ال تدعو سوى إلى  ،11وسيتعذر تطبيق المادة  71فستقع هذه الموارد الجينية على نحٍو محتمل في إطار نظامْين مختلفْين.
التعاون العابر للحدود في الحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية في الموقع ضمن إقليم أكثر من طرٍف واحد. اقترحت 

 72بعض الدول صيغة تتناول المسألتْين السابق ذكرهما في الفقرة السابقة، إال أنه لم يتم االتفاق على النص.
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، "المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية للمزيد من المعلومات، راجع األمم المتحدة 

 ./https://www.un.org/bbnjالوطنية"، عبر اإلنترنت: 
70
دة منقَّحة التفاق في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في   المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية نص مسوَّ

، الجزء الثاني: الموارد الجينية البحرية، متضمًنا المسائل المتعلقة A/CONF.232/2020/3وثيقة األمم المتحدة   الوطنية واستغلله على نحو مستدام،
ل الجلسة الرابعة للمؤتمر 0202آذار  /مارس 11بتاريخ  24/543 المقرربتقاسم المنافع.   ألقرب تاريخ متاح ممكن تقرره الجمعية العامة. أجَّ

71 uT  wo o,oeaeewy iuqh fwrqVI Vo thuhVw, fhIoTg,hI  h,ouo EaVwoua  iTgwIow,Vwouu rqa  hurhI Rog Vqh  urowur EhroVwaVwouI aV 

Vqh iuwVho EaVwouIL )egw   ’ EwoqoRR 0101( 036–3o. 

72
، للنظر فيها في الجلسة الرابعة من المؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك 0202شباط  فبراير/ 02خ المقترحات النصية التي قدمتها الوفود بتاري  

لوالية الوطنية دولي ملزم قانونًا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق ا
 0211تشرين الثاني  /نوفمبر 12مؤتمر(، استجابًة للدعوة التي قدمتها رئيسة المؤتمر في مذكرتها بتاريخ واستغلله على نحٍو مستدام )ال

(A/CONF.232/2020/3 تجميع كل مادة على حدة من المقترحات النصية للنظر فيها في الجلسة الرابعة بتاريخ :)0202نيسان  /أبريل 15، 
 (.5) 12ندونيسية بشأن المادة مقترحات االتحاد األوروبي والمقترحات األ
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 للموارد الوراثية التي يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليهاالحاالت الُمعيَّنة  .3

، واستخدام فحص العينات المتنوعة جغرافًيا خارج الموقعتعد الموارد الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في مجموعات 
جميعها حاالت يمكن اعتبارها تنطوي على موارد التي يأتي مصدرها من مناطق وبلدان مختلفة، ومعلومات التسلسل الرقمي 

جينية يتعذر منحها الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. تقتضي هذه الحاالت ضمنًيا جوانب أخرى من البروتوكول لم 
لى مورد وال سيما معايير النطاق الزمني والنطاق االختصاص الموضوعي، وما يعنيه الحصول ع -يتم تناولها بشكٍل نهائي 

 جيني.

 خارج الموقعالموارد الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في مجموعات  .3-1

بجميع أنحاء العالم. تتضمن هذه  خارج الموقعُيحتَفظ بعينات من الموارد الجينية في مجموعة متنوعة من المستودعات 
المجموعات حدائق نباتية ومعاشب ومستنبتات وبنوك الجينات وبنوك البذور وحدائق الحيوان وأحواض األحياء المائية 

باألنواع التي تم الحصول عليها قبل بدء نفاذ اتفاقية التنوع  خارج الموقعوالمجموعات الخاصة. وتحتفظ الكثير من مجموعات 
وتحتوي بعضها على أنواع ُموَدعة دون معلومات البلد الموفِّر.  73وجي، وقد يتم الحصول على بعضها ألغراض تجارية،البيول

في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات ذات صلة بتمويل أولويات البحث  خارج الموقعوما يزيد األمر تعقيًدا أن المجموعات 
مهَملة أو المهَّددة باالنقراض، يشمل ذلك ألطراف ثالثة، على نحٍو سريع دون المجموعات الالتخلص من وتغييرها. فقد يتم 

 74مسائل محتملة ذات صلة بالوثائق الناشئة للمتلقي.
 

تختلف الدول حول ما إذا كانت التزامات البروتوكول تنطبق على الكيانات التي ُتجري استخدامات جديدة للموارد الجينية في 
ال.  على سبيل المثال، من الواضح أن نظام االتحاد األوروبي الذي ينفذ بروتوكول ناغويا ال ينطبق  أم خارج الموقعمجموعات 
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إال أن هناك أيًضا مجموعات تجدر اإلشارة إلى أن شروط الحصول لألنواع قد تكون مقصورة على استخدامها للستغلل غير التجاري فحسب.   

خاصة ذات تركيز تجاري. ويكمن أحد جوانب استخدام مجموعات خارج الموقع في جمع المجموعات أو مكتبات المنتجات الطبيعية التي سيتم 
كتبة متاحة تجارًيا للمنتجات الطبيعية واحدة من هذه المكتبات، وهي م TimTecاستخدامها لفحصها للتحقق من الخصائص المطلوبة. وتعد مكتبة 

مركب طبيعي خالص. تحتوي هذه المكتبة على مجموعة متنوعة من المواد الطبيعية والمركبات مشتَّقة على نحٍو رئيسي من النباتات،  222تحتوي على 
 على الرغم من أن العينات أيًضا تأتي من البكتيريا والفطر والمصادر الحيوانية.

أن "المصادر الطبيعية العامة والمعلومات المرجعية متاحة ألغلب العينات"، إال أنه ال يتضح ماهية المعلومات إلى  TimTecعلى الرغم من إشارة 
المصادر  المرجعية المتاحة للمكتبة وما إذا كان العلماء الذين يستخدمون المكتبة يحصلون على المواد المرجعية أم ال، وذلك ألن هناك الكثير من

. راجع TimTecلمختلفة ُمضَمنة. وقد استعانت العديد من االختراعات الحاصلة على براءة اختراع بمكتبة المنتجات الطبيعية والمواقع الجغرافية ا
"TimTec Compound Libraries for Screening, Chemical Building Blocks< )دون تاريخ( "https://www.timtec.net/ تاريخ>

 .0202حزيران  /يونيه 12الوصول األخير 
( 0212مارس  /آذار  01والمهدَّدة" )المعزولة جتمع حفظ مجموعات التاريخ الطبيعي "المجموعات م 74
<0ttr/:///rc0n.wb./brbd:ph.cnt//brb//0pn:tncn.h:c.hkpr0:cn.hn.wwnntb.c/ 0202شباط  /فبراير 02< تاريخ آخر وصول ;

(n’bc lnnwb/rno, ‘kpr0:cn. :c. /c.:cwnpn. n.wwnntb.c/ t0n /.rbn :t l.pt n.wwbc/ lnntbcw’ )cwe/  Nn// ,2 
/nnnhwnp 0215( >0ttr://cn//.b/wnp..pw/.pr0:cn.-:c.-nc.:cwnpn.-n.wwnntb.c/-t0n-t.rbn-:t-d.pt-n.wwbc/-

hnntbcw/< :nnn//n. 02 lnwpb:po 0202; k/n/ ,eb.w.wbn:w  n/.bpnn nnctpn/: dc.nprbccbcw t0n lbtbpn .d obdn 
wnbncnn/ :c. eb.tnn0c.w.wo (k/n/ 0221( 03–04. 
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لكن التشريع في عدد من البلدان مثل البرازيل  75على الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل بدء نفاذ البروتوكول.
عن استخدام الموارد الجينية التي تم الحصول عليها في وقٍت سابق لبدء وكولومبيا وجنوب أفريقيا يتطلب تقاسم المنافع الناشئة 

خارج فيما يخص البلدان التي تتطلب تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية في المجموعات  76نفاذ البروتوكول.
م إيداعها قبل اتفاقية التنوع البيولوجي أو ، تنشأ مشكلة لألنواع التي يتم إيداعها دون معلومات بلد المنشأ أو التي يتالموقع

البروتوكول، وهي أن الموافقة المسبقة عن علم، إذا كانت مطلوبة اآلن، لم تكن ممنوحة من قبل. توضح األمثلة التالية تحدي 
بعض  وتوفر معلومات حول كيفية تعامل خارج الموقعالموارد الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في مجموعات 

 مع متطلبات الحصول عليها وتقاسم المنافع للموارد المختلفة التي تم االحتفاظ بها في مجموعاتها. خارج الموقعمجموعات 
 

 المتسنبتاتمجموعات 
 

من الكائنات المجهرية مستنبتات، الكثير منها أعضاء باالتحاد الدولي لمجموعات  خارج الموقعتعد المستودعات الرئيسية 
ت. وتتضمن الكائنات الميكروسكوبية )أو الكائنات المجهرية( الُمضَمنة في هذه المجموعات البكتيريا، والكائنات المستنبتا

الوحيدة الخلية، والفطر والطحالب. قد تحتوي المتسنبتات أيًضا على السلالت الخلوية للنباتات والحيوانات، والفيروسات، 
 77(.cDNAالمتمم )ُيعَرف أيًضا باسم  صبغيالخلوي لوالحمض اواالمشتقات مثل البلزميد 

 

ل تقريًبا بالمجموعات أو أعضاء منتسبين من  1222يحتوي االتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات على   105عضو مسجَّ
كما أن لديه مدونة قواعد سلوك "تصدِّق على مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي وتتطلب الحصول على مواد بيولوجية  78بلًدا.

في بينما تنشأ أغلب الموارد الجينية الميكروبية في المستنبتات من مصادر  79وتوريدها انطلًقا من الموافقة المسبقة عن علم."

                                                      
75 

الخاصة بالبرلمان األوروبي والمجلس المعني بتدابير االمتثال للمستخدمين من بروتوكول ناغويا  511/0214راجع الئحة )االتحاد األوروبي( رقم  
 .OJ L150/59[0214( ]1) 0على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها في االتحاد، المادة بشأن الحصول 

اآلندي  ومقرر[ 0214] 1342 المقرر(؛ كولومبيا، 13,103/0215(، قانون رقم 32)ثامًنا(، المادة  0راجع البرازيل، قانون التنوع البيولوجي، المادة 76
( )وتعديلت 0224لعام  12)قانون رقم  0224, 22(؛ وجنوب أفريقيا؛ اإلدارة البيئية الوطنية: قانون التنوع البيولوجي، القسم 1112) 1، المادة 311

0213.) 

77 WFCC and othersع" ،( رض االتحاد الدولي لمجموعة المستنبتاتWFCC( والمركز العالمي لبيانات الكائنات المجهرية ،)WDCM والنظام  )
 tn /:’b/ :c. .t0np/, ‘/i wbtb:)راجع أيًضا  SCBD/ABS/VN/KG/Jh/86849 ( لإلخطار.TRUSTالشفاف لبرامج النقل )

n.wwnntb.c/ :c. t0n N:w.o:   Pp.t.n.w: : epbndbcw .c t0n /in0:cwn .d wrnnbhnc/ wnt/nnc /bp.rn:c :c. ep:tbwb:c 
/i wbtb n.wwnntb.c/, :c. t0n wt:tn .d t0n :pt .d  nwn’:ct :ew Pp:ntbnn/’  ورشة عمل دولية حول الدورر الذي ستلعبه(

 .12–12( 0213موعات البيولوجية في إطار بروتوكول ناغويا، برازيليا، البرازيل، المج
78 /lnn :c. .t0np/ )c 25.)  األعضاء في  راجع أيًضا/lnn (االتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات، دون تاريخ )
<0ttr://///./dnn.bcd./ 

bc.ni.r0r/hnhwnp/0br بلًدا سجلوا مع  22مستنبًتا من  222" .0202شباط فبراير/ 02/< تاريخ الوصول األخيرWDCM-CCINFO  ل وسجَّ
 مستخدًما للتسجيل"(. 122بلًدا بإجمالي  41منها مع  االتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات كأعضاء منتسبين من  131

79
)اإلصدار الثالث، االتحاد الدولي  مجهرية وتشغيلهامباديء توجيهية إلنشاء مجموعات مستنبتات الكائنات الاالتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات، .

 12.2( الفقرة 0212لمجموعات الستنبتات 
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تستحوذ المستنبتات العامة مباشرًة على أكثر من نصف  80حصول عليها بها تكون مختلفة.، إال أن الطريقة التي يتم الالموقع
هذه األنواع من النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية، مع إيداع الباحثين للمواد في المجموعات غالًبا باالقتران مع منشور أو 

الرسمية بين المؤسسات التي تشكِّل توازًنا لعمليات االستحواذ مطالبة بحقوق الملكية الفكرية، وعمليات التبادل الرسمية وغير 
 81هذه

 

، باالقتران مع هيئتين مرتبطتْين، ُقدِّم سيناريوهان تعذر خللهما 0212عام في  للتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات تقرير في
 خارج الموقع( تم أخذ عينات 1: )خارج الموقعمنح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها فيما يتعلق بالموارد الجينية 

( نقص الوثائق لدى األطراف 0قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا لكن لم تكن هناك وثائق متوفرة بخلف تاريخ إيداع النوع، و)
ستنبتات. وضح الثالثة في تاريخ أخذ العينات أو موقعه، أو الموافقة المسبقة عن علم، التي تسعى إليداع المادة في إحدى الم

 االتحاد الدولي لمجموعات المستنبتات ما يلي:
 

عوًضا عن رفض المادة التي قد تكون ذات قيمة علمية كبيرة، على الرغم من عدم وجود أدلة إثباتية، قد 
تقبل المتسنبتة المادة لكن ُتخطر السلطات الحًقا. عندما تكون بلد المنشأ قابلة للتحديد بوضوح )على سبيل 

ل ألن المادة الميكروبية واسعة االنتشار( فقد يكون وجود آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع المثا
 82أمًرا مفيًدا طالما أنها فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتشغيل ضمن نطاق االتفاقية.

 

 الحدائق النباتية
 

لة في جميع أنحاء  3222من يكمن عدد كبير من العينات الحية ذات التنوع البيولوجي في أكثر  "مجموعة نباتية حية" مسجَّ
تتضمن هذه العينات حدائق نباتية وحدائق للحيوانات، ومعارض لألشجار. باإلضافة إلى ذلك، تضطلع بعض  83العالم.

نات، وتملك ، مثل مجموعات األنسجة، والفطر، والبذر، وبنوك الجيخارج الموقعالحدائق النباتية أيًضا بأشكال أخرى من الحفظ 
   84مجموعات بحثية مثل المعاشب ومجموعات علم النباتات.
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ihgodh f fhw,qdau auo oVqhgI ytoehguwur twrwVa  ,  uVhrgaVho thuhVw, fhIoTg,hIy taVay auo  wVhgaVTghu t o a   uVh  h,VTa  

ugoihgV, oVgaVhrwhI Rog a fhohIwruho  w,go wa  fhIhag,q roddouI (rad gworh iuwehgIwV, ughII 0106( 069. 

 New ECCO model documents for Material Deposit andمقالة " Gerard Verkley and othersراجع أيًضا،  المرجع نفسه. 81
Transfer Agreements in compliance with the Nagoya Protocol" جريدة ،FEMS Microbiology Letters (2020) 367 (5 )

msle/fnaa044https://doi.org/10.1093/fe. 
82
 /lnn :c. .t0np/ )c 25.)   بالفعل أثناء عملية تحول معهدLeibniz Institute DSMZ  لة في إطار الئحة االتحاد ليصبح مجموعة مسجَّ

%. وهكذا 02ائع تبلغ نسبته ، نفَّذ المعهد فحوصات صارمة للمودع قبل قبول ودائع جديدة. وبالتالي، لوِحظ انخفاض في الود511/0214األوروبي 
يد أم تظل تواجه المستنبتات التي تسعى بعناية لتنفيذ مبادئ بروتوكول ناغويا معضلة ما إذا كانت ستكمل المجموعة العلمية للتنوع البيولوجي الجد

of-https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Register-متوافقة قانونًيا. راجع 
Collections.pdf. 

83
 >eoVauw, tagohuI rouIhgeaVwou  uVhguaVwoua y itagohuohag,qL )uo oaVh( >qVViIu//Voo I. r,w.ogr/ragohueIhag,q.iqi راجع 

a,,hIIho 00 nh gTag, 0101 (مقتَبس من taewI auo oVqhgI )u o5( 0l.) 

84
 .المرجع نفسه 

https://doi.org/10.1093/femsle/fnaa044
https://doi.org/10.1093/femsle/fnaa044
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Register-of-Collections.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Register-of-Collections.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/Register-of-Collections.pdf
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كنظام لتسهيل التبادل الدولي  Verband Botanischer Gärtenمن خلل  0220ُأنِشأت الشبكة الدولية لتبادل النباتات عام 
يستخدم أعضاء الشبكة  85لمواد النباتات الحية بين الحدائق النباتية ألغراض غير تجارية بالتوافق مع الموافقة المسبقة عن علم.

كة الدولية لتبادل النباتات مدونة قواعد سلوك مشتركة، ووثائق تبادل مشتركة، وأرقام تعريف يمكن تتبعها. الغرض من الشب
الدولية لتبادل النباتات هو توفير أساس سليم للتعاون والشفافية والتواصل، مع األخذ في االعتبار اهتمامات كٍل من موفري 
الموارد الجينية ومستخدميها. وفًقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشبكة الدولية لتبادل النباتات "توصى الحدائق األعضاء 

يع مواد النباتات ]الحية[ "كما لو أنها" تم الحصول عليها بعد دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز بالشبكة بشدة أن تعالج جم
التنفيذ وبالتالي كونها خاضعة للتفاقية. ال يقتضي ذلك، على أي حال، قبول المسؤولية عن مطالبات تقاسم المنافع بأثر رجعي 

 86صول عليها قبل بدء دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ."فيما يخص االستخدام التجاري للنباتات التي تم الح
 

تتولى الحدائق النباتية الملكية، بكيو )كيو( التي ليست عضًوا بالشبكة الدولية لتبادل النباتات، رعاية مجموعات متنوعة  
ينات والبذور والفطر وبنوك نبات حي، ومستنبت، وعدد من المجموعات اإلضافية تتضمن معشبة وبنك للج 52،222تتضمن 

 0224تشير سياسة كيو الخاصة بإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها لعام  87مليون صنف. 2.5أخرى يبلغ إجمالي عددها 
إلى أن كيو "تبذل جهوًدا للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل بدء 

وفي الحاالت التي ترغب فيها كيو في استغلل أي نبات أو مادة فطرية تم جمعها استغلاًل  88ريان اتفاقية التنوع البيولوجي."س
تعد المجموعة  89تجارًيا قبل بدء سريان اتفاقية التنوع البيولوجي، فإنها "ستتقاسم المنافع على نحٍو عادل ومنصف، قدراإلمكان."

 12،222، واحدة من أكبر مجموعات األنواع في كيو، حيث تحتوي على 1242يو التي تم إنشاؤها عام النباتية االقتصادية ك
إدخال تقريًبا تتألف من "المواد الخام للنباتات وأدواتها التي تمثل جميع جوانب الحرف والحياة اليومية حول العالم، شاملًة األدوية 

أسفر بحث سريع في قاعدة بيانات المجموعة  90ت واألطعمة واألخشاب."واألنسجة والسلل واألصباغ والصمغ والراتينجا
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هؤالء األعضاء في الغرب،  % من12% من عضوية الشبكة الدولية لتبادل النباتات تقع في شمال الكرة األرضية. ويقع 12.5تجدر اإلشارة إلى أن   
لة" ) شباط فبراير/ IPEN ،4أوروبا الوسطى والشرقية. راجع "قائمة )الشبكة الدولية لتبادل النباتات( الخاصة بالحدائق النباتية الُمسجَّ

0202<)https://botu07.bio.uu.nl/data/ipenList.php 0202 يونيه/حزيران 12< تاريخ الوصول األخير. 
-.0ttr/://///.wwnb..pw/pn/.bpnn//wwnb-t..w/-:cفظ الحدائق النباتية الدولي، "موارد شبكة تبادل النباتات الدولية" )دون تاريخ( >ح86

pn/.bpnn//bctnpc:tb.c:w-rw:ct-nin0:cwn-cnt/.pr-pn/.bpnn/ 0202شباط فبراير/ 02/< تاريخ آخر وصول. 
87 

 Welcome to Royalمما أتاح لها أن تروِّج عن نفسها باعتبارها " أكثر مكان متنوع بيولوجًيا في العالم."  الحدائق النباتية الملكية، كيو، " 
Botanic Gardens, Kew< )دون تاريخ( "https://www.kew.org/> 0202شباط فبراير/ 02، تاريخ الوصول األخير. 

88
 "Policy on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharingية الملكية، كيو "الحدائق النبات 

<https://www.kew.org/about-us/reports-and-policies/conservation-and-sustainable-use 12< تاريخ الوصول األخير 
 .s 3.1، 0202 يونيه/حزيران

 .s 4.3المرجع نفسه  89
90

)دون تاريخ( ’ قاعدة بيانات المجموعة النباتية االقتصادية كيو‘تية الملكية، كيو الحدائق النبا  
<0ttr/://nnw.t./nbncnn.rn/..pw/bc.ni.r0r 0202 فبراير/شباط 02< تاريخ آخر وصول. 



CBD/SBI/3/15/Add.1 

Page 29 

 

 

النباتية االقتصادية عن عدد من األمثلة على إدخاالت األنواع التاريخية دون معلومات عن البلد الموفِّر و/أو معلومات عن 
 91تبطة.الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للستخدامات التي بدت أنها تضم معرفة تقليدية مر 

 

 المعاشب 
 

بينما ُتعَرف الحدائق النباتية بشكٍل رئيسي على أنها مستودعات لعينات النباتات الحية، فإن المعاشب قد جففت وحفظت عينات 
النباتات التي تم تذييلها بمعلومات التعريف ذات الصلة في الموقع الذي تم الحصول على هذه العينة منه )قد ال يكون البلد 

خ الجمع، وميزات النمط الظاهري، واالستخدامات، وال سيما من مجمِّعي التوثيق العرقي للنباتات. الموفِّر(، والمجمِّع، وتاري
، احتوت 0211 الثانيكانون /يناير 15معشًبا نشًطا في العالم بدًءا من  Index Herbariorum 3324أدرجت قائمة المعاشب 

عات أو المتاحف أو الحدائق النباتية أو المعاهد البحثية وقد ارتبطت الكثير منها بالجام 92مليون نوع. 312على أكثر من 
وتتيح اآلن التطورات في تكنولوجيا  94فهي غنية بالمعلومات اللزمة لألغراض البحثية والتعليمية وحتى التجارية. 93األخرى.

وفيما يتعلق  95ة طويلة.عام، بما فيها األنواع التي انقرضت منذ فتر  122التسلسل الجيني تحليل عينات المعاشب ألكثر من 
بعض العينات التي تحتفظ بها المعاشب على قد تحتوي ، خارج الموقعبالحدائق النباتية، والمستنبتات، والمستودعات األخرى 

 96معلومات ناقصة بشأن مصدر العينة أو أصلها.
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"األنواع ذات المصادر غير المعروفة"  ، "هناك فارق حقيقي بين0215نشير إلى أنه، كما تم تأكيده في عرض االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة لعام   
تخدمون أو و"األنواع التي ال يتم الكشف عن مصادرها" وأن اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع يجب أال تصبح أداة يمكن أو يرغب مس

اسم منافعها، فقط من خلل اإلدعاء أنهم ال يعرفون المكان جامعون ُمعيَّنون من خللها في التهرب من المتطلبات الوطنية إلتاحة الموارد الوراثية وتق
 .cdnN n.bct wwn-/n/o 2w.w:w wrnnb:wb/t 2p.br .c :ew, 2ncntbn  n/.bpnn/ :c.  nw:tnالذي تم جمع الموارد منه."

c//bn/ )c 05.)   التي تم ذكرها أو  خارج الموقعيتعذر علينا التأكد، دون المزيد من المعلومات، أي من هذه التصنيفات صحيحة ألمثلة مجموعات
شأ ء مسار هذه الدراسة. نشير أيًضا إلى أنه في حالة األنواع القديمة ذات المعلومات غير الكاملة، قد يكون من الممكن تتبع معلومات المنتحديدها أثنا

 Emma De Haas andمن خلل، من بين أمور أخرى، المقارنة بالنباتات في مجموعات رقمية أخرى، وتحديث أسمائها، واستشارة الخبراء. راجع 
others, "The Zierikzee herbarium :An analysis of the specimens and origins of an enigmatic  herbarium" (0211 ،)

https://www.researchgate.net/publication/334415495. 
92 e:pw:p: l /0bnp/, ‘/0n /.pw.’/ inpw:pb: 0211: : wbhh:po  nr.pt e:/n. .c /:t: dp.h cc.ni inpw:pb.pbh’ 
(Nn/ 2.pr e.t:cbn:w 2:p.nc 0202( 1. 

 13-2معشبة في المرجع نفسه  122راجع قائمة بأكبر  93

94
 ,.Soejarto D. D., Kinghorn A. D(. راجع أيًضا 0202) خارج الموقعمجهولة الهوية مع موظفي الجمع   MBو FPWلت مقاب  

Farnsworth N. R. Potential Sweetening agent of plant origin .III: “Organoleptic evaluation of Stevia leaf herbarium 
samples for sweetness” J. Nat. Prod. 45 1,232,314( ورد في براءة االختراع األمريكي رقم 1123، )512إلى  512، الصفحة من. 

95 
nghhi u eaiihgy ifhg agwTd thuodw,Iu u auV tg,qwea  tEt e i oghoL wu rqag oVVh  wuohewIV auo  d u faooga )hoI y)

ua horhuodw,Iu thuodh-o,a h tua ,IwI oR tu,whuV tEt (oigwurhg  uVhguaVwoua  uT  wIqwur 0109( dhuVwouI Vqh IT,,hIIRT  

aua ,IwI oR a Iadi h 0l6 ,hagI o o.   راجعtauhIIa r ewhihg auo  w,qah  t  agVwuy i di w,aVwouI auo nTVTgh ugoIih,VI Rog 

eeo TVwouag, tua ,IhI oR tEt wu fwIVogw,a  fhg agwTd ro  h,VwouIL )0100( 065 eoVau,  hVVhgI l19 Rog Vqh igoIih,VI oR IT,q 

TVw weaVwou. 

96 MB( 0202، مقابلة، مشرف على المعاشب مجهول الهوية.) 

https://www.researchgate.net/publication/334415495
https://www.researchgate.net/publication/334415495
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 تطوير نُهُج للستفادة في المجموعات خارج الموقع
 

"متاحف العلوم الطبيعية الممولة تمويًل عاًما، ومتاحف التاريخ الطبيعي،  مؤلف مناتحاد مرافق التصنيف األوروبية هو اتحاد 
والحدائق النباتية، ومراكز أبحاث التنوع البيولوجي المشتركة في األبحاث التصنيفية وتعزيز التدريب، وبحث األحياء المنهجي، 

ية، وعلوم األرض وفهمها. وتحتفظ معاهد اتحاد مرافق التصنيف األوروبية بمجموعات كبيرة من وعلم الحفريات البيولوج
الحيوانات والنباتات والحفريات البيولوجية والمجموعات الجيولوجية. أعد االتحاد مدونة لقواعد سلوك الحصول على الموارد 

في التنوع البيولوجي في التزاماتهم الناتجة عن اتفاقية التنوع وتقاسم المنافع وأفضل ممارساتها لمساعدة المصنفين والباحثين 
من  2البيولوجي وبروتوكول ناغويا. مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد هي أول أفضل ممارسة ُيعتَرف بها في إطار المادة 

تصنيف األوروبية مدونة قواعد اعتمدت المعاهد األعضاء في اتحاد مرافق ال 511/0214.97اللئحة )االتحاد االوروبي( رقم 
 98السلوك لتطبيقها في أقرب وقٍت معقول ممكن على المادة البيولوجية في مجموعاتها.

 

، تُقيِّم معاهد خارج الموقعمن مصادر  99عند الحصول على مادة بيولوجية أو تلقيها ألغراض أخرى بخلف االستفادة منها
لضمان الحصول عليها بالتوافق مع القانون المعمول به وضمان وضوح حالتها االتحاد مصدر المادة والوثائق المتاحة لها 

وفي الحاالت التي يتم الحصول فيها على المادة للستفادة، تُقيِّم معاهد االتحاد مصدرها والوثائق المتاحة لها،  100القانونية.
ستسعى  101ي إمكانية االستفادة منها بشكٍل قانوني.وعند اللزوم، تتخذ الخطوات الملئمة لضمان الحصول عليها قانونًيا وبالتال

المعاهد األعضاء أيًضا لتقاسم المنافع من عمليات االستفادة الجديدة من الموارد الجينية التي تم الوصول إليها أو الحصول 
تم الحصول عليها  عليها بطريقة أخرى قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا، في أقرب وقت معقول ممكن، بنفس طريقة الموارد التي

 102مع عدم قبول المسؤولية عن أي مطالبات بأثر رجعي. -بعد ذلك 
 

، وهو أحد المعاهد األعضاء في اتحاد مرافق التصنيف األوروبية تحديات فيما يتعلق ييواجه المتحف الوطني للتاريخ الطبيع
المجموعات واستضافة الباحثين. وبالتالي، فهو موفر بمسألة الوصول إلى مجموعاته. يلعب المتحف دوًرا ثنائًيا في الحفاظ على 

التي يجب أن يضمن أن يصل إليها مجموعات مختلفة من الباحثين: فريق المتحف الذي ُيجري  خارج الموقعللموارد الجينية 
أبحاثًا على المجموعات والباحثين الخارجيين ومن جميع أنحاء العالم الذين تتم استضافتهم بشكٍل مؤقت لدراسة المجموعات. 

مراكز البحثية األخرى. ينظم المتحف حالًيا ممارساته بالتوافق غالًبا أيًضا ما ُيقِرض باحثو المتحف عينات للمتاحف العلمية وال
مع المتطلبات الواردة في بروتوكول ناغويا من خلل تطوير أدوات رقمية لضمان إمكانية التعقب من خلل تسجيل جميع 

عات. سيشمل ذلك "قاعدة بيانات الوثائق القانونية وااللتزامات المتعلقة بإتاحة الموارد الجينية المرتبطة بقواعد بيانات المجمو 
                                                      

97
الذي يعترف بمدونة قواعد السلوك والممارسة األفضل للحصول على الموارد وتقاسم منافعها الخاصة باتحاد  12.5.0211المفوضية بتاريخ  مقرر 

 C (2019) 3380بالبرلمان والمجلس األوروبي،  511/0214مرافق التصنيف األوروبية كأفضل ممارسة في إطار الئحة )االتحاد األوروبي( رقم 
 نهائي.

اد مرافق التصنيف حات’ )عمدونة قواعد السلوك والممارسة األفضل للوصول إلى الموارد الجينينة وتقاسم المناف ،اد مرافق التصنيف األوروبيةاتح 98
 .4( 0212 األوروبي

 .511/0214وفًقا للئحة االتحاد األوروبي   99
 .reutn( )u 96( 5اتحاد مرافق التصنيف األوروبية )100

101
 .نفسهالمرجع  

102
 .2 هنفسالمرجع  
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ناغويا" المنفصلة عن قواعد بيانات المجموعات لكنها ُتكِملها مما يتيح للمديرين معرفة أي حقوق وقيود محتملة على استخدام 
 األنواع المطلوبة واالنتفاع بها الستعارتها أو أخذ عينة منها أو دراستها.

 

اغويا على أن "االنتفاع الجديد" يثير التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في حالة ينص القانون الفرنسي الذي ينفذ بروتوكول ن
ويصل هذا على األقل للمادة البيولوجية والمعارف التقليدية المرتبطة التي تم جمعها بعد نفاذ اتفاقية  103وجود قصد تجاري.

المعارف التقليدية المرتبطة التي تم جمعها قبل ذلك. التنوع البيولوجي ضمن نطاق القانون ومن المحتمل أن يصل إلى المادة و 
ويؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في الوصول إلى المجموعات النباتية لما قبل بروتوكول ناغويا الخاصة بالمتحف الوطني للتاريخ 

التي تقع في بلدان  موقعخارج القد يمثِّل هذا تحدًيا تواجهه المعاشب واألنواع األخرى لمجموعات  104الطبيعي للنتفاع بها.
 أخرى بمسبب للنتفاع بها اللتزامات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.

 

 االنتفاع بالعينات المتنوعة جغرافًيا التي يرجع مصدرها إلى مناطق وبلدان مختلفة .3-2

في مجال األبحاث والتطوير، من المألوف أن يستخدم الباحثون أعداًدا كبيرة من العينات المادية في مشروعات الفحص 
والتطوير من أجل، من بين أمور أخرى، تحديد أدلة واعدة لمزيٍد من االستكشاف في الكثير من المجاالت ذات األهمية 

الفحص دون تقديم حكم بشأن ما إذا كانت البذور الزاراعية تقع في نطاق  يقدم المثال التالي مثااًل على هذاو التجارية. 
     105بروتوكول ناغويا أم ال.

في المكتب  Monsanto 107طلب براءة اختراع شركة 106عارض التكتل "ال براءات اختراع على البذور" 0214في عام 
األوروبي لبراءات االختراع الذي زعم وجود طرق لفحص نبات فول الصويا وبذوره وتحديدها لنضج النبات ومجموعات النمو 

 052باستخدام  التغيرات متعددة األشكال للنيوكليوتيد. واستشهدت المعارضة بتأكيد طلب براءة االختراع "تم فحص أكثر من 
                                                      

103  
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF n°0184 du 9 août 

2016, L. 412-6 : « Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées 

avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les 

procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'Etat et les 

connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent… a toute nouvelle utilisation pour les autres fins. 

Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de 

développement commercial et dont le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec 

la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée ». 

104 
raVqhgwuh tT hgVwu auo tuuh EweagVy i TIoh hV ro  h,VwouI ooTI  h ugoVo,o h oh Earo,aL wu ngauiowI  awghIIh )ho y)toRwuwg 

 h dTIoh oT uu h Iw , hu  aVogwaT  ioTg Tuh owI,TIIwou ( r n   010o). 

105
اجع على طرف واحد على األقل ببروتوكول ناغويا، وهي المكسيك، ال ُيخِضع البذور الزراعية إلجراءات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها، ر   

. باإلضافة ABSCH-IRCC-MX-207343-3،وABSCH-IRCC-MX-208823-1، وABSCH-IRCC-MX-241563-1سبيل المثال 
 في إطار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 1يا ليس من ضمن محاصيل المرفق إلى ذلك، فإن فول الصو 

106
 .h:cbnw: 2:hwbcb, ‘N/منظمة غير حكومية ومزارع. راجع  322، بدعم من أكثر من Greenpeaceتضمن التكتل إعلن بيرن، منظمة  

P:tnct/ .c wnn./ lbwn/ :c krr./btb.c :w:bc/t l.c/:ct.’/ P:tnct /P 0 134 222 e1 n.’npbcw t0n wnwnntb.c .d 
w.own:c Pw:ct/ :c. wnn./’ )0215( 2 /bp.rn:c n.bpc:w .d  b/r  nwbw:tb.c 134. 

من شير الطلب إلى أنه يمكن تطبيق االختراع على نبات "من مجموعة تتألف من أعضاء ي EP2134870 B1 (EPO)براءة االختراع األوروبية  107
ا جنس جليسين، وبشكل أكثر تحديًدا من مجموعة تتألف من رملية جليسين، وآرغرية جليسين، وكناسناس جليسين، وذؤنون األرض جليسين، وكيرفات

يس جليسين، سجليسين، وسيرتولوبا جليسين، وفالكيت جليسين، والتيفوليا جليسين، والتروبيانا جليسين، وماكس جليسين، ومايكروفيل جليسين، وبيسكادرن
س بي جليسين، وستنوفيتا جليسين، وتاباسينا جليسين، وتومنتيل."  وبيندانيكا جليسين، وروبيجينوسا جليسين، وصويا جليسين، وا 
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بب االختلفات المحتملة في التكيف مع المناخ واالختلفات في الفترة الزمنية اللزمة لنضج النبات نباًتا من أنواع "دخيلة" بس
أشار المعارضون إلى أن األنواع البرية والمزروعة من أستراليا وآسيا قد ُحدِّدت كأنواع تم فحصها وأنها قد  108وحصاده."

ا بأمريكا. بينما أشار طلب براءة االختراع إلى أن هذا التوسيع في ُاختيرت لتوسيع األساس الجيني "الضيق" لخطوط فول الصوي
جرثومية يمكن أن تتحمل بشكٍل أفضل مجموعة متنوعة من عوامل اإلجهاد البيئية  بلزما"األنواع الدخيلة" يمكن أن يؤدي إلى 
 109وتقاوم األمراض والحشرات والسِّلكيات.

نائية مميزة يتم التفاوض بشأنها ألي جزء من خطوط النباتات الدخيلة البالغ من المرجح أن يستحيل وظيفًيا طلب اتفاقات ث
وتخضع اللتزامات تقاسم المنافع الخاصة بالدولة الموفِّرة وذلك من ناحية الوقت والتكلفة، حتى إذا كان  110ًطاخ 052 عددها 

 البلد الموفِّر لكل عينة معروًفا، وقد ال يكون فيها الحال كذلك.

 لتسلسل الرقميمعلومات ا .3-3

لمؤتمر األطراف إلى أن عبارة "معلومات التسلسل الرقمي" قد ال تكون هي العبارة األكثر ملءمة، وبأنها  14/02 مقرر أشار ال
ُتستخَدم كمصطلح نائب حتى يتم يتم االتفاق على مصطلح بديل. ووافق فريق الخبراء التقني المخصص المعني بمعلومات 

التالي معلومات تسلسل  111 0ل في الجدو  3إلى  1ة اعتبار المجموعات من التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على إمكاني
 رقمي.

  

                                                      
 المرجع نفسه. 108

 .3، الفقرة EP 2134870 B1 (EPO)براءة االختراع األوروبية  109
110
كلمة "الخط" باعتبارها تشير إلى "مجموعة من نباتات فردية من سللة ذات سمات  . في طلب براءة االختراع ُتعرَّف114المرجع نفسه، الفقرة  

 .12مشابهة." الفقرة 
111

أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي، "تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،"  
CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7  (01  0101مارس/آذار.) 
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 توضيح نطاق معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية - 0202: فريق الخبراء التقني المخصص لعام 0الجدول 

 المعلومات ذات الصلة بمورد جيني 
 المعلومات الجينية والكيميائية الحيوية

 المعلومات المرتبطة

مرجع 
 المجموعة

 3المجموعة  0المجموعة  1المجموعة 

ي وصف عال
لكل الدقة 

 مجموعة

صبغي الخلوي الحمض ال 
 يالحمض الّريبي النوو و 

+ بروتينات  1المجموعة 
+ تعديلت التخلق 

 المتوالي

+ مستقلبات  0المجموعة 
 وجزيئات ضخمة

على  أمثلة
 المادة الُحبيبية

 تسلسل الحمض  قراءات
 النووي؛

  قراءات البيانات
المتعلقة بالحمض 

 النووي؛
  تسلسلت الحمض

 النووي غير المشفَّر؛
  الخريطة الجينية )على

سبيل المثال، النمط 
الجيني، تحليل 

الميكروساتليت، 
التغيرات الفردية متعددة 
األشكال للنيوكليوتيد، 

 ما إلى ذلك(؛
 الشرح التركيبي 

  تسلسلت األحماض
 األمينية؛

  معلومات حول التعبير
 الجيني؛

 الشرح الوظيفي؛ 
  تعديلت التخلق

المتوالي )على سبيل 
المثال، أنماط المثيلة 

 واألستلة(؛
  التركيبات الجزيئية

 للبروتينات؛
   شبكات التفاعل

 الجزيئية.

  معلومات حول التركيب
الكيميائي الحيوي لمورد 

 جيني؛
  الجزيئات الضخمة

خلوي الحمض ال)بخلف 
الحمض الّريبي و صبغي ال

 والبروتينات(؛النووي 
  المستقلبات الخلوية

 )التركيبات الجزيئية(.

  المعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد 

 الجينية
  المعلومات المرتبطة

بمعلومات التسلسل 
 1الرقمي المجموعات 

)على سبيل  3و 0و
المثال، عوامل حيوية 
والحيوية في البيئة أو 

 كائن(مرتبطة بال
  أنواع أخرى من

المعلومات المرتبطة 
بمورد جيني أو 

 االنتفاع به

هناك اختلف وتباين في اآلراء حول ما إذا كانت معلومات التسلسل الرقمي تقع في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي أو 
األول، فإن صلة المادة في هذا القسم بروتوكول ناغويا أم ال و/أو كيفية حدوث ذلك. وبالتالي، وكما تم توضيحه في القسم 

مشروطة بمزيٍد من التطورات في معلومات التسلسل الرقمي في المفاوضات المستمرة في إطار اتفاقية  12بمناقشات المادة 
 0202التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. يذكر تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمي لعام 

أنه "قد تم تسليط الضوء على أهمية وجود نهج منسق وفعال من حيث التكلفة لمعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد 
 112الجينية، وذكر الخبراء ُنُهًجا محتملة، تتضمن...نهًجا محتمًل متعدد األطراف."

الحصول على معلومات التسلسل الرقمي أو تقاسم لم توظف أغلب األطراف تدابير إدارية أو تشريعية أو محلية أخرى لتنظيم 
المنافع بشأنها ولم يكن لدى الكثير النية إلجراء ذلك في المستقبل. على الرغم من ذلك، كما ورد في دراسة حديثة فوَّضت بها 

ابير محلية إلتاحة الموارد بلًدا على األقل لديها تد 15، فإن 14/02مؤتمر األطراف  مقرر أمانة اتفاقية التنّوع البيولوجي وفًقا ل

                                                      
112
 .32المرجع نفسه، الفقرة  
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بلًدا أخرى على األقل في إطار عملية وضع هذه  12الوراثية وتقاسم منافعها لمعالجة استخدام معلومات التسلسل الرقمي و
تجدر الملحظة إلى أنه حتى معلومات التسلسل الرقمي ُتعَتبر مندرجة خارج تعريف "الموارد الجينية" حسبما هو  113التدابير.
ي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، لكن معلومات التسلسل الرقمي الناشئة عن االنتفاع بمورد جيني ال مفهوم ف

 تزل يمكن أن تخضع لتقاسم المنافع.

وال سيما يمكن تطبيق النموذج الثنائي إلتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها على معلومات التسلسل الرقمي في حاالت ُمعيَّنة، 
كجزء من الشروط المتفق عليها الستخدام مادة جينية حقيقية. وقد يكون هذا ممكًنا أيًضا في الحاالت التي قد يتطلب فيها عدد 
صغير من االتفاقات. لكن، هناك عدد من السيناريوهات التي تتضمن الوصول إلى معلومات التسلسل الرقمي واستخدامها حيث 

 .أدناه ا مستحيل وظيفًيا إن لم يكن مستحيل واقعًيا أيًضا. وقد تمت مناقشة كلتا فئتي الحاالت فيما يلييكون النهج الثنائي معه

 الحاالت التي ال يلزم فيها الوصول الفعلي الستخدام المعلومات الجينية .3-3-1

يها من االنتفاع يمكن النظر في بعض استخدامات الطرف الثالث التجارية وغير التجارية للمعلومات التي تم الحصول عل
بموارد جينية تم االحتفاظ بها في قواعد البيانات المتاحة للعامة في حال تعذر وظيفًيا الحصول على الموافقة.  حددت دراسة 

قاعدة بيانات تحتوي على "تريليونات" األسس  1،222حديثة فوَّضت بها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر من 
البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات التعاونية عبارة عن اتحاد من قواعد البيانات األكبر واألكثر قاعدة  114النيكليوتيدية.

شيوًعا: بنك الجينات في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الواليات المتحدة، المختبر األوروبي للبيولوجيا 
في المملكة المتحدة، وبنك البيانات في اليابان في المعهد الوطني للجينات،  المعهد األوروبي للمعلوماتية الحيوية -الجزئية 

مًعا، تحتوي قواعد البيانات  115التي تشارك محتوياتها وتوفر األدوات للنهوض بالبحث الذي يعتمد على المعلومات البيولوجية.
ى ممكنة من معلومات التسلسل الرقمي. اعتباًرا هذه على مقداٍر كبير ومتزايد على نحٍو سريع من بيانات التسلسل وأشكال أخر 

 116مليار قاعدة. 415، كان بنك الجينات يحتوي على أكثر من 0202من آذار/أبريل 
 

باإلضافة إلى ذلك، فإن مقدار بيانات التسلسل المتاحة للعامة ملزمة بزيادة النظر في مبادرات أخرى جارية بالفعل. على سبيل 
نوم الحيوي لألرض إلى تسلسل الجينومات من جميع األنواع وحيدة الخلية على األرض وتحديد المثال، يهدف مشروع الجي

ينطوي المقدار الهائل من البيانات المتوقع إنتاجها من هذا المشروع على  117سنوات. 12خصائصها وفهرستها في غضون 

                                                      
113 

ear h, auo oVqhgI )u 31) 

114 
na wau foqohu auo oVqhgIy irod wuho oVTo,  u twrwVa  ohhThu,h  uRogdaVwou  u uT  w, tuo ugweaVh taVa aIhI tuo 

uga,ha w wV,L )oh,ghVagwaV oR Vqh rouehuVwou ou ewo orw,a  twehgIwV, 09 iauTag, 0101( 06.  :متاح على 

https://www.cbd.int/doc/c/1f8f/d793/57cb114ca40cb6468f479584/dsi-ahteg-2020-01-04-en.pdf. 

115
 go a  or hIa aVat h,uhThho howVoh ,TE  auowVaughVu  dogR hIuoiIhfiaVwou ( Eotr) Vo ret ra   Rog twhiI auoراجع  

 uRogdaVwou ou twrwVa  ohhThu,h  uRogdaVwou ou thuhVw, fhIoTg,hIL )0 iTuh 0109.)  راجع أيًضاfoqohu auo oVqhgI )u 000.) 

116
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/.  ألسس هي النيوكليوتيدات التي تمثلها األحرف اA و ،C و ،Gو ،T لحمض الخلوي ل

هو الحمض الخلوي الصبغي بشرية أو يأتي من  قاعدة البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات التعاونية. تنبغي ملحظة أن الكثير من محتوى الصبغي
 بلدان ال تتطلب الحصول على موافقة مسبقة عن علم.

117
 https://www.earthbiogenome.org/ . أيًضا جعرا. faggwI t  hiwu auo oVqhgIy ieagVq ewothuodh ugooh,Vu ohhThu,wur  wRh Rog Vqh 

nTVTgh oR  wRhL )0100( 005 ugo,hhowurI oR Vqh EaVwoua  t,aohd, oR o,whu,hI oR Vqh iuwVho oVaVhI oR tdhgw,a l305 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/
https://www.earthbiogenome.org/
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في النهاية بشكٍل كبير من الحاجة للحصول على  احتمالية إفادته لألبحاث التجارية وغير التجارية على حٍد سواء، وقد يقلل
 عينات حقيقية من الموارد الجينية.

 

، هناك اتفاق بين األطراف أن ُترَفق التزامات تقاسم المنافع بهذه المعلومات. مع ذلك، فيما يخص البلدان التي لوحظ آنفاً كما 
التي تم فحصها أو الحصول عليها من قواعد بيانات مثل بنك  تتطلب قوانينها المحلية تقاسم المنافع لمعلومات التسلسل الرقمي

الجينات، قد تكون معلومات البلد الموفِّر/بلد المنشأ غير متاحة، بسبب عدم طلب مشغلي قاعدة البيانات من مقدمي التسلسل 
يكون من الممكن نظرًيا  باإلضافة إلى ذلك، حتى إذا كانت هذه المعلومات متاحة، ففي حين أنه قد 118توفير هذه المعلومات.

التفاوض بشأن عقود تقاسم المنافع مع كل بلد موفِّر بمطالبة لتقاسم المنافع، إال أن هذا األمر سيكون مستحيًل على نحٍو فعال 
 وكذلك غير عملي بسب تكاليف المعاملت الباهظة، فيما يتعلق بالوقت والمال على حٍد سواء.

 

م تتبع مستخدمي التسلسلت الصادرة عن قواعد البيانات هذه، مما يجعل من تحديد فضًل عن ذلك، ال يتم بشكٍل عا
استخدامات انتقال البيانات من الخادم لمعلومات التسلسل التي تم الوصول إليها أو تنزيلها أمًرا مستحيًل، بحيث لن تعرف هذه 

أنه في ظل ممارسات الوصول المجانية الحالية  البلدان حتى الجهة التي ستسعى للتعاقد معها. مجمل القول، يقترح ذلك
وبيانات التعريف المحدودة وميزات إمكانية تعقب معلومات التسلسل التي يتم االحتفاظ بها في قواعد البيانات العامة مثل قاعدة 

قاعدة معلومات التسلسل من  وفي الكثير من قواعد البيانات الخاصة الداخلية التي نزَّلت ،البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات
، فقد يكون من المستحيل تحديد التوافق مع التزامات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات

 في الكثير من الحاالت.
 

لة(. على سبيل المثال، ينظِّم حمض الجبريليك نمو النبات ويمكنه أن يتيح نمو أشجار جوز الهند في إحدى و  القزم )الُمفضَّ
أخرى، للبحث عن  مواءمةباإلضافة إلى أدوات بحث 119، ة أداة البحث األساسية للمواءمة المحليالدراسات، استخدم الباحثون 

جينات مشابهة لتلك المستخَدمة في التخليق األحيائي لحمض الجبريليك. وقد وجدوا سبعة جينات في أنواع نماذج النباتات 
تستخدم" عمليات بحث  120األحيائي لحمض الجبريليك. التركيباألخرى وحينئِذ تمكنوا من التنبؤ بالوظيفة المحتملة للجينات في 

كل التسلسلت في قاعدة بيانات بنك الجينات من حيث أنه يتم البحث عنها جميًعا ة سية للمواءمة المحليأداة البحث األسا
                                                      

118
 foqohu auo oVqhgI )u 000.)  بطاقة البلد في  أصبحتINDSC  0211حقًل مطلوًبا للحصول على العينات البيئية عام. 
119
مناطق التشابه بين التسلسلت البيولوجية. حيث يقارن البرنامج تسلسلت النيكليوتيد أو البروتين بقاعدة  أداة البحث األساسية للمواءمة المحليةجد ت" 

 .https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi اإلحصائية."بيانات التسلسلت ويحسب األهمية 
120 w0:dnnr  :0h:c :c. .t0np/, ‘/p:c/npbrt.hn-e:/n.  nn.c/tpbntb.c .d 2bwwnpnwwbn :nb. eb./oct0ntbn P:t0/:o 

bc n.n.cbt )n.n./ Nbnbdnp: o.(’ )0215( 12  n/n:pn0 ’.bpc:w .d wb.tnn0c.w.wo 52, 23.    كان هناك عدد من الخطوات
اذاة باستخدام الوسيطة وقواعد البيانات اإلضافية الُمستخَدمة أثناء العملية. فيبدو أن المؤلفين أعداوت تسلسًل إلنزيمات حمض الجبريليك وأجروا مح

tblastn وهي وظيفة ضمن ،BLAST تم البحث عنه. كما استخدموا تحدد التسلسلت التي تشفِّر البروتينات المشابهة للبروتين الذي يHMMER وهو ،
جيًنا للمماثلة نحو التخليق األحيائي لحمض الجبريليك ومن ثم استخدموا قاعدة  32، للمحاذاة. واستخدموا المحاذاة لتحديد BLASTبرنامج مشابه لـ 

ت الُمحدَّدة باستخدام البيانات الموجودة. وفي لتذييل وظائف الجينا BLAST، الذي يستخدم Blast2GOالمعارف األنطولوجية للجينات من خلل 
، التي توفر خرائط للتفاعلت الجزيئية في KEGGالنهاية، قارنوا الجينات الُمذَّيلة التي تم الحصول عليها من أنطولوجيا الجينات لقاعدة بيانات مسارات 

، تمكَّنوا من تحديد الجينات  KEGGمع المماثلة للمسار المرجعي لـ  32ـ المسارات االستقلبية، مثل التخليق األحيائي. من خلل مقارنة الجينات ال
 ;https://www.genome.jp/kegg/pathway.htmlراجع  السبع الرئيسية في مسار حمض الجبريليك.

https://www.nature.com/articles/nrg3174و ;http://geneontology.org/. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://www.genome.jp/kegg/pathway.html
https://www.nature.com/articles/nrg3174
http://geneontology.org/


CBD/SBI/3/15/Add.1 
Page 36 

 

 

للتحقق من المماثلة للتسلسل المرجعي. وألن أعداد كبيرة من التسلسلت موجودة في قاعدة البيانات وأعداد كبيرة من 
ألغراض غير تجارية، فإن تعيين قيمة نقدية ألي تسلسل  المستخدمين يجرون عمليات بحث، بعضها ألغراض تجارية وأخرى

ُمعيَّن لتحديد ما إذا كان استخدامه لغرض تجاري أم لغرض غير تجاري، وتعقب استخدامه من خلل كيانات ُتجري عمليات 
 122أمر غير ممكن حالًيا. 121 أداة البحث األساسية للمواءمة المحليةبحث من نوع 

 

 REGN-EB3تطوير عقار اإليبوال 
 

ال توجد حالًيا آلية معمول بها للموافقة المسبقة عن علم لتطبيقها على معلومات التسلسل الرقمي المتاحة في قواعد البيانات 
لذا، في حين أن تقاسم المنافع الثنائي قد يكون أمًرا ممكًنا نظرًيا، إال أن النظام غير مؤسَّس حالًيا  123العامة مثل بنك الجينات.

تقاسم المنافع أو تمكينه في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. يمكن تناول تطوير عقار اإليبوال لتسهيل 
REGN-EB3  من خلل شركةRegeneron  .لألدوية باستخدام، جزئًيا، تسلسل ذرية فيروسية حصلت عليها من بنك الجينات

قيود لقاعدة بيانات بنك الجينات من خلل معهد برنهارد نخت للطب  حيث ُحمِّلت معلومات التسلسل الخاصة بالذرية دون
االستوائي، أحد أعضاء جمعية ليبنيز، وتم الحصول عليها من خلل التخليق من أحد الناجين من تفشي اإليبوال الغينية عام 

لفيروس التوقيع على اتفاق بينما طالب معهد برنهارد نخت للطب االستوائي من الحاصلين على عينات مادية من ا 0214.124
( يؤكد على الحاجة للتفاوض بشأن تقاسم المنافع للمنتجات التجارية مع غينيا بالتوافق مع اتفاقية التنوع MTAلنقل المواد )

 125البيولوجي وبروتوكول ناغويا، إال أنه لم يطلب ذلك الستخدام معلومات التسلسل الُمحمَّلة.
 

مليون دوالر أمريكي في التزامات بالبحث والتطوير من وزارة الصحة والخدمات  422أكثر من  REGN-EB3 126ب اجتذ
كما حصل على اسم عقار مهمل من كٍل من إدارة  127اإلنسانية األمريكية وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة.

                                                      
، +BLAST، وFASTAليست أداة البحث الوحيدة من نوعها، فهناك الكثير من األدوات األخرى مثل  ةأداة البحث األساسية للمواءمة المحلي 121
 .BLAST2go، وBLASTnو

122
( في تعليقات استعراض األقران بها فيما يتعلق بالدراسة الُموحدة على INSDCأشارت قاعدة البيانات الدولية لسلسل النوكليوتيدات التعاونية ) 

مكانية تعقب معلومات التسلسل الرقمي إلى أن "الكثير من استخدامات ]بيانات تسلسل معلومات التسلسل  الرقمي في قواعد البيانات العامة والخاصة وا 
تركيبة من الجينوم من  122النيكليوتيد[ ال تتصل باستعادة السجلت بأكملها، لكنها تنطوي على تشريح عناصر صغيرة من السجلت )مثل جين من 

 تلفة ضمن مجموعة تصنيف( وتكعيبها."أنواع مخ

123
/ "قاعدة بيانات بنك الجينات ُمصمَّمة لتوفير الوصول GenBank Overview’ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank‘بنك الجينات  

ان فإن المركز الوطني لمعلومات إلى معلومات تسلسل الحمض الخلوي الصبغي الشاملة واألكثر تحديثًا وتشجيع ذلك الوصول ضمن المجتمع العلمي. لذ
 التكنولوجيا الحيوية ال يضع أي قيود على استخدام بيانات بنك الجينات أو توزيعها."

124
Edward Hammond, ‘Ebola: Company Avoids Benefit Sharing Obligations By Using Sequences’ (Third World Network May 

2019) citing Kristen E Pascal and others, ‘Development of Clinical-Stage Human Monoclonal Antibodies That Treat Advanced 

Ebola Virus Disease in Nonhuman Primates’ (2018) 218(suppl_5) Journal of Infectious Diseases S612.. 
125
 المرجع نفسه. 

126
في منع حدوث  ZMappتفوًقا على  Regeneron’s REGN-EB3في وقٍت مبكر عندما أظهر علج  :P:ol /w.wتوقفت التجربة السريرية  

 .nwncnp.c P0:ph:nnbtbn:w/ ccn. ,10 :bwb/t 0211( >0ttr/://cn//p..h.pnwncnp.c وفيات باإليبوال  )
n.h/cn//-pnwn:/n//cn//-pnwn:/n-.nt:bw//r:wh-nw.w:-nwbcbn:w-tpb:w-/t.rrn.-n:pwo-pnwncnp.c/-pnwc-nw3< 

:nnn//n. 02 lnwpb:po 0202. 
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تخفيضات ضريبية،  Regeneronلخاص األغذية والعقاقير األمريكية والوكالة االوروبية لألدوية، مع توفير مطور القطاع ا
باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم أكثر من  128ضمن أمور أخرى، لنفقات البحث والتطوير وحصرية السوق المحددة زمنًيا للعقار.

 129طلب براءة اختراع حول العالم، مع منح بعض منها بالفعل في الواليات المتحدة ونيجيريا وجنوب أفريقيا. 122

 روركي وآخرون: ا عرًضًيا. كما الحظال يعد هذا حادثً 

، خلَّق فريق بحث كندي فيروس جدري الخيل باستخدام ]معلومات التسلسل الرقمي[ التي كان يمكن 0212في عام  
الوصول إليها على نحٍو مفتوح في بنك الجينات. وتمكَّن الفريق من الوصول إلى عينة مادية من فيروس جدري 

ية لمكافحة األمراض والوقاية منها، إال أن ذلك قد تطلب التوقيع على اتفاق لنقل المواد، الخيل من المراكز األمريك
بحدود محتملة حول المنتجات التجارية في المستقبل. هناك دليل على أن الفريق الكندي قرر تخليق الفيروس 

سلسل الرقمي[ التي يمكن لتجنب هذه االلتزامات القانونية. ُيظهر تخليق الفيروسات كيف تخلق ]معلومات الت
 130الوصول إليها على نحٍو مفتوح فجوة رئيسية في الحوكمة العالمية إلتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.

 بنك بيانات البروتينات
 

من بنك الجينات دون الوصول مادًيا إلى مادة الجينات، فإن  صبغيالخلوي لالحمض امثلما يمكن الحصول على تسلسلت 
( يمكن استخدامها لتخيل تركيبات البروتينات الحالية وتغييرها. PDBقواعد بيانات البروتينات مثل بنك بيانات البروتينات )

تتطلب أغلب  131إدخال لجزيئات حيوية المنشأ متاحة دون قيد للعامة. 155,222يحتوي بنك بيانات البروتينات على أكثر من 
وتُقدَّر قيمة استبدال محفوظات بنك  132يباتهم في بنك بيانات البروتينات كشرط للنشر.المجلت اآلن من العلماء إيداع ترك
وفًقا لدراسة حديثة "تم تسهيل موافقة إدارة األغذية والعقاقير   133مليار دوالر أمريكي. 15بيانات البروتينات لتبلغ أكثر من 

( 0212إلى  0212الجديدة أو العقاقير الجديدة من عام كيان جزيئي جديد )الكيانات الجزيئية  012% من 22األمريكية على 
تركيبة من بنك بيانات البروتينات تحتوي على بروتين استهدفه كيان جزيئي جديد  2,222من خلل الوصول المفتوح  إل ~ 

يبات قد تم يدل كذلك على أهمية بنك بيانات البروتينات في صناعة األدوية أن "هذه الترك 134و/أو العقار الجديد نفسه."

                                                                                                                                                                           
127

 .HHSO100201700016Cرقم   USGوعقد  HHSO100201500013Cرقم  USGراجع عقد   
هة REGN3479، وREGN3471، وIgG1 (REGN3470ضادة  بشرية أحادية النسيلة تعيين إدارة األغذية والعقاقير لـ "ثلثة أجسام م 128 ( موجَّ

ن الغلوكوزي ضد البروتين الغلوكوزي لفيروس اإليبوال"؛ تعيين الوكالة األوروبية لألدوية لـ "ثلثة مضادات حيوية بشرية وحيدة النسيلة ضد البروتي
/ekE  راجع أيًضا ".(bp:c N lnnrbcw/ :c. .t0np/, ‘kpr0:c /pbw /n’nw.rhnct: :c /n.c.hbn:wwo Eb:wwn wtp:tnwo d.p 

eb.r0:ph:  r/’ )0210( 12 /pbw /b/n.’npo /..:o 222. 
129 

faddouo )u 000.) 

130
 Michelle Rourke and others, ‘Policy opportunities to enhance sharing for pandemic research’ (2020) 368 Science 717. 

131 H. M. Berman and others, iThe future of the protein data bank’ (2013) 99 Biopolymers 218. 

132
 المرجع نفسه. 

133 
29  ‘RCSB Protein Data Bank: Enabling biomedical research and drug discovery’ (2020) and others, GoodsellDavid S. 

Protein Science50.  

134
 .54 المرجع نفسه 
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لة تمويًل عاًما حول  0االستشهاد بها في جزء كبير يبلغ أكثر من  مليون ورقة بحثية تقدم تقارير ألبحاث قبل تنافسية ُمموَّ
 135أهداف العقاقير التي أثرت على القرارات االستثمارية لشركة العقاقير."

 

بة بالجهد  الكهربي أحد مجاالت اكتشاف العقاقير التي سهلتها تركيبات بنك بيانات على سبيل المثال، تعد قنوات األيونات الُمبوَّ
البروتينات، فهي تشترك في الكثير من مسارات إصدار اإلشارات وبالتالي تعد أهداًفا للعقاقير، يحتوي بنك بيانات البروتينات 

بة بالجهد الكهربي. 252على أكثر من   8043829B2براءة االختراع األمريكية تدعي  136تركيبة من قنوات األيونات الُمبوَّ
. وجود طريقة لمعالجة اضطرابات المناعة الذاتية، شاملًة التصلب المتعدد والسكري من النوع Amgen, Incالُمسنَّدة إلى شركة  

بة بالجهد الكهربي. وعند تحديد  سم لتثبيط قنوات األول والصدفية وداء األمعاء االلتهابي، من خلل استهداف قناة بوتاسيوم مبوَّ
بوتاسيوم، تصف براءة االختراع بالصور تركيبات من بنك بيانات البروتينات للسموم من شقيق البحر و العقرب والحلزون 

، وهو سم ُيستخَرج من سم العقرب، اكُتِشف OSK1المخروطي البحري والرتيلء. تستخدم براءة االختراع محاكي ببتيد لسم 
ة من كائنات متنوعة تم إيداعها في بنك بيانات البروتينات. وبالتالي، فإن استخدام بنك بيانات باستخدام معلومات تركيبي

البروتينات يتيح لألفراد الوصول إلى مئات اآلالف من تركيبات الجزيئات الحيوية من حول العالم. وسيكون من المستحيل 
 سم المنافع التي تم إيداع أو تصور التركيبات منها.وظيفًيا طلب اتفاقات ثنائية لكل بلد موفِّر مع التزامات لتقا

 

 مكتبات المنتجات الطبيعية
 

تتضمن قواعد بيانات المنتجات الطبيعية ومجموعاتها شكًل ممكًنا آخر من معلومات التسلسل الرقمي. حيث ُنِشرت أكثر من 
منها فقط  يمكن  52منها،  12الوصول إلى ؛ وال يزل يمكن 0222من قواعد البيانات والمجموعات هذه منذ عام  102

تعد مجموعات المنتجات الطبيعية الفعلية مفيدة للخطوة األولى في تحليل الجزيئات و  137الوصول إليها وصواًل مفتوًحا.
نات وتطوير عقاقير مستندة إلى المواد الطبيعية أو أنواع أخرى من المكو  -الفحص الفعلي للتركيبات الجزيئية  -االستقصائية 

يمكن أن يسرِّع استخدام تقنيات المعلوماتية الكيميائية الحديثة لهذا النوع من األبحاث وأن يوفِّر الوقت والمال، مع  138النشطة.
 139الحصول على نتائج أفضل.

 

توفر الكثير من الشركات التي تعزل المركبات الكيميائية الحيوية كتالوجات للمنتجات، وفي بعض الحاالت، تحتوي هذه 
الكتالوجات أيًضا على تركيبات المركبات وشروح لها. غالًبا ما ُيستشَهد بهذه الكتالوجات في الكتابات العلمية كمصادر 
لتركيبات المنتجات الطبيعية، لكن ال يمكن الوصول إلى عدٍد منها إال من خلل عملء عند الطلب أو لمستخدمين 

لين. بلد لوضع كتالوجات للمنتجات الطبيعية الواقعة ضمن حدودها الوطنية، مثل هناك عدد من الجهود على مستوى ال 140ُمسجَّ
(. إال أن عدًدا من قواعد البيانات هذه أوسع SANCDB( وجنوب أفريقيا )BIOFAQUIM( والمكسيك )NUBBEDBالبرازيل )

                                                      
135
 المرجع نفسه. 

 المرجع نفسه. 136

137 
 agwa oogoiwua auo rqgwIVoiq oVhwu h,iy ifhewhi ou EaVTga  ugooT,VI taVa aIhIu rqhgh Vo nwuo taVa wu 0101L )0101( 00 

rqhdwuRogd 0.
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وثَّقة، على سبيل المثال مكتبة كثيًرا في نطاقها ويستند إلى أبحاث الكتابات العلمية التي قد تشتمل على معارف تقليدية م
، (NANPDBوقاعدة بيانات المنتجات الطبيعية بشمال أفريقيا )141 ،AfroDB ،142(p-ANAPLالمنتجات الطبيعية األفريقية )

 144(.TM-MCوالطب االستوائي بشمال شرق آسيا ) 143
 

 ل الرقمي أو مورد جيني ملموس"تصميم مقارب" لطلبات الحصول على براءة اختراع تستند إلى استخدام معلومات التسلس
 

تجدر اإلشارة إلى سيناريو آخر ال يمكن فيه استخدام معلومات التسلسل الرقمي مع الوصول الملموس إلى مورد جيني وهو 
عندما يختار كيان ما إنشاء "تصميم مقارب" لطلبات الحصول على براءة اختراع تغطي اختراع ُأجِري من خلل استخدام 

سل الرقمي أو مورد جيني ملموس. ويعد إنشاء تصميم مقارب لطلب الحصول على براءة اختراع أداة تنافسية معلومات التسل
شائعة وتنطوي على "التخلص من عنصر وارد أو خطوة تم العثور عليها في طلبات براءة االختراع" بهدف استنساخ المنفعة 

 145دي.التقنية الحاصلة على براءة اختراع مع تجنب مسؤولية التع
 

ع بشكٍل عام على إجراء نشاط تصميم مقارب ُمتعمَّد وُيعتَبر مفيًدا للمجتمع حيث سيؤدي غالًبا إلى المزيد من االختراعات  ُيشجَّ
بنفس الطريقة التي يمكن بها جمع معلومات التسلسل الرقمي من قاعدة بيانات أو منشوٍر ما  146في شكل تصميم مقارب جديد.

واستخدامها في تطوير أحد االختراعات، بإمكان أطراف ثالثة جمع المعلومات من اختراع حاصل على براءة اختراع تم استخدام 
ص بعض األطراف إلى أنه من خلل تحليل االختراع معلومات التسلسل الرقمي فيه إلنشاء مزيد من االختراعات. قد تخل

المدعَّي في براءة االختراع وضم بعض من عناصره على نحٍو متعمد، فإن الكيانات التي ُتجري التصميم المقارب قد استخدمت 
م المقارب الجديد الموارد الجينية الُمستخَدمة في إنشاء اختراع حاصل على براءة اختراع، وقد يكون تقاسم المنافع من التصمي

مطلوًبا في إطار قوانينها الخاصة بإتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.  إال أنه قد يتعذر إجراء تفاوض ثنائي ألن البلد الذي 
 147يوفِّر الموارد الجينية قد ال يكون معروًفا أو قد يكون هناك أنواع متعددة ُمضَمنة من مواقع متنوعة.

 

 لجينية الموجودة في كائنات متعددةاستخدام المكونات ا .3-3-2
، على سيناريوهات يتعذر معها نموذج تقاسم المنافع التركيبيةقد تنطوي أيًضا بعض ُنُهج البحث األحدث، مثل البيولوجيا 

على فكرة أن أي نظام بيولوجي يمكن النظر إليه باعتباره  التركيبيةالثنائي أو يكون غير عملي معها. وتستند البيولوجيا 

                                                      
141 

Fidele Ntie-Kang and others ‘Virtualizing the p-ANAPL Library: A Step towards Drug Discovery from African Medicinal 

Plants’ (2014) 9(3) PLoS ONE e9065. 

142 Fidele Ntie-Kang and others, ‘AfroDb: A Select Highly Potent and Diverse Natural Product Library from African Medicinal 

Plants’ (2013) 8(10) PLoS ONE e78085. 

143 Fidele Ntie-Kang and others, ‘NANPDB: A Resource for Natural Products from Northern African Sources’ (2017) 80 J. Nat. 

Prod. 2067−2076. 

144 
Sorokina and Steinbeck, 41-43.
 

145 egwau  ogau auo ehuoadwu ihuIhuy ithIwruwur tgoTuo a uaVhuV aI au t VhguaVweh Vo a  w,huIhL ) uraV,qoor.,od ’ uaVhuVI P 

uaVhuV  ai y31 iT , 0109< )qVViIu//iii.wiiaV,qoor.,od/0109/1o/31/ohIwruwur-agoTuo-iaVhuV-a VhguaVweh- w,huIh/wo’000603/< 

a,,hIIho 00 nh gTag, 0101.  راجعoVaVh  uoTIVgwhIy  u, e t  odwVq rogi o50 nhohga  fhiogVhgy 0uo ohgwhI 0006y 0036 )io nho rwg 

0905oI hqV Iw dhVI,I VuhVai a Ro IVwRhuh  hqV Ro hu i u)-,a  ho  uhraVweh wu,huVwehe Vo  ohIwru agoTuoe a ,odihVwVogL.IV,Toogi IL) 

146
  ogau auo ihuIhu )u 0l3.) 

147 
 MB(.0202ومستشار عام ) تركيبيةعروف في مجال البيولوجيا ال، مقابلت، باحث غير م 
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مجموعة من العناصر الوظيفية أو األجزاء التي يمكن تنظيمها بطرق جديدة لتعديل أي كائنات حية أو إنتاج منتجات أو 
فه  فريق الخبراء التقني المخصص المعني بالبيولوجيا  148مكونات تخليقية. باعتباره "تطور إضافي وُبعد جديد  التركيبيةيعرِّ

مع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة لتسهيل فهم المواد الجينية والكائنات الحية واألنظمة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تج
   149البيولوجية و/أو تصميمها و/أو إعادة تصميمها و/أو تصنيعها و/أو تعديلها وتسريع ذلك."

ات الجينوميات، وسجلت األجزاء ، بما فيها قواعد بيانالتركيبيةتمكِّن العديد من التقنيات واألدوات استخدام البيولوجيا 
الحمض الخلوي ، والخدمات التجارية لتخليق صبغيالخلوي لالحمض االبيولوجية، والطرق القياسية للتركيب المادي لتسلسلت 

من  صبغيالخلوي لالحمض اتتيح هذه الموارد للباحثين استخدام تسلسلت  150وتسلسله، والمعلوماتية الحيوية المتقدمة. الصبغي
عادة  كائنات كثيرة مختلفة، يمكن الوصول إليها في قواعد بيانات عامة أو خاصة، لتصميم مسارات جديدة ُمخلَّقة حيوًيا، وا 

 تصميم األنظمة البيولوجية، وفي تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة األخرى.

معلومات التسلسل الرقمي ضمن نطاق بروتوكول على سبيل المثال، كما ورد في بيان غرفة التجارة الدولية الذي يعارض ضم 
ناغويا، "في مشروعات المعلوماتية الحيوية الحديثة، يمكن استخدام من مئات إلى آالف. . . التسلسلت لتطوير منتج تجاري 

ًبا تحديد ُمعيَّن. ويحتوي المنتج النهائي على تسلسل يمثل "متوسط" جميع تسلسلت اإلدخال؛ ]وبالتالي[ من المستحيل تقري
 151القيمة النسبية لكل تسلسل من تسلسلت اإلدخال الفردية."

 توضح األمثلة التالية استخدام معلومات التسلسل الرقمي من كائنات متعددة. 

 غليكوزيدات الستيفيول
نهج تقاسم المنافع استخدام أعداد أصغر لكن ذات أهمية من الكائنات المتنوعة مما يمكنه يواجه االستخدام الفعال ل اً يمكن أيض

كبديل لألستيفيا  التركيبيةالتي تصف إنتاج غليكوزيدات الستيفيول  1,024,522الثنائي. بالنظر في براءة االختراع األمريكية 
، أو خليا النبات للتعبير عن الجينات المأشوبة الجديدة اإلشريكية القولونيةومواد التحلية األخرى، من خلل هندسة الخميرة، أو 

التي تشفر إنزيمات الستيفيول المخلَّقة بيولوجًيا إلنتاج الستيفيول أو غليكوزيدات الستيفيول. تذكر العملية االستخدام المحتمل 

                                                      
148
 Ennt.p .n o.pnct. :c. :ct.bcn /:cn0bc, ‘woct0ntbn eb.w.wo: /b/n.’npbcw Nn/ /.pw./ :c. Nn/ /.p./. /0n 

Nn/ :c. N.t /. Nn/ :/rnnt/ .d t0b/ /hnpwbcw  n/n:pn0 lbnw.’ )0222( 1 /lek  nr 200.  ركزت أيًضا سلسلة من أبحاث
 على أبحاث الكائنات الجديدة.  لكن في محاولة إلنشاء مصطلحات ُمراَقبة، تبنى تقرير اللجنة العلمية التابعة للمفوضية األوروبية لعام تركيبيةالبيولوجيا ال

, /wn/Nci  :c. .t0npيبدأ بكائن حي، مخفًضا لألبحاث الجديدة لما قبل الحياة لمجال الكيمياء. راجع  تركيبيةتعريًفا للبيولوجيا ال 0214
krbcb.c c: woct0ntbn eb.w.wo: /ndbcbtb.c (/bp.rn:c n.hhb//b.c wnbnctbdbn n.hhbttnn/ 0214.) 

149
(. راجع أيًضا 0212 سمبر/كانون األولدي 12)  CBD/COP/DEC/XIII/17،تركيبية: البيولوجيا ال13/12المقرر اتفاقية التنوع البيولوجي،   

/bwdpbn. /nwnp :c. l:ptbc lb//ncnwwnp, ‘/0n chr:nt .d woct0ntbn eb.w.wo .c /pbw /b/n.’npo’ )0221( 14 /pbw 
/b/n.’npo /..:o 152 وPpn/b.nctb:w n.hhb//b.c d.p t0n wtb.o .d eb.nt0bn:w c//bn/, ‘Nn/ /bpnntb.c/: /0n /t0bn/ .d 

woct0ntbn eb.w.wo :c. /hnpwbcw /nn0c.w.wbn/’ )Ppn/b.nctb:w n.hhb//b.c d.p t0n wtb.o .d eb.nt0bn:w c//bn/ 0212( 
43–42. 
150

 rah  foTIIhu auo oVqhgIy itwrwVa  ohhThu,h  uRogdaVwou ou thuhVw, fhIoTg,hIu rou,hiVy o,oih auo rTgghuV iIhL راجع  

(ret/to /tfuet/0101/0/3 09 iauTag, 0101.) 
151
ناغويا" )غرفة  غرفة العمل المعنية بالوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع التابعة لغرفة التجارة الدولية "معلومات التسلسل الرقمي وبروتوكول 

 (0212التجارة الدولية 
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، وجنس بشري )كيتاساتاسبورا جريزيوال(كائًنا مختلًفا تتضمن بكتيريا  32للجينات أو المسارات الُمخلَّقة حيوًيا من أكثر من 
)نيكوتيانا ، والتبغ )جالوس جالوس(، ودجاجة األدغال الحمراء )ذبابة الفاكهة سوداء البطن(، وذبابة الفاكهة )اإلنسان العاقل(

 152إلنتاج منتجات الستخدامها كمواد تحلية تجارية في المنتجات الغذائية والمكملت الغذائية. أتينويت(

، أو خليا النبات، تصف براءة االختراع أيًضا إنتاج أو اإلشريكية القولونيةة إلى استخدام نموذج حي مثل الخميرة، باإلضاف
، ونوع بيكيا، ونوع خمائر شينروساكروميسيسخلية فطرية مختلفة تتضمن ما يلي: نوع  02غليكوزيدات الستيفيول في أكثر من 

، ديباريوميسيس، ونوع باكيسولون، ونوع بريتانوميسيس، ونوع تاالروميسيس، ونوع ةالمبيض، نوع كليفيروميسـيس، ونوع بافيا
، ونوع الليمونية، ونوع الخللة، ونوع زيموناسنوًعا بكتيرًيا مختلًفا يتضمن نوع  15كما تصف استخدام أكثر من يارويا. ونوع 

. الكتوكاكيس، ونوع الملبنة، ونوع المستصفرة، ونوع عقديةال، ونوع الوتدية، ونوع المطثية، ونوع المستجذرة، ونوع سينيكوسيستس
 153وال ُتعتبر أي من أنواع الفطر والبكتيريا هذه تقليدًيا نماذج حية.

 حمض الجلوكاريك
وآخرين، متضمنًا تشكيل مسار مخلَّق حيوًيا إلنتاج مون  يشمل مثال مشابه التعزيز الناجح إلنتاج حمض الجلوكاريك من خلل

-. تألفت الطريقة من "جمع األجزاء البيولوجية من كائنات متنوعة"، تحديًدا ميواإلشريكية القولونيةحمض الجلوكاريك في 
إينوزيتول -وميو)خميرة(، وفوسفات اإلشريكية القولونية داخلي المنشأ،  ةالسكيراء الجعويفوسفات سينثاز من -1إينوزيتول 

ُيستخدم حمض  154زائفة الليلك. ( منudh)فأر(، ونازعة هيدروجين اليورونات ) الفأر المنزلي( من Mioxأكسيجناز )
 155الجلوكاريك في المنتجات التجارية وتمت دراسته أيًضا للستخدامات العلجية في علجات السرطان وخفض الكوليسترول.

الحمض ا لحمض الجلوكاريك الحصول على مادة ملموسة من أٍي من األنواع التي كان لم يتطلب تطوير مسار مخلَّق حيويً 
باإلضافة إلى ذلك، فإن منتج حمض الجلوكاريك النهائي ال   156.اإلشريكية القولونيةالخاص بها مدمًجا في  صبغيالخلوي لا

                                                      
152

 .105" الفقرة 2013/0171328A1 "Production of Steviol Glycosides in Microorganismsطلب براءة اختراع  أمريكية منشور رقم   
153
من الثيبائين، سليفة مورفين أفيوني تم جمعه من الخشخاش آلالف السنين،  تركيبيةفي مثال آخر كثيًرا ما ُيستشَهد به، صمم الباحثون وأنتجوا نسخة  

 wnpt l wnp’bnn, ‘l..bdbn. 2n:/t. الجيني من عدد من أنواع النبات، وبكتيريا، وقارض. باستخدام خميرة مضمنة مع معلومات التسلسل
Pp..bnn krb:tn/ dp.h wbw:p’ )0215( 341 wnbncnn 222.   لكن ثمة أمثلة كثيرة موجودة مثل هذه األمثلة تتضمن عملية مشابهة

ن الفانيليا ورائحتها، التي قد تتضمن استخدام مجموعة متنوعة من الجينات أ الُمخلَّقة و المسارات باستخدام خميرة أو اإلشريكية القولونية إلنتاج نهكة مكوِّ
(، أو أنوع بشرية أو بكتيرية، من بين أنواع أخرى. راجع على سبيل المثال فانيليا بلنيفولياحيوًيا من كائنات واهبة منوعة، تتضمن أوركيد الفانيل )

Nnt0:c’b n 2:ww:wn :c. ebpwnp obc.wnpw liwwnp, ‘E:cbwwbc—eb.n.c’np/b.c :c. eb.ncwbcnnpbcw .d t0n l./t P.rbw:p 
Pw:ct lw:’.p :c. ct/ /n N.’. eb./oct0n/b/ bc t0n E:cbww: kpn0b.’ )0215( 2 l.wnnbw:p Pw:ct 42 التي ذكر المؤلفون فيها ،

التكنولوجيا الحيوية من التحديد الحديث إلنزيم سينثاز الفانيليا  "قد تنشأ فرصة جديدة بالكامل لمنتج الفانيليا الطبيعي المستند إلى 53في صفحة 
VpVAN  ،تم إضافة التأكيد(. راجع أيًضا  ("جليكوما هيدريشاومن اللبلب األرضي )من أوركيد الفانيل، وفانيليا بلنيفوليا(Pp:/0:ct0 wpbcb’:/:c 

:c. n0pb/tbc: / wh.wrn, ‘/cwbcnnpbcw : lbnp.wb:w eb./oct0n/b/ Pw:td.ph d.p .n N.’. Pp..bntb.c .d /p.r:cn 
:wr:w.b./’ )0211( 12 N:tbpn n.hhbcbn:tb.c/ 3234 التي تصف "إنتاج جديد للتروبين، وسيط رئيسي في المسارات الُمخلَّقة حيوًيا للشبه ،

جيًنا  15مَّمة قلويات التروبين الدوائية مثل السكوبوالمين، من مصادر بسيطة للكربون والنيتروجين في الخميرة )السكيراء الجعوية(. تضم ذريتنا الُمص
 مشتًقا من نباتات وبكتيريا متنوعة"(.جيًنا  11إضافًيا، تتضمن 

154 uah ohoi  oou auo oVqhgIy iugooT,Vwou oR t T,agw, t,wo Rgod a o,uVqhVw, uaVqia, wu fh,od wuauV eI,qhgw,qwa ro wL )0119( 

o5 tii who auo euewgoudhuVa   w,go wo or, 509. 

155
 المرجع نفسه. 
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يمكن تمييزه عن منتجات حمض الجلوكاريك األخرى. وبالتالي، إذا تم ضم هذا النظام التخليقي الحيوي في خط لتصنيع حمض 
 سُتخِدمت في إنتاجه.الجلوكاريك، فلن يكون هناك سبيل للمعرفة من المنتج أن معلومات التسلسل الرقمي من عدة أنواع قد ا

 إنتاج اإليثانول األحيائي
)ب(، مثااًل آخر ذا صلة  11، الفقرة 14/02 مقرر حددت دراسة حديثة فوَّضت بها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وفًقا لل

 ينطوي على إنتاج اإليثانول األحيائي. ذكرت أنه:

نتاج إنزيمات "خيمرية". يمكن اختبارها لتحديد ما إذا يمكن "خلط" الجينات ذات الصلة من الكائنات المختلفة إل
كانت قد زادت من اإلنتاجية، في هذه الحالة إنتاج اإليثانول األحيائي. ويمكن إعادة خلط هذه الجينات حتى يتم 
تحسين نشاط اإلنزيمات. من الصعب تعقب الجينات التي تم خلطها التي تعبِّر عن اإلنزيمات الخيمرية حتى 

األصلي الخاص بها ألن هذا منتج للعائلت الجينية الُمستخَدمة ولعملية  صبغيالخلوي لالحمض اتسلسل 
 157الخلط.

باستخدام جينات من نماذج غير  التركيبيةيمكن أيًضا تحقيق إنتاج سلئف الطاقة المستندة إلى الكحول باستخدام البيولوجيا 
حية. على سبيل المثال، من الوقود الحيوي "للجيل القادم" األيسوبوتانول، الذي يمكن إنتاجه في مجموعة متنوعة من 

إال  السكيراء الجعوية،و اإلشريكية القولونيةعلى الرغم من أن مسار األيسوبوتانول قد تم إنتاجه في نماذج حية مثل  158النماذج.
وصفت  159.سينيكوكوكاس إيلونجاتوسو الكلبسيلة األوكسيتوكيةقد اسُتخِدم أيًضا في نماذج ال ُتعتَبر عادًة نماذج حية مثل  أنه

إحدى الدراسات، التي مولتها جزئًيا وزارة الطاقة ومركز أبحاث الطاقة الحيوية في منطقة البحيرات العظمى، طرًقا لتحقيق 
تتضمن هذه  160أليسوبوتانول، مع قابلية التطبيق على إنتاج الوقود الحيوي الصناعي.أقصى استفادة من إنتاجية مسار ا

. كما تتضمن استخدام تسلسلت موقع عقدية الكتوكاكيسو اإلشريكية القولونيةو العصوية الرقيقةالطريقة استخدام جينات من 

                                                                                                                                                                           

إينوزيتول من خلل تخمير اإلشريكية القولونية ]تم[ إعداد تقرير به -[ من السكيراء الجعوية إلنتاج تركيزات عالية من ميوIno1استخدام ... ] 
والفئران والجرذان والخنازير عبارة عن بروتين من مصدر وحيد الخلية بشكٍل رئيسي والمركبات المتشاكلة من البشر هو  MIOXمن قبل... 

[ تحتوي على الخصائص األكثر تفضيًل عند التعبير MIOXهي المركبات التي تم وصفها على النحو األفضل. ُوِجد أن نسخة الفأر من ]
تحسين الروامز  ، مع0.2من الجين من الحمض الخلوي الصبغي  تركيبيةعنها في اإلشريكية القولونية وتم اختيارها للبحث. وتم شراء نسخة 

 Pseudomonas syringaeوأعددنا خصائصه من بكتيريا  udhلإلشريكية القولونية... مؤخًرا أجرينا استنساخ للجين الذي يرمِّز النشاط 
pv. tomato DC3000 ُوِجد أن جين .udh تم التعبير عنه جيًدا في اإلشريكية القولونية، مما نتج عنه أنشطة إنزيمات مرتفعة." تطلب 

   لم ُيتطلَّب وجود مادة مادية.الوصف األصلي لإلنزيمات وجود مادة مادية لكن بعد الوصف 
 keto-d-glucaric acid-0التي تصف طريقة إلنتاج حمض الجلوكاريك  SU1753949A3)تم إضافة التأكيد(. راجع أيًضا براءة االختراع 

 إلنتاج حمض الجلوكاريك دي. Pseudogluconobacter saccharoketogenesوتستخدم نموذج غير حي 

157 
foTIIhu auo oVqhgI )u 0l0)  بـ باالستشهادuo , f fw,qagoIou auo oVqhgIy it Eoeh y fwrq uhgRogdau,h eue,dh Rog oVag,q 

 whThRa,Vwou. twI,oehg, auo  iVwdweaVwou oR a  oi ufy uqhgdoIVa  h t iqa-td, aIhL )0110 )0oo uqh ioTgua  oR ewo orw,a  

rqhdwIVg, 06510. 

Ghosh IN, Martien J, Hebert AS, et al. OptSSeq explores enzyme expression and function landscapes to maximize isobutanol 
158

. Metab Eng production rate.0109;50u30l‐3l1 .doi:10.1016/j.ymben.2018.12.008. 

159
 جع نفسه.المر  
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ءة المفتوحة لكل جين من األنواع البكتيرية السابق االتصال الريبوسومي الجينية التي تمت هندستها والُمدَمجة إلطارات القرا
 ذكرها.

 

مجموعة فريدة.  043إطارات القراءة المفتوحة في مكتبة للتعبير تحتوي على  -اسُتخِدمت شذرات موقع االتصال الريبوسومي 
البوليمراز التسلسلي إلنشاء حللت الدراسة كذلك أشكال مختلفة من إنزيمات األيسوبوتانول من خلل استخدام تولد طفرات تفاعل 

شكل مختلف تقريًبا من تسلسلت الترميز. ومن ثم فإن الدراسة قد فحصت الكثير من مجموعات المادة الجينية لتحديد  122
المجموعات التي تؤدي إلنتاج الحد األقصى من األيسوبوتانول. وبالتالي، فإن طريقة إنتاج الوقود الحيوي هذه، التي قد تكون 

أهمية تجارية حيوية في قطاع الطاقة، تستخدم مكونات جينية من أنواع مختلفة وتنتفع أيًضا بكميات كبيرة من المعلومات ذات 
 الجينية دون الحاجة للوصول الفعلي إلى الموارد الجينية.

 

 أداة البحث األساسية للمواءمة المحليةاألبحاث الخاصة ب
 

 مواءمةيمكن من خللها استخدام معلومات التسلسل الرقمي بعمليات البحث عن  تتعلق إحدى الطرق اإلضافية األخرى التي
الواردة في  أداة البحث األساسية للمواءمة المحليةالتسلسل الجيني في قواعد بيانات مثل بنك الجينات باستخدام أدوات مثل 

ت األبحاث الحديثة أن النقل األفقي للمادة ظهر أمن المعروف أن الكثير من األنواع تتشارك في الجينات. كما  1-3-3القسم 
للمستخدم الذي  أداة البحث األساسية للمواءمة المحليةقد تتيح عمليات  161162الجينية أمر أكثر شيوًعا مما كان معروف سابًقا.

عليها، تحديد موقع حدَّد تسلسل مثير للهتمام، ربما من أنواع ُترَفق بها التزامات الموافقة المسبقة عن علم/الشروط المتفق 
التسلسلت المشابهة ذات االهتمام في أنواع مختلفة عن النوع الذي ُحدِّد فيه التسلسل في األصل. وقد ال تغطي متطلبات 

وفي ظل الصعوبات التي تواجه تعقب استخدام معلومات التسلسل الرقمي،  163الموافقة المسبقة عن علم هذه األنواع المختلفة.
قد تتيح للباحث التّواق للبحث للغاية، أن يخطأ في تحديد األصل الحقيقي للمعلومات الُمستخَدمة  لمواءمةافإن عمليات بحث 

   164في جهوده للبحث والتطوير.

                                                      
161
 المرجع نفسه. 

162
 t aIVawg rgwIi auo oVqhgIy ie ighIIwou oR  T Vwi h fogweouVa  , t,hTwgho thuhI wI a fa  dagi oR eoVqال راجع على سبيل المث 

thgVh gaVh auo  uehgVh gaVh thuodhIL )0105( 06 thuodh ewo or, 51. 

163 
 agro t ear h,y iuoihgwur raeh og uhdihIV wu a uhaioVl o,uVqhVw, ewo or,y t,,hII auo ehuhRwV oqagwury auo e,ouodw, 

theh oidhuVL wu oTI, ngauih  auo tauwh  thgeawI )hoI y) uVh  h,VTa  ugoihgV, auo Vqh fhrT aVwou oR Vqh  uVhguhV (tw,Vogwa 

iuwehgIwV, ughII 010o( 95. 

 ، سويسرا، إعلن المصدر.40راجع الحاشية السابقة  164
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ذا اعتُِبرت أنها ضمن النطاق، فقد يحتاج  في كل هذه األمثلة، ُتستخَدم معلومات التسلسل الرقمي من كائنات متعددة متنوعة. وا 
تفاوض بشأن الشروط المتفق عليها مع حكومات متعددة مما يسبب عدم التيقن والتأخير والتكلفة، ألنه قد يتعذر المستخدمون ال

 165تقييم إسهامات شذرات التسلسلت تقييًما صحيًحا.

معلومات ، أو 1-3، التي تمت مناقشتها في القسم خارج الموقعكما ُذِكرآنًفا، لم يتفق األطراف حول ما إذا كانت المجموعات 
التسلسل الرقمي التي تمت مناقشتها في هذا القسم، تقع ضمن نطاق البروتوكول أم ال أو ألي درجة يكون ذلك. وبالتالي، فإن 

 .12األمثلة التي تمت مناقشتها قد ُتعَتبر أو ال ُتعتَبر في النهاية قابلة ألي حل في إطار المادة 

تبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت عابرة للحدود أو التي يتعذر الحاالت الُمعيَّنة للمعارف التقليدية المر  .4
 منحها الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها

أسهمت أنماط االستعمار والهجرة على مدى قرون بالتزامن مع الحدود السياسية في حدوث الحاالت التي تشارك فيها  
من المبادئ  166لدان مختلفة المعارف التقليدية فيما يخص نفس الموارد الجينية.المجتمعات المحلية والشعوب األصلية في ب

األساسية لبروتوكول ناغويا الحاجة إلى الحصول على الموافقة المسبقة عن علم والتفاوض بشأن الشروط المتفق عليها مع 
لى تقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها أصحاب المعارف التقليدية قبل استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الج ينية، وا 

مع المجتمعات المحلية والشعوب األصلية التي تحتفظ بهذه المعرفة. إال أن هذا النهج الثنائي قد ال يكون ممكًنا دائًما في 
نح الموافقة المسبقة الحاالت التي تحتفظ بها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عبر الحدود بالمعارف، أو في حالة تعذر م

 عن علم أو الحصول عليها ألي سبب آخر.

 المعارف التقليدية التي تحتفظ بها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عبر الحدود الوطنية .4-1

هناك على األقل ثلثة سيناريوهات عابرة للحدود قد تحتفظ فيها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالمعارف التقليدية 
المرتبطة بالموارد الجينية. تحديًدا، من خلل جماعة واحدة عبر بلدان متعددة )قد تكون حدودها متجاورة أو غير متجاورة(، 

قع عبر بلدان متعددة )قد تكون حدودها متجاورة أو غير متجاورة(، ومن خلل مجتمع في ومن خلل أكثر من جماعة واحدة ت
. لكنها تبيِّن 11بلٍد واحد حول مورد جيني مصدره األصلي في بلٍد آخر. ال تستبعد هذه األمثلة احتمالية الحل في إطار المادة 

الحاالت التي يتم فيها االحتفاظ بمعارف تقليدية من خلل  أنه في حين قد يكون الوصول إلى نهج ثنائي أمًرا ممكًنا في بعض

                                                      
165
ل، فسيكون العبء اإلداري كما سبق اإلشارة إليه في عرض القطاع الخاص، "في حالة تضمين معلومات التسلسل الرقمي ضمن نطاق البروتوكو  

فرقة العمل المعنية للتفاوض بشأن عدد كبير من اتفاقات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها للتسلسلت مع قيمة إدخال قابلة للنقاش عبًئا كبيًرا."
. لكن كما يذكر معلِّقون آخرون، "من الممكن أن تكون التطورات في  (c 141بالوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع التابعة لغرفة التجارة الدولية )

قد جعلت الحكومات تتردد في مشاركة ]معلومات التسلسل الرقمي[ على قواعد بيانات يمكن الوصول إليها على نحٍو مفتوح إذا كان  تركيبيةالبيولوجيا ال
ت المنافع التي قد تحصل عليها بشكٍل آخر من خلل تعزيز قوانينها المحلية الخاصة بإتاحة الموارد الوراثية وت  قاسم منافعها."ذلك يعني أنها قد تفوِّ

Michelle Rourke and others, ‘Policy opportunities to enhance sharing for pandemic research’, (2020) 368 Science 
التعليق بذلك في سياق مشاركة معلومات عينات الفيروسات الممرضة إال أنه ينطبق كذلك على الموضوعات التي تنظمها قوانين إتاحة  تم  .717

 وتقاسم منافعها المحلية. الموارد الوراثية

166 
forhg rqhuuh  Iy iugaowVwoua  iuoi horh auo ehuhRwV oqagwur aRVhg Vqh Earo,a ugoVo,o u uqghh raIhI Rgod 

ooTVq tRgw,aL )0103( 9  aiy euewgoudhuV auo theh oidhuV ioTgua  069   ]مع ملحظة "تعقيد أصول المجتمعات. . . ]في(
 البلدان التي ُوزِّع فيها السكان بسبب قرون من الهجرة واالستعمار."(
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الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تمتد عضويتها للحدود الوطنية، إال أنه سيكون من المستحيل وظيفًيا التفاوض بشأن  
 الموافقة المسبقة عن علم أو الشروط المتفق عليها في حاالت أخرى.

 

 قليدية التي تحتفظ بها جماعة واحدة عبر بلدان متعددة: المعارف الت1سيناريو 
 

يمكن اعتبار شعب الجونة األصلي مثااًل في إطار هذا السيناريو. بينما تتواجد الجماعة في كٍل من بنما وكولومبيا، إال أنها 
اثية وتقاسم منافعها تتضمن جماعة واحدة وال تعترف بالحدود الجغرافية السياسية. للحصول على اتفاقات إلتاحة الموارد الور 

معارف الجونة التقليدية وموارد بنما الجينية، تتشاور حكومة بنما مع ممثلي الجونة، وفي حالة الوصول إلى اتفاق، فسيسهل 
توزيع المنافع على الجماعة دون التركيز على وجود الجماعة فعلًيا ضمن بلدين، وعلى ما يبدو أن حكومة كولومبيا تنتهج 

من البروتوكول. إال أنه تجدر الملحظة  11لذا فإن هذا النوع من السيناريوهات يمكن معالجته في إطار المادة  167فسه.النهج ن
أن كوستاريكا قد حددت سيناريو شعب انغوبي بوغلين الذي يعيش في كوستاريكا وبنما، باعتباره سيناريو قابل على نحٍو محتمل 

 168المنافع. آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم
 

 : المعارف التقليدية التي تحتفظ بها أكثر من جماعة واحدة تقع عبر بلدان متعددة.0سيناريو 
 

من بعض أكثر الحاالت تعقيًدا لمعالجتها في سياق ثنائي إلتاحة الموارد الوراثية وتقاسم  0قد تكون الحاالت في إطار سيناريو 
األصلية والمجتمعات المحلية ذات البروتوكوالت المختلفة أو البروتوكوالت منافعها. ال يتضمن السيناريو فحسب الشعوب 

بل ينطوي على بلدان متعددة ذات سيادة وقد ال يكون من السهل تحديد الجهة التي يحق لها  169المجتمعية غير الموجودة،
ون غير قادرين على الحصول على الحصول على المنافع، أو الوصول إلى اتفاقية حول كيفية المضي قدًما، مما يترك الباحث

 أذونات ضرورية أو تقاسم المنافع على نحٍو منصف.
 

، ُيعَرف أيًضا باسم شيح العطارين، وهو عبارة عن شجيرة دوائية توجد بشكٍل واسع عبر أرتميسيا جودايكاعلى سبيل المثال، 
تتضمن االستخدامات التقليدية للنبات علج السرطان وداء السكري  المناطق الصحراوية بشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

والعدوى الفطرية وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل، ويشتهر استخدامه كدواء تقليدي من خلل مجموعة متنوعة من الشعوب 
لبات الحصول على براءة وما بعدها. تم تقديم الكثير من ط 172ومصر، 171واألردن، 170األصلية والمجتمعات المحلية في ليبيا،

                                                      
167 MB ( في تعليقات استعراض األقران، ذكرت حكومة كولومبيا أنها تعمل بنفس طريقة حكومة بنما فيما 0202جراسيا )، مقابلة مع داريو لوك وجورج

 يخص هذه المسائل.

168
(. على الرغم من ذلك، فإن تعليقات استعراض األقران بكوستاريكا تقترح وجهة نظر ناشئة تتضمن احتمالية الحل وفًقا 0215عرض، كوستاريكا ) 

 انغوبي بوغلين. لموافقة شعب

كوالت واإلجراءات راجع مبادرة تطوير إمكانات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها والعدالة الطبيعية "الخبرات والدروس المستفادة من تطوير البورتو  169
نات إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعها والعدالة المجتمعية وتنفيذها: اإلسهام في التقييم األول واستعراض فعالية بروتوكول ناغويا" )مبادرة تطوير إمكا

 .02( 0212الطبيعية 
170
في الدواء التقليدي كنقيع لعلج "داء الضموري"، تقريًبا على ]نحٍو[ مؤكد داء  أرتميسيا جودايكا)"ُيستخَدم  2,352,422براءة االختراع األمريكية رقم  

 Daniel F. Robinson ,Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debatesالسكري."(. راجع أيًضا 
(Earthscan 2010) 60 .)مع االقتباس بعدد من المنشورات التي توثِّق استخدامات النبات( 
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وُذكر فيها، بشكٍل مباشر أو من خلل االستشهاد بمراجع أخرى، االستخدامات  جودايكا بأرتميسيااختراع بمطالبات ذات صلة 
، بعنوان "التركيبات العشبية لعلج داء السكري EP2170360B1التقليدية للنبات. تضمنت هذه الطلبات براءة االختراع رقم 

 يحتوي على تركيبات لعلج داء السكري.أرتميسيا جودايكا ت المقترنة به" التي تزعم أن و/أو الحاال
 

لعلج نفس ا جودايكا ألرتميسيلمجموعة متنوعة من األسباب، قد ال ُترَفق التزامات تقاسم المنافع باالستخدامات التجارية 
فيها ذلك، فقد يتعذر على أي حال تحديد الشعوب األصلية  الحاالت التي اسُتخِدمت لها تقليدًيا. وفي حالة وجود حاالت تفعل

والمجتمعات المحلية وبلدانها التي يحق لها التفاوض بشأن الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تحديًدا صحيًحا، 
 كما تمثل الطبيعة العابرة للحدود للمورد الجيني نفسه مزيًدا من التعقيد.

 

قبل  0للحصول على الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها في إحدى الحاالت في إطار السيناريو في حالة السعي 
البدء في إجراء أبحاث جادة حول مشروع ينطوي على معارف تقليدية مرتبطة، فقد توقف التأخيرات في طلب الموافقة من 

لفة )أو غير موجودة(، والموافقة على الشروط المتفق عليها بين جماعات متعددة في بلدان متعددة، ببروتوكوالت مجتمعية مخت
شعوب أصلية ومجتمعات محلية متعددة )وفي حالة تطلب القانون، الموافقة من حكومات البلدان ذات الصلة(، المشروع عند 

مكان المستخدمين اختيار عوًضا عن ذلك، بإ 173إنشائه، بغض النظر عن إمكاناته الخاصة بالمنافع المجتمعية إلنقاذ األرواح.
العمل فحسب مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في بلٍد واحد، للضرر المحتمل على الشعوب األصلية والمجتمعات 

 174المحلية في بلدان أخرى.
 
 
 

 : جماعة في إحدى البلدان تحتفظ بموارد تقليدية سمرتبطة بمورد جيني مصدره بلد آخر3سيناريو 
 

                                                                                                                                                                           
171 M.S. Abu-Darwish, et al.  من الصحراء الجنوبية باألردن،  أرتميسيا جودايكا، التركيب الكيميائي واألنشطة البيولوجية للزيت العطري منJ. 

Ethnopharmacology 191 (2016) 161   كعامل تقليدي لعلج تجلط الشريان التاجي  أرتميسيا جودايكا)"وصف المداوون األعشاب األردنيين
 ة وسيناء."(اسُتخِدم في الدواء التقليدي للبدو في صحراء السعودي أرتميسيا جودايكاواحتشاء القلب. . . . وُيذَكر أن  

172 
Yasser A. El-Amier, et al., Potential of wild plant Artemisia judaica L. as sustainable source of antioxidant and 

antimicrobial compounds, J. Experimental Sci. (2019), 10: 04-08. 

قة عن علم في الوقت المناسب ليس مجرد افتراض.  يذكر أحد عروض إنهاء المشروعات بسبب عدم القدرة على الحصول على الموافقة المسب 173
بالنيابة عن ’’لتعليقات اأنه بسبب هذا الفشل، "كان ال بد من إلغاء طلبات األبحاث األساسية والمشروعات األولى". راجع  0212الحدائق النباتية لعام 

 (.0212البيانات( )الشبكة الدولية لتبادل  - IPEN)وال سيما  ‘‘الحدائق النباتية

174
 يبدو أن هذه هي الحالة فيما يخص الذرة الصفراء ذات التخصيب الذاتي، التي يمكنها إصلح النيتروجين الخاص بها، حيث يزرعها المزارعون  

األصليون في المكسيك وغواتيماال آلالف السنين. تفاوض الباحثون بشأن الوصول إلى اتفاق لتقاسم المنافع مع جماعة من الشعوب األصلية 
راجع   معات المحلية في جزء من المكسيك فحسب.  المكسيك ليست طرًفا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.والمجت

 ,Yale 360 (2019)مارثا بسكوسكي، "الذرة األصلية: َمن يملك الحق في الحصول على نبات "المعجزات" بالمكسيك؟" 
.plant-wonder-mexicos-to-rights-the-owns-who-maize-https://e360.yale.edu/features/indigenous 

https://e360.yale.edu/features/indigenous-maize-who-owns-the-rights-to-mexicos-wonder-plant


CBD/SBI/3/15/Add.1 

Page 47 

 

 

، قد يكون منشأها األصلي في كاثارنسوس روزيوسالعناقية الوردية، أو  3.175ناقية الوردية مثااًل على سيناريو تعد حالة الع
مدغشقر، لكنها اآلن "أنواع عالمية االنتشار بشدة تنمو في ست قارات وُتدَمج بشكٍل شامل في تقاليد العلج الشعبي ببلدان 

هم أول من فحص النبات بعد العثور،  Eli Lillyباحثو  176وفيتنام ودومينيكا." بعيدة عن بعضها البعض مثل إنجلترا وباكستان
في بحث علمي حول النباتات األسترالية ذات أنماط االستخدام األصلية الموثوق بها، على تقارير عن االستخدام التقليدي في 

األولى من الهند وفي النهاية قادت تطوير عقار السرطان الناجح  Lillyكانت عينات   177الفلبين كبديل لألنسولين.
Vincristine في تطور منفصل، أرسل طبيب من جامايكا، حيث كان النبات ُيستخَدم محلًيا لعلج داء السكري، عينات من .

 178لف للسرطان.، وهو عقار مختVinblastineأوراق النبات إلى كندا حيث حدد الباحثون وحصلوا على براءة اختراع 
 

لم يستند اي من عقار السرطان مباشرًة إلى المعارف التقليدية المرتبطة )كان علج داء السكري، وليس السرطان، هو 
االستخدام التقليدي للنبات(. بيد أنه دون المعارف التقليدية التي أبلغت بها الفلبين، والمعارف التقليدية المرتبطة من جامايكا، 

تكن أي من مجموعتي الباحثين على ما يبدو ليصل إلى فحص النبات للتحقق من استخداماته الطبية المحتملة.  على التوالي لم
ومع ذلك، يظهر المثال نوًعا من السيناريوهات يختلف فيه البلد الموفِّر )الهند( عن بلد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

الفلبين(، ومن غير الواضح إمكانية تحديد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  التي ساهمت بالمعارف التقليدية )الواقعة في
 الُمعيَّنة من مصدر البحث العلمي.

 المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المتاحة بشكٍل عام .4-2

تدخل ضمن نطاق البروتوكول ال تزل مسألة ما إذا كانت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المتاحة بشكٍل عام 
وتخضع لتقاسم المنافع أم ال دون حل. وعلى الرغم من ذلك، فإلى الحد الذي ُتعَتبر فيه ضمن نطاق البروتوكول، ال ُتجرى 

 مفاوضات الموافقة السبقة عن علم، ألن الوصول متاح بالفعل دون قيد.
 

م ال تعني أنها ملك عام وبالتالي ال يملكها أحد. عبارة "ملك عام" ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المتاحة بشكٍل عا
صياغة عامة ومفهومة على نحٍو واسع في سياق الملكية الفكرية لتعني أن بعض الموضوعات لم تعد )أو لم تكن مطلًقا( 

، في ظام حماية بحكم طبيعتهبنمحمية بحقوق خاصة في ظل نظام ُمعيَّن، مثل براءة االختراع، أو بحقوق التأليف والنشر، أو 

                                                      
175 
 2p:0:h /btdbnw., ‘/p:.btb.c:w (c./wn.wn, cctnwwnntb:w Pp.rnpto :c. P0:ph:nnbtbn:w ccc.’:tb.c: /0:t’/ ondtراجع  

t. /b/nb//n’ bc l:tt0n/ /:’b. :c. /nw.p: i:wwnpt )n./ ,)/0n w:2/ i:c.w..r .d cctnwwnntb:w Pp.rnpto (w:2/ 
)"لم يعد للموارد الجينية والمعارف التقليدية في الدوران العام أصول يمكن تعقبها أو أصول معروفة قد تعود إلى زمن طويل، من الممكن  (.0214

 لى ذلك. . . "(قرون. فقد تكون مصادر الموارد الجينية والمعارف مختلفة اختلُفا كامًل. وتعد العناقية الوردية مثااًل جيًدا ع

176
 Michael F. Brown, Who Owns Native Culture? ؟ (Harvard Univ. Press 2003)  036 .راجع أيًضا  ,VwIghewui hVaVo auoewgti

taI,T ag u auV fhg agwTd raVa or Eo toi101l661L )u 30.)   

177
 Sarah Laird, ‘Natural Products and the Commercialization of Traditional Knowledge,’ in Tom  المرجع نفسه، راجع أيًضا 

Greaves (ed.) Intellectual Property Rights for Indigenous Peoples: A Sourcebook (SfAA 1999) 151. 

178
. تفيد تقارير جراهام دوتفيلد أن براءة االختراع حصلت على ترخيص US3097137Aمريكية رقم براءة االختراع األ Vincaleukoblastineراجع  

 (.btdbnw. )c 123/، راجع Eli Lillyبعد ذلك للستغلل التجاري المربح لشركة 
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بينما ال يملك أحد الملك العام أًيا كان تعريفه، إال أنه من المفهوم أن المعلومات المتاحة كثيًرا بشكٍل عام ال تزل  179إقليم ُمعيَّن.
ن تخضع للحقوق الخاصة، مثل المعلومات التي تم الكشف عنها في وثيقة براءة اختراع صادرة غير منتهية الصلحية ضم

 إقليم ُمعيَّن.
 

تملك الكثير من البلدان في أفريقيا، واألمريكتين، وآسيا، والمحيط الهادئ أنظمة حماية للمعارف التقليدية. في هذه البلدان، كون 
المعارف متاحة بشكٍل عام ال يعني بالضرورة أن التزامات تقاسم المنافع غير قابلة للتطبيق. فالقانون الوطني أمٌر أساسي: قد 
ال يكون لدى مستخدٍم ما للمعارف التقليدية من أحد البلدان التي ال تملك تشريًعا لحماية هذه المعرفة التزامات قانونية بالموافقة 
المسبقة عن علم/ الشروط المتفق عليها. لكن، قد يكون لدى مستخدمي المعارف التقليدية من بلدان تملك هذا التشريع الذين 

 180و بلد آخر طرف بالبروتوكول، التزامات بالموافقة المسبقة عن علم/الشروط المتفق عليها.يعيشون في هذا البلد أ
 

قد تتعذر التزامات تقاسم المنافع للمعارف التقليدية المتاحة بشكٍل عام ألنه، من بين أمور أخرى، قد ال يمكن التعرف على 
لكن ليس شعب ُمعيَّن أو  182هذه المعارف التقليدية لبلدقد ُتعزى  181أصحاب المعارف األصليين أو قد يكونوا قد انقرضوا،

جماعة بعينها، أو قد تكون المعارف قد ُنشرت أصًل ومتاحة قبل بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي أو البروتوكول.  نشير إلى 
                                                      

 ,/bt0 o krn.b’b, ‘Nnw.tb:tbcw t0n Pbwwbn /.h:bc bc :c cctnpc:tb.c:w lp:hn/.pr d.p 2ncntbn  n/.bpnn راجع  179
/p:.btb.c:w (c./wn.wn :c. /p:.btb.c:w nbwtbp:w /irpn//b.c/’ bc /:cbnw  .wbc/.c :c. .t0np/ )n./ ,)Pp.tnntbcw 

/p:.btb.c:w (c./wn.wn: /0n /cPk cctnpw.’npchnct:w n.hhbttnn .c cctnwwnntb:w Pp.rnpto :c. 2ncntbn  n/.bpnn/, 
/p:.btb.c:w (c./wn.wn :c. l.wrw.pn ( .btwn.wn 0212( 145. :كما يوضح البروفيسور أوكيديجي 

ليس هناك "ملك عام." بل، أن كل شكل من أشكال الملكية الفكرية ينتج ملًكا عاًما منشًأ. في قانون حقوق التأليف والنشر، على ]   
سبيل المثال، يتضمن الملك العام موضوع قابل للتأليف والنشر غير قابل للحماية . . .  واألعمال الخاضعة لحقوق التأليف والنشر 
المنتهية الصلحية. باإلضافة إلى ذلك، تنتهي صلحية حقوق التأليف والنشر في أوقات مختلفة في بلدان مختلفة. . . . على نحٍو 

العام في قانون براءة االختراع من موضوع غير مؤهَّل، وبراءات االختراع منتهية الصلحية، وبراءات االختراع مشابه، يتألف الملك 
الباطلة، وبراءات االختراع التي انتهت صلحيتها قبل األوان بسبب عدم دفع رسوم الصيانة. ومرة أخرى، لبراءات االختراع 

، مع إتاحة البعض تمديد المصطلحات وتعديلها وعدم إتاحة البعض إجراء ذلك. في مصطلحات مختلفة للحماية في البلدان المختلفة
 قانون العلمات التجارية، يتألف الملك العام بشكٍل أساسي من موضوع فقد وظيفته الخاصة بتحديد المصدر.

نظام الملكية الفكرية مع اإلشارة الخاصة إلى حماية راجع أيًضا المنظمة العالمية للملكية الفكرية، "ملحظة حول معاني مصطلح "الملك العام" في 
( )"ُيذَكر بشكٍل 0212 نوفمبر/تشرين الثاني cPk/2 /(l/cn/12/cNl/2 )04/المعارف التقليدية وتعبيرات الثقافة التقليدية/تعبيرات الفولكلور،" 

ال تخضع لحقوق الملكية الفكرية الخاصة، وبالتالي فهي متاحة مجاًنا  ( يتألف من مواد غير ملموسةIPعام أن الملك العام، في قانون الملكية الفكرية )
وني ليستخدمها أو يستغلها شخص آخر. . . . على كل حال، فالملك العام، مفهوم مطاطي ومتعدد االستعماالت ونسبي وغير قابل للخضوع لمعنى قان

 موَّحد."(.

180
"تتعاون إلى أقصى قدر ممكن وحسب االقتضاء، في حاالت االنتهاك المزعوم للتشريع  ( من بروتوكول ناغويا األطراف بأن3) 12تلزم المادة  

 المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع..."

181
 /i:phnnt w0:0 wbcw0 ,‘:cnbnct /pbwn enn.hnعلى سبيل المثال، قد تكون الجماعة قد انقرضت.  راجع على سبيل المثال   

/itbcnt :/ o:/t lnhwnp /bn/’ (nNN.n.h ,5 lnwpb:po 0212 )
<0ttr/://n.btb.c.ncc.n.h/0212//k o//:/b:rnd/20/25/bc.b:.nitbcnt.tpbwn/bc.ni.0thw > طفبراير/شبا 02تاريخ الوصول 

0202. 
182

 Xijun Wang, ed., Serum Pharmacochemistry of Traditional Chineseمثل الطب الصيني التقليدي. راجع بشكٍل عام،  
Medicine :Technologies, Strategies and Applications (Academic Press 2017). 
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لتي تشير إلى معارف الشعوب من بروتوكول ناغويا ا 2و 5-5)ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي والمادتين  2أنه بسبب المادة 
األصلية والمجتمعات المحلية فحسب، فإن المعارف التقليدية التي يمكن نسبها إلى بلدان أو جماعات منقرضة يبدو أنها ال 
تدخل ضمن نطاق أٍي من المعاهدتْين. وبالتالي، لم يتفق األطراف حول ما إذا كان يجب أن يكون هناك التزامات لتقاسم 

 أٍي من هذه الظروف أم ال.المنافع في 
 

 مجموعات النباتات
 

هناك الكثير من المنشورات والمجلت التي تسرد استخدام النبات في مناطق مختلفة من العالم. أحد األمثلة الكثيرة التي تذكر 
دستور بالتفصيل استخدامات النباتات األفريقية هي مجموعة النباتات الدوائية األفريقية التي نشرها االتحاد األفريقي تحت عنوان 

، الذي تم إعداده استجابًة لـ "التزايد العالمي الستخدام دستور األدويةوفر ي. (African Pharmacopoeia)ي األدوية األفريق
األدوية التقليدية" والسوق المربح لهذه المنتجات، "معلومات ُمنظَّمة بشكٍل علمي حول النباتات الدوائية المفيدة التي اكُتِشفت 

نوع نبات مختلف أصلي  122قارة أفريقيا. في هذا الصدد، يسرد الدستور وصف أكثر من فعاليتها في إدارة أغذية ُمعيَّنة" في 
ويجمع هذا المورد وفرة من المعلومات القيِّمة حول تنوع  183في بلدان متعددة وقد يشتهر بأسماء مختلفة في بلدان مختلفة.

األصلية والمجتمعات المحلية للمعلومات المتعلقة  النباتات الدوائية واستخداماتها التقليدية دون لزوم تحديد مصادر الشعوب
 184باستخدماتها.

 

(، الذي يصف Native American Ethnobotanyمن األمثلة األخرى كتاب دان مرومان النبات العرقي األمريكي األصلي )
 النباتات والمعارف التقليدية المرتبطة بها حسب النبات واالستخدام والقبيلة. يوصف بكونه:

 

يع استثنائي للنباتات التي استخدمتها الشعوب األصلية بأمريكا الشمالية للدواء والغذاء والليف والصبغة وعدد "تجم
عاًما من عمرة في مهمة جمع معارف النباتات  05كبير من األمور األخرى. أفنى األنثروبولجي دانييل إي مرومان 

استخدام لهذه النباتات من خلل قبائل  44,222كثر من نبات. تم توثيق أ 4،222العرقية المتراكمة في أكثر من 
هذا الكتاب دون شك استقصاء النباتات العرقية األضخم الذي تم االضطلع به على  متنوعة في هذا الكتاب. يعد

 185اإلطلق، الذي يحفظ مخزوًنا ضخًما من المعلومات للمستقبل."

                                                      
  .c 31( 02مفوضية البحث العلمي والتقني باالتحاد األفريقي )183

 (.c 31مفوضية البحث العلمي والتقني باالتحاد األفريقي ) 184

185
 tauwh  e  ohgdau yEaVweh tdhgw,au eVquo oVau, (uwd hg ughII 0990.)   وصف منAmazon.com 

<https://www.amazon.com/Native-American-Ethnobotany-Daniel-Moerman/dp/0881924539>   فبراير/شباط  02تاريخ الوصول
0202. 
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وخليط من األطراف وغير األطراف في اتفاقية التنوع  186والمكسيك، ألن هناك شعوب أصلية عبر كندا، والواليات المتحدة،
البيولوجي وبروتوكول ناغويا، فلن تكون الموافقة المسبقة عن علم/الشروط المتفق عليها مطلوبة في جميع حاالت استخدام 

سهِّل التنقيب البيولوجي المستند المعارف التقليدية من هذا المجلد. ومع ذلك، تعد المجموعة مثااًل على نوع المنشورات التي ت
إلى منشورات دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة عن علم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حيث يكون 

 187ذلك مطلوًبا بشكٍل آخر من خلل القانون الوطني.
 

 العناقيد الوردية 
 

أعله مزيًدا من التوضيح للستخدام التجاري للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  1-4يقدم مثال العناقيد الوردية في القسم 
الجينية المتاحة بشكٍل عام. فقد تم تطوير علجْين للسرطان استناًدا إلى دليلْين أوليْين من المعارف التقليدية فيما يخص النبات، 

كان دليل المعارف التقليدية كلهما لداء السكري،  188(.Vinblastine( واآلخر من جامايكا )Vincristineأحدها من الفلبين )
 189لكن استندت حالة الفلبين إلى المعارف المتاحة بشكٍل عام بينما لم تستند حالة جامايكا إليها.

 المعارف التقليدية المرتبطة بموارد جينية من مصدر ال يمكن تعقبه في مجموعات خارج الموقع .4-3

عينات الموارد الجينية التي جمعها علماء النبات العرقي وتم إيداعها في حدائق نباتية، ومعاشب، تم الحصول على كثير من 
ومستودعات أخرى بمساعدة وتوجيه من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي استخدمت المواد ألغراض دوائية وألغراض 

نبات والمواد األخرى في تحديد المعلومات الخاصة بالعينة، وال سيما أخرى. نتيجة لذلك، ُتضَمن أحياًنا االستخدامات التقليدية لل
في ودائع المعاشب. لكن، بينما تكون معلومات البلد الموفِّر في كثير من األحيان موجودة، إال أن تحديد المعلومات المتعلقة 

في  190جيني منها قد تكون غير موجودة.بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تم استمداد معلومات استخدام المورد ال
بعض الحاالت، يكون هذا بسبب توفير الكثير من األفراد المختلفين من داخل المجتمع وخارجه ألدلة االستخدام الدوائي، أو 
ألن معلومات االستخدام قد تم الحصول عليها من مصدر ثانوي، مثل دستور لألدوية أو عمل آخر موجود ال يدرج الموفرين 

 191صليين للمعارف التقليدية المرتبطة.األ

                                                      
186
 (0211 مارس/آذار 11)المحادثة،  ’For Native Americans, US-Mexico border is an ‘imaginary lineراجع على سبيل المثال،  

 <111043-line-imaginary-an-is-border-mexico-us-americans-native-https://theconversation.com/for>  تاريخ
"اليوم، يعيش عشرات اآلالف من األشخاص المنتمين إلى قبائل األمريكيين األصليين في الواليات ، إذ ُيلَحظ أن 0202 مايو/أيار 03الوصول األخير 

والمكسيك "الخط  المكسيكية باها كاليفورني، وسونورا، وكواويل، وشيواوا. . الكثير من األمريكيين األصليين . . . يسمون الحدود بين الواليات المتحدة
متها قوى استعمارية تدعي أن أقاليم الشعوب األصلية ذات السيادة ملًكا لها. . . . رسمًيا، تؤكد القوانين الفيدرالية حدود غير مرئية رس -الوهمي" 

 والمعاهدات المختلفة على حقوق القبائل الُمعتَرف بها فيدرالًيا لتعبر بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا."

187 FPW (.0202) الشعبيالنبات ، مقابلة مع خبير في علم 

188 
tTVRwh o )u 3l( 060–63. 

 المرجع نفسه. 189

190
نشير إلى أن هذه المعلومات غالًبا ما تكون ُمضَمنة كملحظات في صفحات المعاشب. لعمليات االستحواذ الجديدة، من الممكن الحصول على   

لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وُيعَتبر ذلك بشكٍل عام ممارسة جيدة )راجع مدونة قواعد السلوك التحاد مرافق موافقة مسبقة عن علم من ا
 (.1القسم  0، والمرفق 12، الحاشية 2التصنيف األوروبية، صفحة 

191 MB( 0202، مقابلة مع خبير في علم النباتات العرقي.) 

https://theconversation.com/for-native-americans-us-mexico-border-is-an-imaginary-line-111043
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مرة أخرى، لم تتفق األطراف على أن تنطبق التزامات الموافقة المسبقة عن علم/الشروط المتفق عليها في حاالت متنوعة واردة 
اًحا، مما في هذا القسم. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون تحديد المعلومات المتعلقة بالمجتمعات المحلية والشعوب األصلية مت

 يجعل التفاوض بشأن الموافقة المسبقة عن علم/الشروط المتفق عليها أمًرا مستحيًل في بعض الحاالت.
 

 االستنتاجات -5

. 12األطراف، ضمن نطاق المادة  لمقرراتتحدد هذه الدراسة مجموعة متنوعة من الفئات المميزة للحاالت التي قد تندرج، وفًقا 
لموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة التي تحدث في حاالت عابرة للحدود، مع تسليط الضوء يشمل ذلك حاالت ُمعيَّنة ل

وُحدِّدت  على أمثلة على األنظمة اإليكولوجية والموائل المشتركة، واألنواع المهاِجرة، والمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
للحدودة التي تشكِّل تحديات أمام الوصول إلى نهج ثنائي لتقاسم المنافع؛ ومع  أنواع عديدة من حاالت الموارد الجينية العابرة

لك فقد أشار المؤلفون إلى عدم وجود اتفاق على أن تنطوي كٍل من هذه الحاالت على التزام لتقاسم المنافع. وبالتالي، فإن ذ
، أو بعضها يمكن 11، أو بعضها في إطار المادة 12بعض أنواع الحاالت العابرة للحدود هذه يمكن معالجتها في سياق المادة 

 استثناؤه بالكامل من النظر في سياق البروتوكول.
 

تتضمن فئات أخرى من الحاالت موارد جينية يتعذر فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها، تشمل الموارد 
، واستخدام عينات من أعداد كبيرة من كائنات متنوعة الموقعخارج الجينية ذات المصادر التي ال يمكن تعقبها في مجموعات 

وحاالت معلومات التسلسل الرقمي التي ال يلزم فيها الوصول الفعلي الستخدام المعلومات الجينية، واستخدام المكونات جغرافًيا، 
أو معلومات التسلسل  الموقعخارج الجينية الموجودة في كائنات متعددة. لم تتفق األطراف بشأن ما إذا كانت المجموعات 

الرقمي تقع ضمن نطاق البروتوكول أم ال وألي درجة يكون ذلك. في كثير من األمثلة التي تم تقديمها، ُتستخَدم معلومات 
ذا اعتُِبرت أنها ضمن النطاق، فقد يحتاج بعض المستخدمين إلى التفاوض حول  التسلسل الرقمي من كائنات متعددة متنوعة، وا 

 لمتفق عليها مع حكومات متعددة وسيتعذر تحديد هوية الكثير من المستخدمين أو تعقبهم على نحٍو فردي.الشروط ا
 

أخيًرا، تحدد الدراسة حاالت ُمعيَّنة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحتفظ بها الشعوب األصلية والمجتمعات 
قليدية المرتبطة التي  يتعذر فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها، المحلية عبر الحدود الوطنية، وللمعارف الت

شاملًة المعارف التقليدية المرتبطة المتاحة بشكٍل عام والمعارف التقليدية المرتبطة ذات مصدر ال يمكن تعقبه في مجموعات 
 .خارج الموقع

 

. 12إلى أنه قد يكون هناك حاالت ُمعيَّنة تندرج ضمن نطاق المادة  استناًدا إلى األبحاث التي ُأجريت، تخلص هذه الدراسة
وسواء كانت أي من هذه الحاالت تثبت وجود حاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أم ال، وطرائق ذلك في 

 بروتوكول ناغويا.في حالة اإلثبات، فسيتم تحديد ذلك من خلل األطراف 

 شكر وتقدير

المؤلفون في شكر إريك بوير وكانديس والنث للمساعدة الفائقة في البحث، وفريق أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )ووركو يرغب 
 يفرو، وبياتريس جوميز، وأوستين ماكلولين، ورودريغو سارة( لمشاركتهم المفيدة خلل عملية الدراسة.
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 التي أجريت المقابلة معهابالجهات المرفق ألف: قائمة 
 

المنطقة اإلقليمية  طبيعة الجهة التي أجريت المقابلة معها 
 لألمم المتحدة

 التاريخ كيفية االتصال

، خبراء في مجال األوساط األكاديمية 1
 المعارف التقليدية

مجموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

عبر  عن ُبعد اجتماع
 الفيديو

يناير/كانون  11
0202الثاني   

الشعبي النبات عاِلم في، األكاديميةاألوساط  2 مجموعة دول  
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

يناير/كانون  14 مقابلة شخصية
0202الثاني   

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 3
أميركا اللتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

يناير/كانون  12 مقابلة شخصية
0202الثاني   

بروتوكول ناغوياحكومة، طرف في  4 مجموعة دول  
أميركا اللتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

يناير/كانون  12 مقابلة شخصية
0202الثاني   

مجموعة دول  باحث في مجال صناعة األحياء التركيبية 5
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

يناير/كانون  2 الهاتف
0202الثاني   

مجموعة دول   الصناعة، ومستشار قانون الملكية الفكرية 6
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

يناير/كانون  2 الهاتف
0202الثاني   

الشعبيالنبات  عاِلم في، األوساط األكاديمية 7 مجموعة دول  
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

اجتماع عن ُبعد عبر 
 الفيديو

يناير/كانون  12
020212الثاني   

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 8
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 9
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 10
أوروبا الغربية 

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 



CBD/SBI/3/15/Add.1 

Page 53 

 

 

 ودول أخرى
مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 11

أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 12
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

فبراير/شباط  02 المراسلت
0202 

مجموعة آسيا  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 13
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

، عالم أحياءاألوساط األكاديمية 14 مجموعة دول   
أميركا اللتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 15
 األفريقية

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة آسيا  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 16
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة آسيا  المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية 17
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 18
 األفريقية

فبراير/شباط  02 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة دول  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 19
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

فبراير/شباط  00 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 20
 األفريقية

مقابلة شخصية 
 واستبيان

فبراير/شباط  00
0202 

المجموعة  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 21
 األفريقية

فبراير/شباط  00 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 22
 األفريقية

فبراير/شباط  02 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة آسيا  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 23
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة آسيا  حكومة 24
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 
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مجموعة دول  األوساط األكاديمية 25
أميركا اللتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

فبراير/شباط  04 مقابلة شخصية
0202 

مجموعة أوروبا  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 26
 الشرقية

شخصيةمقابلة  فبراير/شباط  05 
0202 

مجموعة دول  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 27
أميركا اللتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية 28
 األفريقية

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

والمجتمعات المحليةالشعوب األصلية  29 مجموعة آسيا  
 والمحيط الهادئ

فبراير/شباط  05 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية 30
 األفريقية

فبراير/شباط  00 مقابلة شخصية
0202 

المجموعة  حكومة، طرف في بروتوكول ناغويا 31
 األفريقية

مارس/آذار  1 المكاتبات المتبادلة
0202 

مجموعة آسيا  المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية 32
 والمحيط الهادئ

مارس/آذار  32 المكاتبات المتبادلة
0202 

، باحث في البيولوجيا األوساط األكاديمية 33
 التركيبية

مجموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

مارس/آذار  5 الهاتف
0202 

 
__________ 
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