
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرمبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال         لدواعي االقتصاد في النفقات طُ
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

 المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 ابعالراالجتماع 

 ٢٠٠٦شباط / فبراير٣ -كانون الثاني / يناير٣٠غرناطة، أسبانيا، 

* من جدول األعمال المؤقت٥البند 

 

 

 : بالحصول وتقاسم المنافعالمرتبطة النظر في القضايا المعلقة مواصلة

  الحالمقتضى حسب المصطلحات،أو معجم / المصطلحات والتعاريف واستعمال

 مذكرة من األمين التنفيذي

     مقدمة- أوال

، واصل الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني        ٢٠٠٥شباط  /في اجتماعه الثالث، المنعقد في فبراير      -١
بالحصول وتقاسم المنافع، واصل النظر في مسألة استعمال المصطلحات غير المعرفة في االتفاقية، المتعلقة بالحصول                  

ء فريق من الخبراء لتحديد الحاجة إلى تعاريف أو إلى معجم مصطلحـات، وفقا              وتقاسم المنافع بما في ذلك إمكانية إنشا      
 . باء٧/١٩ من المقرر ٤للفقرة 

 ونظر في تجميع    ات استعمال المصطلح  المنفذ بصدد  السابق   بالعمل، ذكّر الفريق العامل      ٣/٢وفي التوصية    -٢
والحظ الفريق العامل   ).    UNEP/CBD/WG-ABS/3/4  الوثيقة(للمعلومات عن استعمال المصطلحات أعده األمين التنفيذي        

كذلك أن عددا قليال فقط من األطراف قدم المعلومات المطلوبة حول المصطلحات الوطنية الموجودة والتعاريف األخرى                  
وبناء .     باء الصادر عن مؤتمر األطراف     ٧/١٩ذات الصلة بالمصطلحات التي عرفت في السابق، كما طلب في المقرر             

 في اجتماعه السابع، إلى األطراف، والحكومات، والمنظمات األطراف من مؤتمر الموجهةالدعوة   كرر الفريق العامل     عليه،
 التنفيذي األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، إلى تزويد األمين              والمجتمعاتالدولية ذات الصلة،    
 .بالمعلومات واآلراء

ويقدم القسم  .    رة الحالية لمساعدة الفريق العامل على مواصلة نظره في هذه المسألة           أعد األمين التنفيذي المذك    -٣
ويحتوي القسم  .    ٢٠٠١تشرين األول   /للتطورات منذ االجتماع األول للفريق العامل المنعقد في أكتوبر        الثاني عرضا عاما    

العمل السابق وكذلك إلى الردود المستلمة       الثالث على معجم موحد للتعاريف الحالية وأي تعاريف إضافية، استنادا إلى              
وأخيرا، يحتوي القسم الرابع على تعليقات      .    استجابة لدعوة الفريق العامل، مع مراعاة التعاريف المستخدمة ذات الصلة          
 .مقدمة من األطراف والمنظمات المعنية تحضيرا لالجتماع الرابع للفريق العامل

                                                      
*
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ل، أرسل إخطار لألطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية والمحلية،          بعد االجتماع الثالث للفريق العام      -٤
والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين لدعوتهم إلى تقديم معلومات عن التعاريف الحالية، وآراء بشأن ما إذا كانت هناك                  

من كندا، كوستاريكا،   ، تلقت األمانة ردودا     ٢٠٠٥تشرين الثاني   / نوفمبر ١وحتى  .    حاجة إلى تعريف مصطلحات إضافية    
االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات        المفوضية األوروبية، إثيوبيا، الهند، المكسيك، الجمهورية التشيكية،         

(UPOV)         واتحاد مؤسسات البحوث والصناعات الصيدالنية في أمريكا ،(PhRMA)    .       وترد هذه في المعجم الوارد في القسم
 .قتراحات المتضمنة في القسم الرابعالثالث أو في اال

     معلومات أساسية-ثانيا 

، اقترحت بعض األطراف أنه باإلضافة إلى        ٢٠٠١تشرين األول   /عند إعداد مبادئ بون التوجيهية في أكتوبر        -٥
 من  ٨الفقرة  انظر  (المصطلحات الموجودة في مبادئ بون التوجيهية والتي هي تعاريف معرفة في اتفاقية التنوع البيولوجي               

 .، يمكن إدخال وتعريف مصطلحات إضافية ذات صلة مباشرة في المبادئ التوجيهية)مبادئ بون التوجيهية

وأوصى الفريق العامل أن يقوم األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف، بعقد اجتماع لفريق يتكون                  -٦
الواجب لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، وذلك إلعداد مشروع         من عشرة خبراء ترشحهم األطراف، مع إيالء االعتبار           

وحسب الطلب، وبعد االجتماع    .     من مشروع مبادئ بون التوجيهية     ٦عناصر لمقرر حول استعمال المصطلحات في الفقرة        
 األول للفريق العامل، أنشئ فريق الخبراء وأدرجت اقتراحاته بخصوص العناصر التي يجب تضمينها في استعمال                  

مصطلحات مبادئ بون التوجيهية، أدرجت في وثيقة لمناقشتها في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف                        
(UNEP/CBD/COP/6/INF/40)    .            وباإلضافة إلى ذلك، ولمساعدة الخبراء في عملهم، جمعت األمانة قائمة أولية بالتعاريف

يهية، ومدونات السلوك، واالتفاقات والتشريع، التي      الحالية للمصطلحات الواردة في المشروع األصلي لمبادئ بون التوج         
والقائمة ليست شاملة وال يقصد بها سوى المساعدة على          .    تتناول مسألة الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع        

 .الشروع في العملية بخصوص استعمال المصطلحات في إطار مبادئ بون التوجيهية

ذه المسألة بالتفصيل في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، وتقرر أنه ينبغي أن            نظرا لضيق الوقت، لم تناقش ه      -٧
 .تتضمن مبادئ بون التوجيهية فحسب إشارة إلى المصطلحات المعرفة بالفعل في اتفاقية التنوع البيولوجي

ألمر يحتاج إلى   وبالرغم من ذلك، شدد عدد من األطراف على الحاجة إلى مزيد من العمل لتقرير ما إذا كان ا                    -٨
القائم الحصول على الموارد الجينية، تقاسم المنافع، التسويق، المشتقات،         (تعريف مصطلحات إضافية في المبادئ التوجيهية       

، أو إرفاق ما إذا     )، أصحاب المصلحة، المجموعة خارج الموضع الطبيعي، والطبيعة الطوعية         بالتوريد، القائم باالستعمال  
يجب "  استعمال المصطلحات "وقرر مؤتمر األطراف أن مسألة      .    ات كملحق بالمبادئ التوجيهية   كان معجم هذه المصطلح   

وأعدت ثالث  .     ألف ٦/٢٤من المقرر   )  أ  (٨بحثها من جانب الفريق العامل في اجتماعه الثاني، كما تنص عليه الفقرة              
الوثيقة :  لج استعمال المصطلحات   وثائق لالجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع تعا               

UNEP/CBD/WG-ABS/2/2              وتجميع لردود الخبراء بشأن استعمال المصطلحات المقدمة قبل االجتماع السادس لمؤتمر ،
، وتجميع للردود المستلمة من األطراف والمنظمات المعنية              )UNEP/CBD/COP/6/INF/40الوثيقة  (األطراف  

(UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/1). 

 ٢أن المصطلحات كما هي معرفة في المادة        " باء،   ٧/١٩اجتماعه السابع، الحظ مؤتمر األطراف في مقرره        في   -٩
عددا من المصطلحات األخرى    "وأن  "  من االتفاقية سوف تنطبق على مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول وتقاسم المنافع            

 ".فيهاذات الصلة التي لم تعرف في االتفاقية، قد تحتاج إلى النظر 

األطراف، والحكومات، والمنظمات المعنية، والمجتمعات     :  " من نفس المقرر، دعا مؤتمر األطراف      ١في الفقرة    -١٠
 :األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين، إلى تزويد األمين التنفيذي بما يلي
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: لصلة للمصطلحات اآلتية  معلومات عن التعاريف الوطنية الموجودة حاليا والتعاريف األخرى ذات ا            )أ("
الحصول على الموارد الجينية، تقاسم المنافع، التسويق، المشتقات، القائم بالتوريد، القائم باالستعمال، صاحب المصلحة،                

 ؛)UNEP/CBD/COP/6/INF/40 كما وردت في المرفق الثاني بالوثيقة(المجموعة خارج الموضع الطبيعي، الطبيعة الطوعية 

 ".قيود تعسفية"لحاجة إلى النظر في مصطلحات إضافية، مثل مصطلح آراء بصدد ا )ب(

    معجم موحد للتعاريف الحالية واإلضافية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع-ثالثا 

الحصول على الموارد الجينية، تقاسم المنافع، التسويق، المشتقات،         (يشمل الجدول التالي بالنسبة لكل مصطلح         -١١
) ١:  (ما يلي )  يد، القائم باالستعمال، صاحب المصلحة، المجموعة خارج الموضع الطبيعي، الطبيعة الطوعية           القائم بالتور 

التعاريف المقترحة المقدمة من الخبراء المرشحين من جانب الحكومات بعد االجتماع األول للفريق العامل المعني بالحصول              
 باء قبل   ٧/١٩األطراف والمنظمات المعنية حسب طلب المقرر        التعاريف المقترحة المقدمة من      )  ٢(وتقاسم المنافع؛   

التعاريف المقترحة المقدمة من األطراف بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني            )  ٣(االجتماع الثالث للفريق العامل؛       
اقات األخرى ذات الصلة    التعاريف الحالية الموجودة في االتف    )  ٤(؛ وأخيرا؛   ٣/٢بالحصول وتقاسم المنافع، وفقا للتوصية      

وباإلضافة إلى ذلك، وحسب اقتراح من األطراف، مصطلحات إضافية للنظر فيها وفي             .    والتي لم ترد إشارة إليها أعاله     
 .تعاريفها المتضمنة في نهاية الجدول

 

 المصطلحات التي سيتم تعريفها تعاريف حالية أو مقترحة المصدر

 على الموارد الجينيةالحصول  مقترحات مقدمة من الخبراء 

يعني حيازة واستعمال الموارد الجينية المحفوظة خارج الموضع الطبيعي، وفي الموضع الطبيعي              "  الحصول" خبير من الصين
وتحت ظروف أخرى، ومشتقاتها، أو مكوناتها غير الملموسة، حسب الحالة، ألغراض البحث، والتنقيب                 

 . و االستعمال التجاري، ضمن أمور أخرىالبيولوجي، والحفظ، واالستخدام الصناعي أ

يعني حيازة تصريح للحصول بأي طريقة ممكنة ولالستعمال في أي غرض، بما    "  الحصول على الموارد الجينية   " خبير من كوبا
أو مشتقاته والمعارف التقليدية، واالبتكارات وما يتعلق بها من          /في ذلك االستغالل التجاري، لمورد جيني و       

لموسة، بغض النظر عما إذا كان المورد محفوظ في الموضع الطبيعي أو خارج الموضع الطبيعي عناصر غير م
 .أو في أي ظروف أخرى

 .أو ما يرتبط بها من معارف/يمكن تعريفه بأنه جمع أو حيازة أو نقل أو استعمال موارد جينية و" الحصول" خبير من إثيوبيا

بون التوجيهية بالحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها من           تتعلق مبادئ   :  تعليق من الخبير اإلثيوبي   (
وبالنظر إلى  .    يقتصر على الموارد الجينية   "  الحصول على الموارد الجينية   "غير أن تعريف مفهوم     .    معارف

 ".)الحصول على الموارد الجينية"بدال من " الحصول"مدى المبادئ التوجيهية، نقترح تعريف مفهوم 

أو استخدام أي مورد جيني     /يعني الحصول على مورد جيني بأي وسيلة و        "  الحصول على الموارد الجينية   " ندخبير من اله
 .أو االستعمال التجاري، ويشمل التنقيب البيولوجي والجمع الميداني/لغرض البحث و

 :المستعمل في التعريف السابق، على النحو التالي" التنقيب البيولوجي"ويمكن تعريف مصطلح 

يعني مسح وجمع أنواع، وأنواع فرعية، وجينات، ومركبات ومستخرجات مورد بيولوجي            "  لتنقيب البيولوجي ا"
 .ألي غرض بما في ذلك تحديد الخصائص، وقوائم الجرد والتحليل البيولوجي

من المبادئ  المقدم  إلى التعريف   "  تسهيل"إضافة لفظ   .    ( لحيازة واستعمال الموارد الجينية     التسهيلاإلذن و  خبير من نيجيريا
 ).التوجيهية للسياسة العامة لحدائق النباتات المشتركة بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
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 خبير من بيرو
أوال، إن مفهوم الحصول على الموارد الجينية مفهوم يقتصر على الحصول المادي على المواد البيولوجية من                 

وبالمعني الدقيق، يحصل الناس على الموارد الجينية في        .    جينية الموجودة فيها  أي مصدر واستعمال الموارد ال    
 هو حقيقة أن الموارد ١٥غير أن األهم في سياق المادة .  كل األوقات، ألغراض مختلفة وتحت ظروف متباينة    

 .الجينية تستخدم بالفعل بطريقة ما، وذلك عموما لخدمة بعض أنواع البحوث

متصال بموارد  )  الذي يحدث بانتظام  (ن من األسهل فهم المسألة إذا كان الحصول الفعلي           وبهذا المعني، سيكو  
وإذا تم الحصول   .    للموارد الجينية وما يرتبط بها من معلومات      )  بطريقة ما (بيولوجية مع االستخدام الالحق     

ال يجب معالجة هذه الحالة     على الموارد البيولوجية واستعمالها، ولم يكن هناك استعمال فعلي لمحتواها الجيني،            
 .في قواعد الحصول وتقاسم المنافع

 .ثانيا، يمكن وضع شروط محددة حسب االستعمال الفعلي للموارد الجينية

في هذه الحاالت، يتم استخدام المحتوى      .    وتقدم تربية الحيوانات وحتى تربية النباتات أمثلة تسترعى االهتمام        
بدون الحصول في حقيقة    )  الخ..سواء الجياد، األبقار، الكفونة، الزهور،       (الجيني وإمكانيات هذه الحيوانات     

غير أن السائل المنوي والبويضات أو اللقاح في حالة النباتات، هي المسألة األكثر              .    األمر على موارد جينية   
يحصل عليها  و(وفي هذا الخصوص، يمكن الجدال بأن الموارد الجينية يتم استخدامها           .    أهمية في هذه العمليات   

ومن الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة إلجراءات التلقيح االصطناعي أو من             .    بطريقة ما )  المربون بالتأكيد 
وهذه مسألة مهمة لبلدان األنديز، حيث يوجد المنتجون الرئيسيون أللياف           .    خالل إجراءات الهندسة الوراثية   

واليات المتحدة األمريكية، حيث حصل المربون على المحتوى        األلبكا والكفونة اآلن في نيوزيلندا، أستراليا، ال      
وفي الواقع، يستعمل مربو جميع أنواع الموارد الجينية بالحصول على الموارد           .    الجيني وإمكانيات هذه األنواع   

ويجب مالحظة أن التربية هي بالطبع نشاط تجاري له         .    البيولوجية في صورة عينات من الحيوان أو النبات       
 .بيرة ومربحة كثيرا في العالمسوق ك

 خبير من بولندا
وفقا للشروط المتفق عليها تبادليا من جانب القائم بالتوريد والمستعمل، يعني            :    الحصول على الموارد الجينية   

منح المورد اإلذن للمستخدم للجمع أو الحصول، أو ملكية، أو حيازة حقوق الملكية بالنسبة للموارد الجينية في                  
 . الطبيعي أو خارج موضعها الطبيعيموضعها

وينطبق هذا التعريف فقط على الحصول على البنود المادية، والنباتات، والحيوانات، والميكروبات وليس على               
. البنود غير الملموسة مثل المعارف المرتبطة بها أو المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بها             

الحصول على  "حيث يعرف مصطلح    "  تقاسم المنافع "جب بحثها في سياق تعريف       وأهمية هذه المالحظة ي   
 .مدى تقاسم المنافع" الموارد الجينية

 .الموافقة على جمع الموارد الجينية أو الحصول عليها/يعني اإلذن:  الحصول على الموارد الجينية خبير من سويسرا

 خبير من أوكرانيا
أو الحيازة واالستعمال للموارد البيولوجية     /يعني اإلذن بحيازة واستعمال، و    :    الحصول على الموارد الجينية   

انظر [والجينية المحفوظة خارج الموضع الطبيعي وفي الموضع الطبيعي، بما في ذلك الكائنات ومشتقاتها                
ي، ، ألغراض البحوث، والتنقيب البيولوجي، والحفظ، واالستخدام الصناعي أو االستعمال التجار            ]التعريف

 .ضمن أمور أخرى

  في حاالت كثيرة، الحصول المباشر على الموارد الجينية والبيولوجية بدون المعارف المرتبطة بها ال                 :تعليق 
ويجب أن يشمل تعريف    .    يعني شيئا، ألن استعمال الموارد يعتمد بوضوح على المعارف والتكنولوجيات           

عارف واالبتكارات والتكنولوجيات أو الممارسات      الحصول على الموارد الجينية أيضا الحصول على الم         
). ٧٧٨٨انظر التشريع النموذجي الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية وقانون كوستاريكا رقم             (المرتبطة بها   

 .غير أنه ينبغي االتفاق على الصياغة الصحيحة
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  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

الجمهورية التشيكية، 
وضية مرفق برد المف

1األوروبية
 

للحصول على  )  أو المستعملين (  إمكانية يعطيها القائم بالتوريد إلى المستعمل          :الحصول على الموارد الجينية   
 معلومات وعينات من الموارد الجينية لطريقة استغالل معلنة وبموجب شروط متفق عليها

 مدغشقر
ام الخصائص الجينية لموارد التنوع البيولوجي        الحصول على البحوث والستخد     :الحصول على الموارد الجينية   

 بدون ملكيتها

المملكة المتحدة، الحدائق 
النباتية الملكية، كيو، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

 .  يعني السماح بالحصول واالستخدام للموارد الجينية:الحصول على الموارد الجينية

/ أصدقاء األرض
 كوستاريكا

  هو عمل من خالله يستعمل طرف مهتم باألمر الموارد الجينية، بعد استيفاء               :جينيةالحصول على الموارد ال   
والتصريح ذو الصلة هو شخصي وال يمكن       .    جميع الشروط القانونية ذات الصلة في التشريع الوطني والدولي        

لموافقة المسبقة  تحويله ويمكن منحه من قبل السلطة الوطنية المختصة فقط عند وجود دليل ال يمكن تفنيده عن ا                
عن علم للحصول، من جانب حائز المورد أو مالكه، وأن هناك آليات كافية للرصد والمتابعة بالنسبة لهذه                    

 .الموارد

 ردود مقدمة من األطراف بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

 كوستاريكا
حصول على عينات من العناصر البرية أو المستأنسة للتنوع           إجراء ال :    الحصول على الموارد الجينية    

البيولوجي، في حاالت خارج الموضع الطبيعي أو في الموضع الطبيعي، وما يرتبط بها من معارف تقليدية                  
 .ألغراض البحث األساسي، أو التنقيب البيولوجي أو االستخدام االقتصادي

 .ى الحصول أو االستخدام لشيء مايعني جمع أو بأي طريقة أخر" الحصول" إثيوبيا

 الهند
السماح من جانب السلطة المختصة في البلد للحصول واالستخدام للموارد           :    الحصول على الموارد الجينية   

القواعد الدولية والوطنية ذات    /أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية وفقا لجميع األحكام في التشريع            /الجينية و 
ا الحصول ووفقا للشروط المتفق عليها تبادليا، واتفاق نقل المواد بين القائم بالتوريد              الصلة التي تحكم مثل هذ    
 .والمستعمل للموارد الجينية

 تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

التشريع النموذجي 
الصادر عن منظمة 

 الوحدة األفريقية

ولوجية ومشتقاتها ومعارف وابتكارات وتكنولوجيات أو ممارسات محلية حسبما         الحصول هو حيازة موارد بي    
 .تصرح به السلطة الوطنية المختصة

                                                      
باستثناء المجموعة خارج   (جميع التعاريف المقدمة من الجمهورية التشيكية والمذكورة في هذا الجدول ليست مقننة في تشريع وطني                  1

مقنن في قوانين   "  مجموعة خارج الموضع الطبيعي   "  ومصطلح    .، غير أن هذه المصطلحات تستخدم على أساس متفق عليه          )الموضع الطبيعي 
رد الجمهورية  ( بشأن حفظ واستخدام الموارد الجينية للنباتات والكائنات الحية الدقيقة المهمة لألغذية والزراعة                148/2003وطنية مثل القانون    

 ).التشيكية في مرفق برد المفوضية األوروبية
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مشروع االتفاقية 
اإلطارية لرابطة 

ASEAN بشأن الحصول 
على الموارد البيولوجية 

شباط /فبراير(والجينية 
٢٠٠٠( 

ال موارد بيولوجية وجينية وكذلك مشتقاتها أو،        حيازة واستعم :    الحصول على الموارد البيولوجية والجينية    
حسب الحالة، المكونات غير الملموسة، وذلك ألغراض البحث والتنقيب البيولوجي والحفظ واالستخدام                

 .الصناعي أو االستعمال التجاري، ضمن أمور أخرى

 حلف األنديز

 ٣٩١القرار 

ت خارج الموضع الطبيعي وفي الموضع       الحصول يعني حيازة واستعمال موارد جينية محفوظة في حاال          
الطبيعي، ومشتقاتها أو، حسب الحالة، المكونات غير الملموسة، وذلك ألغراض البحث والتنقيب البيولوجي               

 .والحفظ واالستخدام الصناعي أو االستعمال التجاري، ضمن أمور أخرى

 تقاسم المنافع مقترحات مقدمة من الخبراء 

 خبير من الصين
يعني تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ومشتقاتها، سواء االستعمال التجاري أو             "  منافعتقاسم ال "

غير التجاري، وقد تشمل اإليرادات النقدية وغير النقدية، وخصوصا المشاركة في البحث العلمي وفي تطوير                
 .ل التكنولوجياالموارد الجينية، وإتاحة نتائج هذا البحث العلي وهذا التطوير ونق

 خبير من كوبا
يعني المنافع النقدية وغير النقدية، التي توافق عليها السلطة المختصة في البلد الذي يمنح                 "  تقاسم المنافع "

الحصول وذلك بالتبادل مع الطرف الذي يطلب الحصول على موارد جينية ومشتقاتها وأي معارف وابتكارات               
 .اوعناصر غير ملموسة أخرى مرتبطة به

ويجب أن يدرج مفهوم اإلنصاف عند تعريف       .    يجب أن يشتمل تعريف تقاسم المنافع على المعارف التقليدية         خبير من إثيوبيا
ويجب أن تستهدف وتشجع مبادئ بون .  وقد تكون هناك إمكانيات لتقاسم المنافع بطريقة منصفة .    تقاسم المنافع 

.  د، التقاسم المنصف للمنافع ضمن تعريف اتفاقية التنوع البيولوجيالتوجيهية والنظم الوطنية التي ستعد فيما بع
يعني تقاسم المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري أو غير         "  التقاسم المنصف للمنافع  :    "ويقترح التعريف التالي  

بها، بطريقة  التجاري للموارد الجينية ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية والممارسات المجتمعية المرتبطة             
 .ويمكن أن يكون شكل تقاسم المنافع نقديا أو غير نقدي.  عادلة ومنصفة

تقاسم المنافع يعني تقاسم المنافع المتفق عليها بصورة تبادلية من جانب السلطة المختصة في البلد القائم بالتوريد           خبير من الهند
 . بها من معارفومقدم الطلب بالنسبة للموارد الجينية ومنتجاتها وما يرتبط

 :ويمكن أن تشمل المنافع ما يلي، ضمن أمور أخرى

منح ملكية مشتركة لحقوق الملكية الفكرية إلى السلطة الوطنية المختصة أو إلى المطالبين بهذه                 )أ(
 المنافع في حالة تعريفهم؛

 نقل التكنولوجيا؛ )ب(

ل حصول المطالبين بالمنافع على     إنشاء وحدت إلنتاج والبحث والتطوير في المناطق التي ستسه          )ج(
 مستويات معيشة أفضل؛

ارتباط العلماء والمطالبين بالمنافع والسكان المحليين في البلد القائم بالتوريد بالبحوث والتطوير في               )د(
 الموارد البيولوجية وفي المسح البيولوجي واالستخدام البيولوجي؛

 قضية المطالبين بالمنافع؛ساعدة إنشاء صندوق لرؤوس األموال االستثمارية لم )ه(

دفع تعويضات نقدية ومنافع غير نقدية إلى المطالبين بالمنافع، حسبما تقرره السلطة الوطنية                  )و(
 .المختصة
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حسبما تنص عليه المبادئ التوجيهية للسياسات المشتركة لدى حدائق النباتات المشاركة بشأن الحصول على                 خبير من نيجيريا
 .نية وتقاسم المنافعالموارد الجي

إن فكرة تقاسم المنافع هي فكرة      :    معظم تعاريف تقاسم المنافع الحالية تسير بصفة أساسية في االتجاه الصحيح           خبير من بيرو
واسعة النطاق وتشير بصفة عامة إلى مختلف أنواع المنافع التي يمكن تقاسمها عند حدوث عملية الحصول                  

غير أنه يجب أال نقيد فهمنا      .    واضح أن هذه سوف تختلف من حالة إلى أخرى        ومن ال .    على الموارد الجينية  
لتقاسم المنافع بالحاالت التي يعتقد بوجود منافع ملموسة فعلية في عملية البحث والتطوير أو عند تحقيق                    

لميدانية أي المشاركة في األعمال ا    (فحتى قبل هذه النقطة، هناك منافع       .    إيرادات نقدية من تسويق منتج ما     
والتي يتم  )  واكتساب المعرفة حول أساليب الجمع، وتوعية جماهير أوسع بمسائل التنقيب البيولوجي وإمكاناته            

ومن المقترح وضع تعريف واسع يتمشى مع التعريف الوارد في المبادئ التوجيهية             .    إنتاجها ويمكن تحقيقها  
 .للسياسات المشتركة لدى حدائق النباتات

يمكن أن تكون أشكاال مختلفة من االتفاقات الثنائية أو          [يعني وفقا لشروط متفق عليها تبادليا        "  تقاسم المنافع " اخبير من بولند
موارد جينية  ]  الحصول الممنوح على  ]  [استعمال[أو غير نقدية ناشئة عن      /منح منافع نقدية و   ]  متعددة األطراف 

 ].ومعارف وابتكارات وممارسات تقليدية[

والمصطلح الثاني يعتبر   ".    الحصول الممنوح "و  "  استعمال"ين مختلفين إلى التعريف، وهما      وقد أضفت مصطلح  
أكثر دقة ألنه يركز على حقيقة الحصول على الموافقة وليس طريقة االستعمال، سواء كان تجاريا أو غير                   

 .الخ.. دامويمكن أن ينطبق على جميع جوانب الموارد الجينية مثل الحفظ، والجمع، واالستخ.  تجاري

يمكن لتقاسم المنافع أن يكون أي تعويض أو مكافأة أو اعتراف يصدر مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن                    
ولذلك، فإن نطاق المنافع الممكنة عريض جدا، إذ         .    مستعمل الموارد الجينية إلى القائم بتوريد هذه الموارد        

ن تسويق السلعة المشتقة من مورد جيني أو منح         يمكن أن تشتمل على إتاوات أو أسهم في األرباح الناتجة ع           
رسوم مقطوعة مقابل الوصول إلى مجال مقيد من مجاالت االستكشاف، أو حصول القائم التوريد على                   

 .التكنولوجيا والتدريب، أو المشاريع المشتركة أو الحصول على أموال دولية في صورة مساعدة إنمائية

ني أي شكل من أشكال التعويض المتبادل لقاء استخدام موارد جينية، سواء كان هذا التعويض                تقاسم المنافع يع   خبير من سويسرا
 .وهناك أمثلة للمنافع النقدية وغير النقدية في المرفق الثاني من المبادئ التوجيهية.  نقدي أو غير نقدي

  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

خبير من الجمهورية 
 التشيكية، مرفق برد
 المفوضية األوروبية

 .  أخذ جزء من أي نوع من المنفعة أو المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية:تقاسم المنافع

  تقاسم المزايا النقدية الناشئة أو التي لم تنشأ عن استخدام هذه الموارد الجينية فيما بين بلد                     :تقاسم المنافع  خبير من مدغشقر
 .، ولكن أيضا على مستوى بلد الحائز مع مراعاة المجتمعات المحلية والمعارف التقليديةالحائزين أو المستعملين

المملكة المتحدة، الحدائق 
النباتية الملكية، كيو، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

ير   يعني تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، سواء االستعمال التجاري أو غ                 :تقاسم المنافع 
 .التجاري، وقد يشمل اإليرادات النقدية وغير النقدية

/ أصدقاء األرض
 كوستاريكا

  التزام يجب استيفاؤه في جميع العمليات المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية أو بالحصول               :تقاسم المنافع 
 أن تكون هذه المشاركة     ويجب.    وهذا االلتزام مشتق من اتفاقية التنوع البيولوجي       .    على المعارف التقليدية  

ولتلبية هذه الشروط الضرورية، وقبل منح التصريح، يجب أن يكون هناك وصول إلى               .    عادلة ومنصفة 
المعلومات، ووقتا كافيا لمورد الموارد  بتحليل المعلومات التي تلقاها بصفة مستقلة وتعريف آليات السيطرة                 

 .لحصول عليهابخصوص االستعمال الذي سيعطى للعناصر التي يتم ا
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 ردود مقدمة من األطراف بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

 كوستاريكا
تقاسم المنافع االقتصادية، والبيئية، والعلمية، والتكنولوجية، واالجتماعية والثقافية الناشئة عن           :    تقاسم المنافع 

الستخدام االقتصادي للموارد البيولوجية فيما بين الفاعلين المشتركين في          البحوث، أو التنقيب البيولوجي أو ا     
 .الحصول على هذه الموارد وحفظها، مع مراعاة المجتمعات المحلية والشعوب األصلية

و  للموارد الجينية، سواء االستعمال التجاري أ      االستعمال المستدام تقاسم المنافع يعني تقاسم المنافع الناشئة عن         الهند
 .غير التجاري، وقد يشمل اإليرادات النقدية وغير النقدية على حد السواء

 

تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة  
 إليها أعاله

 

المبادئ التوجيهية 
للسياسة العامة لدى 

حدائق النباتات المشتركة 
بشأن الحصول على 

الموارد الجينية وتقاسم 
 المنافع

سم المنافع يعني تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ومشتقاتها، سواء االستعمال التجاري أو                تقا
 .غير التجاري، وقد يشمل اإليرادات النقدية وغير النقدية على حد السواء

التشريع النموذجي 
الصادر عن منظمة 

 الوحدة األفريقية

ن استخدام الموارد البيولوجية، والمعارف المجتمعية، والتكنولوجيات        تقاسم المنافع هو تقاسم ما قد ينتج ع        
 .واالبتكارات والممارسات

 التسويق مقترحات مقدمة من الخبراء 

يعني التقدم بطلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق األخرى الملموسة وغير                   ":التسويق" خبير من الصين
هذه الحقوق أو نقلها، عن طريق البيع أو الترخيص أو طريقة أخرى، وبدء تطوير     الملموسة، أو الحصول على     

 .أو بيع أي منتج ينشأ عن ذلك/المنتج، وإجراء البحوث في األسواق، والسعي إلى موافقة سوقية مسبقة و

م الحصول عليها من المورد يعني استعمال المورد الجيني أو مكوناته أو مشتقاته أو أي منتجات يت  ":التسويق" خبير من كوبا
الجيني، ألغراض تجارية من خالل بيعه أو امتيازات الترخيص أو أي وسيلة أخرى تجعل من الممكن 

 .الحصول على منفعة نقدية

  يعني استخدام الموارد البيولوجية لالستخدامات مثل األدوية، واألنزيمات الصناعية، ومطعمات ":التسويق" خبير من الهند
، والروائح، ومستحضرات التجميل، والمستحلبات، والراتنجات الزيتية، واأللوان، والمستخرجات األغذية

والجينات المستعملة لتحسين المحاصيل والماشية من خالل التربية أو التدخل الجيني وال تشتمل على 
بان، أو تربية الحيوانات أو الممارسات التقليدية المستعملة في الزراعة أو البساتين، أو تربية الدواجن، أو األل

 .المناحل

، بما في ذلك اإلعداد     )البيع أو االستعمال، أو التبادل لمنافع مالية أو منافع أخرى         (التحويل لالستعمال التجاري     خبير من نيجيريا
 .أو التحضير لهذا االستعمال بالحصول على براءات االختراع أو الترخيص أو اإلعالن
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 خبير من بيرو
لك إلى أي استعمال للموارد الجينية التي توجه إلى توليد إيراد على المدى القصير أو المتوسط أو                    يشير ذ 
غير أن أي استعمال للموارد الجينية يؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى منافع اقتصادية بشكل ما وفي                 .    الطويل

م المنافع كما تنطبق على أي نوع       ومن المرجح أنه سيكون من المناسب فهم قواعد الحصول وتقاس         .    مرحلة ما 
وعندما تكون هناك أي إشارة بأن االستعمال التجاري أو االستخدام الصناعي جزءا من               .    من االستعماالت 

وفي مشروع لالستكشاف   .    المشروع المحدد، سيكون هناك ظروف محددة لهذه األنواع من االستعماالت           
لك، ستكون هذه إشارات إلى نوع االستعمال الذي يسعى إليه         البيولوجي ينطوي على براءات االختراع، وغير ذ      

 ).لغرض تجاري أو صناعي مربح(

وال يشير التسويق إلى نشر     .    يعني اإلتاحة  للبيع أو اإليجار أو الترخيص بشروط تجارية عادية          ":    التسويق" خبير من بولندا
 .لجينيةالنتائج والمعلومات األخرى الناشئة عن البحوث بشأن الموارد ا

 .يعني إتاحة الموارد الجينية أو نتائج البحث والتطوير بشأن هذه الموارد لغرض تحقيق أرباح نقدية" التسويق" خبير من سويسرا

  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

 .  يعني حقيقة شراء وبيع سلع معينة":التسويق" مدغشقر

المملكة المتحدة، الحدائق 
ة، كيو، النباتية الملكي

مرفق برد المفوضية 
 األوروبية

  يعني التقدم بطلب للحصول على حقوق الملكية الفكرية أو حقوق أخرى ملموسة وغير ملموسة أو                 ":التسويق"
نقل هذه الحقوق، بالبيع أو بالترخيص، أو بأي شكل آخر، وبدء تطوير منتج، وإجراء بحوث سوقية، والسعي                  

 .أو بيع أي منتج ناتج عن ذلك/ في األسواق وللحصول على الموافقة قبل الطرح

/ أصدقاء األرض
 كوستاريكا

 .  يعني االستعمال االقتصادي لموارد جينية أو معارف تقليدية":التسويق"

فرنسا، مرفق برد 
 المفوضية األوروبية

السوق غير أن فكرة الطرح في       .    توجد في قانون الجماعة األوروبية أفكار للتسويق والطرح في السوق           
 .وربما كان لألخيرة معني مختلفا استنادا إلى المجاالت المغطاة.  تستعمل بمعني أوسع، وتشمل فكرة التسويق

ردود مقدمة من األطراف وآخرين بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم                 
 المنافع

تق منه بشكل مباشر أو غير مباشر، للبيع، أو اإلنتاج          تعني استعمال شيء أو جزء أو عنصر أو مش        "    تجاري" إثيوبيا
 .الزراعي، أو التصنيع أو أي استخدام صناعي آخر، أو لتقديم خدمة لطرف ثالث

أو المعارف التقليدية بشكل مباشر     /أي نشاط ينطوي على االستعمال االقتصادي للموارد الجينية و        ":    التسويق" الهند
أو المعارف التقليدية   /ذات قيمة مضافة أو عملية مستندة إلى هذه الموارد و          أو غير مباشر، بتطوير منتجات      

وتسويقها أو نقل حقوق ملكيتها الفكرية أو غيرها من الحقوق الملموسة أو غير الملموسة ببيع الرخصة أو أي                   
 .شيء آخر

 تعاريف موجودة حاليا في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

MOSAICC               بيع أو  :  االستعمال التجاري للموارد الجينية الميكروبية يتضمن على سبيل المثال ال الحصر األنشطة التالية
تسجيل براءات االختراع أو حيازة أو نقل حقوق ملكية فكرية أو غيرها من الحقوق الملموسة أو غير الملموسة           

 .لموافقة قبل الطرح في السوقبالبيع أو الرخصة أو تطوير منتج وطلب الحصول على ا
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قانون حماية التنوع 
البيولوجي والمعارف 
المجتمعية لبنغالديش، 

١٩٩٨ 

 "المعامالت التجارية"، "التسويق"

يعني إتاحة أي بنود ملموسة أو غير ملموسة أو ابتكار أو معارف أو أي عملية أو منتج يتعلق بموارد بيولوجية            
ويستبعد هذا التعريف   .    لربح أو ألي من أعراض الكسب النقدي األخرى        وجينية للبيع في السوق من أجل ا      
أو المعامالت داخل وفيما بين المجتمعات، إذا لم يكن تحقيق الربح أو قصد             /التبادل الشائع والتقليدي والمعتاد و    

 .الكسب النقدي هو الغرض الضمني أو الصريح، سواء استخدمت نقود أو لم تستخدم

 للكشف قانون كوينزالند
، ٢٠٠٤البيولوجي لعام 

 أستراليا

 – مواد بيولوجية محلية "تسويق"

 .مواد بيولوجية محلية يعني استعمال المواد بأي شكل لغرض الكسب" تسويق  "-١

  المصطلح ال يتضمن استعمال المواد للحصول على مساعدة مالية من والية أو من الكومنولث، بما في                    -٢
 .ل المثالذلك منحة حكومية، على سبي

 المشتقات مقترحات مقدمة من الخبراء 

شيء يستخرج من موارد بيولوجية مثل الدم، الزيوت، الراتنجات، الجينات، البذور، البوغ،               :    المشتقات خبير من الصين
أو جينات محورة، أو المطورة على      /اللقاحات ومثيالتها، باإلضافة إلى المنتجات المشتقة من مركبات محورة و         

 .ها، أو التي تتضمنهانمط

يعني، على سبيل المثال ال الحصر، منتجات مطورة من مورد جيني أو مكوناته الفردية أو خليط                 "    المشتق" خبير من كوبا
 .منها، أو مستخرج منها، ويتضمن خليط المورد الجيني المعني مع موارد جينية أخرى

 .مستخرج لكائن حي ناتج عن أي عملية أيضيةيعني مركب، جزيئيات أو أي "  المشتق" خبير من الهند

مطور، أو مأخوذ جزئيا أو مستخرج من مورد بيولوجي أو جيني،            )  ويشمل معلومات (يعني منتج   "    المشتق" خبير من نيجيريا
مثل األصناف أو السالالت أو األنسال، والدم، البروتينات، الزيوت، الراتنجات، الصمغ، الجينات، البذور                

ويتضمن منتجات يدخل فيها مواد أو جزيئيات مثل        .    الصيغ الجزيئية للحاء والخشب واألوراق، أو     والبوغ، وا 
 .المذكورة أعاله

تعديل التعاريف في التشريع النموذجي الصادر عن منظمة الوحدة األفريقية ومشروع االتفاقية اإلطارية                (
 ).الخ معا..   ASEAN رابطةل

 خبير من بيرو
د الحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تستهدف مسألة الحصول على المواد البيولوجية              من الواضح أن قواع   

 الموارد الجينية من ناحية، باإلضافة إلى الحصول على مشتقات الموارد أو المواد الجينية التي                  واستعمال
)  غير بيولوجية  أو مع مواد  (مشتقات سائلة من نبات، خالئط مواد مشتقة بيولوجيا فيما بينها            :  تتضمن ما يلي  

وربما تضمنت المشتقات جميع المواد وأي من المواد التي تنبع مباشرة .  الخ...واللقاحات، والبذور، والزيوت،  
وسوف ينشأ حد بالعالقة إلى مدى قواعد الحصول وتقاسم المنافع عند توليد منتج               .    من مصدر بيولوجي  

 .ات الحصول وتقاسم المنافعولن يعتبر ذلك منتجا مشتقا في سياق مناقش.  تركيبي

الخ، ال تشتق من موارد جينية في حد ذاتها،          ..وبالمعني الضيق، فإن هذه الخالئط والتركيبات والراتنجات،         
يخدم غرضا  "  التعريف"ولكن من زاوية السعي إلى إيجاد تركيبة قانونية أو فهم أساسي، فإن هذا النوع من                  

 .مهما

 .ني منتجا مطورا أو مستخرجا من موارد بيولوجيةتع"  المشتقات" خبير من بولندا

 خبير من سويسرا
ولم ينشأ فهم مشترك    .    مرتين في مشروع مبادئ بون التوجيهية كنص بين قوسين        "  المشتقات"يظهر مصطلح   

ولذلك، فمن السابق ألوانه اقتراح تعريف      .    حول معني هذا المصطلح أو ما إذا كان يجب اإلبقاء عليه أو حذفه            
وإذا وجب اإلبقاء على هذا المصطلح، فقد يحتاج مؤتمر األطراف إلى أن ينظر في                ".    المشتقات"طلح  لمص

والواقع أن اآلثار المحتملة ذات المدى البعيد إلدخال المشتقات قد تستدعى           .    كيفية السير في إعداد تعريف له     
 .العضوية المخصصإنشاء فريق خبراء تقنيين أو عقد اجتماع آخر للفريق العامل المفتوح 
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 خبير من أوكرانيا
تتضمن على سبيل المثال ال الحصر، أي أجزاء أو مواد أو أشياء أو منتجات مستخرجة أو مطورة          "    المشتقات"

مثل البذور، والبوغ، واللقاحات، والدم،     )  كائنات حية أو ميتة ونواتج أيضها الغذائي      (من مواد بيولوجية وجينية     
والصمغ، والبروتينات، والجينات، ومثيالتها، وكذلك المواد واألشياء والمنتجات المشتقة         والزيوت، والراتنجات،   

 .أو جينات محورة أو مطورة على نمطها أو متضمنة إياها/من مركبات و

 بإيجاز، المشتقات هي أجزاء أو منتج أو مواد مستخرجة من كائنات حية أو ميتة، أو نواتج أيضها                    :  تعليق
 ). الحيالنشاط(الغذائي 

وربما تضمنت المشتقات أيضا الكائنات الكاملة التي حورها البشر، مثل أي طافر اصطناعي أو هجين،                   
الخ ..وأنسال الحيوانات، واألصناف المعدلة أو المحورة للكائنات الدقيقة،         )  أصناف النباتات وأشكالها  (والنباتات  

غير أن هذا الموضوع يجب أن      ).    وحدة األفريقية انظر التعريف في التشريع النموذجي الصادر عن منظمة ال        (
 .يخضع للمزيد من البحث

  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

 القرار رقم –كولومبيا 
  لحلف األنديز٣٩١

  الجزيئيات، جمع، أو خليط من الجزيئيات الطبيعية، بما في ذلك المستخلصات الخامة من كائنات                 :المشتقات
 . سواء كانت حية أو ميتة، المشتقة من أيض الكائنات الحيةذات أصل بيولوجي،

 .  كيان ينشأ عن تحويل كيان آخر:المشتقات مدغشقر

 ردود مقدمة من األطراف بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

ات في الكائنات الحية، يسعى المرء للحصول عليها        معلومات بيولوجية كيميائية ناشئة من نشاط الجين      :    مشتقات كوستاريكا
أو استخدامها لقيمتها الفعلية أو المحتملة، وتحمل خواص محددة أو جزيئيات خاصة أو دالئل لوصفها، وتتطلب                

 .تحويال رئيسيا أو استعماال تقنيا أو صناعيا

 كندا
لموارد وبعض القوانين الوطنية، فألن     بالرغم من اإلشارة إليها بصفة متكررة في اتفاقات نقل ا          :    مشتقات"

في اتفاقية  "  الموارد الجينية "المشتقات ال تحتوي على وحدات وظيفية وراثية، فهي ال تندرج ضمن تعريف               
 ."التنوع البيولوجي، وهي لذلك تقع خارج نطاق االتفاقية

فرازات، منتجات األيض   إ/من كائن، مستخلصات  )  أجزاء(قد تتضمن جزءا    "مشتقات من مورد بيولوجي         الهند
مركبات وحيدة أو مجمعات مركبة، أو      / جزيئيات، مركب وحيد   –الغذائي، الحمض النووي، ميكروبات معزولة      

طبيعي معزول عن الكائن    )  مركبات(المشتقات شبه التركيبية أو المشتقات كاملة التركيب استنادا إلى مركب            
 .الخ..عليه من خالل ابتكار علمي الحق، وأي تحسين ممكن " الخ) ..سواء كان حيا أو ميتا(

 تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

المبادئ التوجيهية 
للسياسة العامة لدى 

حدائق النباتات المشتركة 
بشأن الحصول على 

الموارد الجينية وتقاسم 
 المنافع

أو /حصر، مؤسسة تحفظ مجموعات موثقة من المواد النباتية الحية و         المشتقات تتضمن، على سبيل المثال ال ال      
 .المحفوظة، ألغراض مثل البحث العلمي، والحفظ، واالستعمال المستدام، والعرض والتعليم

التشريع النموذجي 
الصادر عن منظمة 

 الوحدة األفريقية

ل أصناف النباتات، والزيوت    المشتقات منتج مطور أو مستخلص من مورد بيولوجي، وقد يشمل منتجات مث            
 .والراتنجات، والصمغ والبروتينات
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مشروع االتفاقية 
اإلطارية لرابطة 

ASEAN بشأن الحصول 
على الموارد البيولوجية 

شباط /فبراير(والجينية 
٢٠٠٠( 

شيء مستخلص من موارد بيولوجية وجينية مثل الدم، الزيوت، الراتنجات، الجينات، البذور،              :    المشتقات
أو جينات محورة، أو مطورة     /وغ، اللقاحات ومثيالتها باإلضافة إلى المنتجات المشتقة من مركبات محورة و          الب

 .على نمطها أو متضمنة إياها

أمر تنفيذي رقم : الفلبين
وأمر ) ١٩٩٥ (٢٤٧

 ٢٠-٩٦إداري رقم 
صادر عن ) ١٩٩٦لعام (

إدارة البيئة والموارد 
 الطبيعية

جية وجينية مثل الدم، والزيوت، والراتنجات، والجينات، والبذور، والبوغ،          شيء مستخلص من موارد بيولو    
 .واللقاحات ومثيالتها، المأخوذة أو المعدلة من منتج

قانون إدارة البيئة 
قانون التنوع : الوطنية

، ٢٠٠٤البيولوجي 
 جنوب أفريقيا

 نسيج، أو مستخلص من حيوان أو       ، بالعالقة إلى حيوان أو نبات أو أي كائن آخر، يعني أي جزء، أو             "مشتق"
نبات أو أي كائن آخر، سواء كان طازجا أو محفوظا أو مصنّعا، ويتضمن أي مركب كيميائي مشتق من ذلك                    

 .الجزء أو النسيج أو المستخلص

تنفيذ قواعد ونظم 
القانون الجمهوري رقم 

قانون حفظ ؛ ٩١٤٧
وحماية موارد األحياء 

 ، الفلبين٢٠٠٤البرية، 

يشير إلى شيء أو مادة مستخرجة من أحياء برية وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، الدم، اللعاب،                 "    مشتق"
الزيوت، الراتنجات، الجينات، الصمغ، العسل، الشرنقة، الفراء، التانين، البول، المصل، البوغ، اللقاح وما شابه              

واتج من أحياء برية ومنتجات األحياء      أو ن /ذلك؛ مركب منتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أحياء برية و           
 .البرية

القانون الجمهوري رقم 
قانون حفظ : ٩١٤٧

وحماية موارد األحياء 
 ، الفلبين٢٠٠١البرية، 

تشير إلى أي جزء مأخوذ أو مادة مستخلصة من أحياء برية، بشكل خام أو مصنّع،               "    ناتج فرعي أو مشتقات   "
 .شابوتتضمن عينات من الحيوانات ومتاحف األع

 )المورد(القائم بالتوريد  مقترحات مقدمة من الخبراء 

يعني الفرد أو المنظمة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، تحوز على موارد جينية أو                 "    القائم بالتوريد " خبير من الصين
 .مشتقات من مؤسسة مشاركة بموافقة الفرد أو المنظمة

ي السلطة المختصة في البلد التي تمنح الحصول على الموارد الجينية، أو أي كيان قانوني               يعن"    القائم بالتوريد " خبير من كوبا
آخر تمكنه السلطة المذكورة من أن يتيح للطرف الطالب المرخص عينات من المورد الجيني أو مشتقاته                   

 .ومعارفه وابتكاراته وأي عناصر أخرى ملموسة ذات صلة

 خبير من إثيوبيا
وعالوة على  .    توريد يجب أن يشمل المجتمعات المحلية، وأن يعكس الحصول على موافقتها           تعريف القائم بال  

 .ذلك، فإن مفهوم المعارف التقليدية والممارسات المجتمعية يجب أن يضاف إلى التعريف

 .الموارد الجينيةيعني السلطة التي يسميها البلد المورد إلعطاء إمكانية الحصول على "  القائم بالتوريد" خبير من الهند

يعني أي فرد أو منظمة أو مجموعة أو مجتمع له وصاية شرعية تسمح له بأن يتيح مواد                   "    القائم بالتوريد " خبير من نيجيريا
) مثل الموردين األصليين  (وقد تنشأ حاجة إلى التمييز بين الموردين األولين          .    جينية لغرض الحصول عليها   

 .والموردين التاليين
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 من بيروخبير 
والدول مسؤولة عن االلتزام بأحكامها، وأن تسن عند الضرورة          .    اتفاقية التنوع البيولوجي تنطبق على دول     

والمبادئ التوجيهية طوعية، ومن بعض المفاهيم المستخدمة، يبدو أنها تسري أيضا            .    تشريعات لهذا الغرض  
 .على الكيانات، مثل شركة أو مؤسسة أبحاث، وهذه ليست دوال

في سياق المبادئ التوجيهية    "  القائم بالتوريد "بالرغم من أن الدولة يمكن أن تكون موردا للموارد الجينية، فإن            و
يشار إليه على أنه الشخص أو المؤسسة أو المجتمع الذي يقوم ماديا بإعطاء أو يسمح بإعطاء إمكانية الحصول                  

 .على مواد بيولوجية لكي تستغل الموارد الجينية منها

 .يعني أي كيان يتيح موارد جينية للمستعملين"  القائم بالتوريد" بير من بولنداخ

 .يعني أي كيان يتيح موارد جينية للمستعملين"  القائم بالتوريد" خبير من سويسرا

 القائم بالتوريد  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

 ٣٩١كولومبيا، القرار 
 لحلف األنديز

الشخص الذي، من خالل عقد حصول، وفي إطار هذا القرار والتشريع الوطني :    ونات ملموسة القائم بتوريد مك  
 .اإلضافي، لديه ترخيص بتقديم مكونات غير ملموسة مرتبطة بموارد جينية أو منتجاتها الفرعية

ي، أن يقدم     الشخص المرخص له في إطار هذا القرار والتشريع الوطني اإلضاف           :القائم بتوريد موارد بيولوجية    
 .موارد بيولوجية تحتوي على موارد جينية أو منتجاتها الفرعية

الجمهورية التشيكية، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

بموجب شروط مقررة   )  أو أكثر (  شخص طبيعي أو اعتباري يقدم موارد جينية لمستعمل واحد            :القائم بالتوريد 
 .بصورة عامة

 مدغشقر
ان المرخص له بتقديم مواد جينية أو معارف تقليدية لمختلف المستعملين، والذي يفترض                الكي  :القائم بالتوريد 

 .أنه سهل الحصول على الموارد بأقل تكلفة، وإتاحة الموارد بقدر كامل من الشفافية

المملكة المتحدة، الحدائق 
النباتية الملكية، كيو، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

 .أي فرد أو منظمة، حكومية أو غير حكومية، تقدم موارد جينية  يعني :القائم بالتوريد

/ أصدقاء األرض
 كوستاريكا

  يعني شخص طبيعي أو كيان اعتباري مسؤول عن أو يحوز أو يمتلك موادا تحتوي على                    :القائم بالتوريد 
ات أصلية  مجتمع(والموردون هم أيضا الشعوب أو مجموعات من الشعوب         .    الموارد الجينية موضع الحصول   

 .مسؤولون عن معارف تقليدية) أو محلية

فرنسا، مرفق برد 
 المفوضية األوروبية

األمر (في سياق االستعمال التجاري لسالالت الخضروات بوجه عام والمواد إلكثار الخضروات بخالف البذور          
 بأنه شخص طبيعي أو "القائم بالتوريد" الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي، يعرف     CEE/92/33التوجيهي رقم   

اإلكثار، :  كيان يمارس مهنيا على األقل واحدا من األنشطة التالية المتعلقة بمواد اإلكثار أو نباتات الخضروات              
لم ترد في جميع األوامر     "  القائم بالتوريد "غير أن فكرة    ".    أو المعالجة واالستعمال التجاري   /اإلنتاج، الحماية و  

 .التوجيهية

  االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعردود مقدمة بعد 

 كوستاريكا
شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أو يكون مسؤوال عن أو يحوز سلعا تحتوي على موارد :  القائم بالتوريد

تعمالها، جينية من موارد التنوع البيولوجي، أو مالك المعارف التقليدية المرتبطة الذي بمقدوره أن يصرح باس
 .مع إلرساء االمتثال السابق لإلجراءات القانونية ضمن إطار القانون الوطني
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 إثيوبيا
أو اإلدارية في البلد المورد /يعني السلطة الوطنية المختصة التي تتمتع بالسلطة القانونية و":  القائم بالتوريد"

 .لشيء ما على منح الحصول على هذا الشيء

يعني أي فرد أو منظمة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مرخص له بتقديم مادة جينية                 :    دالقائم بالتوري  الهند
 .القواعد الدولية والوطنية/مع مراعاة التشريع

 تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

المبادئ التوجيهية 
للسياسة العامة لدى 
شتركة حدائق النباتات الم

بشأن الحصول على 
الموارد الجينية وتقاسم 

 المنافع

يعني أي فرد أو منظمة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، تقدم موارد جينية أو مشتقات                 :    القائم بالتوريد 
 .إلى مؤسسة مشاركة

 المستعمل مقترحات مقدمة من الخبراء 

موارد جينية أو الحصول عليها أو حيازتها إلجراء بحث علمي وتطوير           يعني أي كيان يتولى جمع      "    المستعمل" خبير من الصين
بصدد هذه الموارد الجينية، من أجل االستعمال التجاري لنتائج هذا البحث العلمي والتطوير، أو لتزويد كيانات                 

 .أخرى بهذه الموارد الجينية

على ترخيص للحصول على مورد جيني أو يعني أي شخص طبيعي أو كيان اعتباري حائز "  المستعمل" خبير من كوبا
مشتقاته وأي معارف وابتكارات وغير ذلك من العناصر غير الملموسة ذات الصلة، وتلقي منافع ذات طابع 

 .نقدي وغير نقدي، مقابل استعمال هذه الموارد

 خبير من إثيوبيا
يعي باستعمال الموارد يجب أن يتضمن أيضا تعريفا يقضي بقيام شخص اعتباري وطب"  المستعمل"تعريف 

 .الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

 خبير من الهند
أو مرخص لها بأن تتلقى موارد جينية ألي نوع /منظمة أو مؤسسة تتلقى/يعني أي فرد أو جهة "  المستعمل"

 .من االستعماالت

 .ية أو مشتقاتهايعني أي كيان يحوز شرعا ويستعمل موارد جين"  المستعمل" خبير من نيجيريا

 خبير من بيرو
يمكن أن يفهم " المستعمل"بالرغم من أن الدولة يمكن أيضا اعتبارها مستعمال، في سياق المبادئ التوجيهية، فإن 

وال تكمن المشكلة كثيرا في .  على أنه أي شخص أو مؤسسة أو مجتمع يستعمل موارد جينية بشكل أو بآخر
ومثال .  ة فعال، بل في الصفة التي يجب إعطاؤها لمختلف أنواع المستعملينهوية من يستعمل الموارد الجيني

ذلك أن مجتمعا أصليا كمستعمل للموارد الجينية لن يخضع بالتأكيد للشروط الموضوعة لشركة أو لحديقة نباتات 
ين وينبغي وضع شروط أقوى للمستعملين الذ.  أو مؤسسة أبحاث تحصل على الموارد الجينية وتستعملها

 .يشكلون جزءا من مؤسسة تجارية أو صناعية

غير أن البلدان التي تتركز فيها قدرات صناعية وقدرات .  ومن الواضح أن كل البلدان مستعملة لموارد جينية
للبحث والتطوير يمكنها أن تحمل عبئا أقوى بالعالقة إلى تدابير االستعمال المحتملة التي يجب وضعها لتحقيق 

 .اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وخصوصا فيما يتعلق بتقاسم المنافعالوفاء بأهداف 
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إذا كان للمبادئ التوجيهية أن تظل ذات طابع طوعي، :   القائم بالتوريد–تعليق عام على مفاهيم المستعمل  
من جميع (فسيكون من المعقول محاولة تطوير هذه المبادئ التوجيهية كمساعدة حقيقية وفعالة للمؤسسات 

وإذا نظرنا إلى المبادئ التوجيهية في .  التي تقوم بإعداد سياساتها الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع) نواعاأل
إطار أوسع  وراعينا أن كثيرا من البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي أو معظمها قد وضعت بالفعل مسودات بشأن 

ي الواقع سوى منافع وإرشادات محدودة يمكن أن الحصول وتقاسم المنافع أو حتى قواعد تنظيمية، فليس هناك ف
أما إذا كانت المبادئ التوجيهية تركز على كيفية الوفاء بأهداف الحصول وتقاسم .  نقدمها إلى هذه البلدان

المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي، فإن التركيز سيكون مختلفا وربما أردنا أن نرى المبادئ التوجيهية 
 باستثناء جزء طفيف من المبادئ –وبما أن الحال ليس كذلك في جوهره .  المتعاقدةتستهدف األطراف 

 .الخ..  فمن المقترح أنها تستهدف المستعمل والموردين كمؤسسات وبلدان وشركات ومجتمعات–التوجيهية 

ء بحث علمي وتطوير بشأن يعني أي كيان يجمع موارد جينية أو يحصل عليها أو يحوزها إلجرا"  المستعمل" خبير من بولندا
هذه الموارد الجينية، أو الذي يسوق نتائج البحث العلمي والتطوير، أو يزود كيانات أخرى بهذه الموارد 

 .الجينية

 خبير من سويسرا
يعني أي كيان يجمع موارد جينية أو يحصل عليها أو يحوزها من موردي هذه الموارد إلجراء "  المستعمل"

بشأن هذه الموارد الجينية، أو الذي يسوق نتائج البحث العلمي والتطوير، أو يزود كيانات بحث علمي وتطوير 
 .أخرى بهذه الموارد الجينية

   باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

الجمهورية التشيكية، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

 التربية، أو التعليم؛ إن لم يتم االتفاق          شخص طبيعي أو اعتباري يطلب موارد جينية للبحث، أو           :المستعمل
 .على خالف ذلك

 .  الكيان الذي يستغل المواد الجينية ألغراض تجارية أو ألغراض البحث:المستعمل مدغشقر

/ أصدقاء األرض
 كوستاريكا

  الشخص الذي يطلب الحصول سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا،              :المستعمل والطرف المهتم باألمر   
وسيحصل هذا الشخص على    .     يهتم بالحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية        –ا أو أجنبيا    مواطن

 .حق شخصي ثم على حق غير قابل للنقل

فرنسا، مرفق برد 
 المفوضية األوروبية

 مصطلحان عامان، يظهران عدة مرات في عدد كبير من النصوص في             المنتج و   المستعملإن المصطلحين   
 ).مثل قانون االستهالك، قانون الصحة العامة(قطاعات دون تعريفهما في أي منها مختلف ال

 بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعردود مقدمة  

موارد الجينية أي فرد أو منظمة، حكومية أو غير حكومية، له القدرة القانونية على الحصول على ال  :    المستعمل الهند
أو المعارف التقليدية واستعمالها لغرض معلن متمثل في استخدام هذه الموارد الجينية أو المعارف التقليدية                /و

أو المعارف التقليدية من خالل     /وفقا للشروط واألحكام التي يوافق عليها الطرف القائم بتوريد الموارد الجينية و           
م وتقاسم المنافع وغير ذلك من الشروط واألحكام المنصوص عليها في           الوفاء بشروط الموافقة المسبقة عن عل     

 .اتفاق الشروط المتفق عليها تبادليا أو في اتفاق نقل المواد

 تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

مدونة السلوك الدولية 
بشأن جمع المادة الوراثية 

منظمة (النباتية ونقلها 
 )األغذية والزراعة

يعني شخصيا اعتباريا أو طبيعيا يستغل وينتفع من الموارد الجينية النباتية والمعلومات المتصلة              :    المستعمل
 .بها
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 صاحب المصلحة مقترحات مقدمة من الخبراء 

أثر، أو لها اهتمام في،     يعني أي فرد أو منظمة أو مجموعة رسمية أو غير رسمية، تت            "    صاحب المصلحة " خبير من الصين
وأصحاب المصلحة المشتركون في    .    األنشطة المتعلقة بحيازة أو استعمال أو توريد موارد جينية أو مشتقاتها           

حفظ ومنح تصاريح الجمع والموافقة المسبقة عن علم للحصول قد يشتملون على اإلدارات الحكومية ذات                  
لخاص، مثل مالك األراضي، الشعوب األصلية والمجتمعات       الصلة، والسلطات المحلية واألفراد من القطاع ا      
وغالبا ما يرد وصف ألصحاب المصلحة مثل هؤالء في          .    المحلية، المزارعين، والمنظمات غير الحكومية    

 .قانون يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

ت المشتركة بشأن الحصول على الموارد      كما ورد في المبادئ التوجيهية للسياسة العامة لدى حدائق النباتا          ( خبير من نيجيريا
 ).الجينية وتقاسم المنافع

 خبير من بيرو
ومرة .    المبادئ التوجيهية للسياسة العامة تقدم قائمة شيقة بالجهات التي يمكن أن تعتبر من أصحاب المصلحة               

جينية، ولكن  أخرى، فإن المشكلة ليست هي من الذين يعتبرون ذوي مصلحة بالنسبة للحصول على الموارد ال               
فاهتمامات مجتمع أصلي ال تتطابق بالتأكيد مع        .    ظروف وصفة مختلف أصحاب المصلحة من هذا النوع        

 .اهتمامات شركة معينة

يعني أي كيان له دور أو مصلحة في، أو يتأثر بواسطة، األنشطة المتعلقة بحفظ وحيازة                "    صاحب المصلحة " خبير من بولندا
 .اسم المنافع الناشئة عن استخدامهاواستخدام موارد جينية وتق

 خبير من سويسرا
يعني أي كيان له دور في جمع أو حيازة الموارد الجينية، أو أن يكون متأثرا باستعمالها،                "    صاحب المصلحة "

 .وكذلك استخدام هذه الموارد وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها

  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

رية التشيكية، الجمهو
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

أو يهتم بدراستها وحفظها    /  شخص له دور في دراسة وحفظ واستخدام الموارد الجينية و            :صاحب المصلحة 
 .واستخدامها

 .  المشتركون في عقد:صاحب المصلحة مدغشقر

المملكة المتحدة، الحدائق 
النباتية الملكية، كيو، 
مرفق برد المفوضية 

 وروبيةاأل

  يعني أي فرد أو منظمة أو مجموعة رسمية أو غير رسمية، تتأثر بواسطة، أو لها اهتمام                   :صاحب المصلحة 
وأصحاب المصلحة المشتركون في حفظ     .    في، األنشطة المتعلقة بحيازة أو استعمال أو توريد موارد جينية          

على اإلدارات الحكومية ذات الصلة،     ومنح تصاريح الجمع والموافقة المسبقة عن علم للحصول قد يشتملون            
والسلطات المحلية واألفراد من القطاع الخاص، مثل مالك األراضي، والشعوب األصلية، والمجتمعات المحلية،   

وغالبا ما يرد وصف ألصحاب المصلحة مثل هؤالء في قانون يتعلق .  والمزارعين، والمنظمات غير الحكومية
 .بالحصول وتقاسم المنافع

  مقدمة من األطراف بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعردود 

يعني أي فرد أو منظمة أو مجموعة رسمية أو غير رسمية، تتأثر باألنشطة المتعلقة بحيازة    :    صاحب المصلحة  الهند
 تصاريح الجمع والموافقة    وأصحاب المصلحة المشتركون في حفظ ومنح     .    أو استعمال أو توريد موارد جينية     

المسبقة عن علم للحصول قد يشتملون على اإلدارات الحكومية ذات الصلة، والسلطات المحلية واألفراد من                 
القطاع الخاص، مثل مالك األراضي، الشعوب األصلية، والمجتمعات المحلية، المزارعين، والمنظمات غير             

 .مثل هؤالء في قانون يتعلق بالحصول وتقاسم المنافعوغالبا ما يرد وصف ألصحاب المصلحة .  الحكومية
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 تعاريف موجودة في االتفاقات األخرى ذات الصلة ولم ترد إشارة إليها أعاله 

المبادئ التوجيهية 
للسياسة العامة لدى 

حدائق النباتات المشتركة 
بشأن الحصول على 

الموارد الجينية وتقاسم 
 المنافع

رد أو منظمة أو مجموعة رسمية أو غير رسمية، تتأثر بواسطة، أو لها اهتمام   يعني أي ف:صاحب المصلحة
وأصحاب المصلحة المشتركون .  في، األنشطة المتعلقة بحيازة أو استعمال أو توريد موارد جينية أو مشتقاتها

ية ذات في حفظ ومنح تصاريح الجمع والموافقة المسبقة عن علم للحصول قد يشتملون على اإلدارات الحكوم
الصلة، والسلطات المحلية واألفراد من القطاع الخاص، مثل مالك األراضي، الشعوب األصلية والمجتمعات 

وغالبا ما يرد وصف ألصحاب المصلحة مثل هؤالء في .  المحلية، المزارعين، والمنظمات غير الحكومية
 .قانون يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

قانون إدارة البيئة 
 قانون التنوع :الوطنية

، ٢٠٠٤البيولوجي 
 جنوب أفريقيا

 : يعني " صاحب المصلحة"

 ) أ) (١ (٨٢شخص أو جهاز حكومي أو مجتمع كما هو محدد في القسم  )أ(

 أو

 )ب) (١ (٨٢كما هو محدد في القسم مجتمع أصلي  )ب(

١ (٨٢..." ( 

الموارد البيولوجية األصلية   شخص، بما في ذلك جهاز حكومي أو مجتمع يقدم أو يوفر الحصول على               )أ(
 .التي يتعلق الطلب بها

 -مجتمع أصلي  )ب(

الذي أدت استعماالته التقليدية للموارد البيولوجية األصلية التي يتعلق بها الطلب إلى التنقيب                 )١(
 .البيولوجي المقترح أو سوف تساهم في ذلك التنقيب أو تشكل جزءا منه

فاته حول الموارد البيولوجية األصلية التي يتعلق بها الطلب،          الذي ستستخدم معارفه أو اكتشا     )٢(
 .ستستخدم ألغراض التنقيب البيولوجي المقترح

 مجموعة خارج الموضع الطبيعي مقترحات مقدمة من الخبراء 

ئلها الطبيعي،   تعني المواد البيولوجية المدارة والموثقة والمحفوظة خارج مو"مجموعة خارج الموضع الطبيعي" خبير من الصين
 .وتحت ظروف مختلفة عن الظروف في الموضع الطبيعي

  تعني مجموعة من الموارد الجينية المحفوظة خارج موئلها الطبيعي،             "مجموعة خارج الموضع الطبيعي   " خبير من كوبا
 .وتحت ظروف مختلفة عن الظروف في الموضع الطبيعي

 خبير من إثيوبيا
بعمليات المجموعات خارج الموضع الطبيعي، يرد في القسم الثالث بخصوص           يرد رد خبير إثيوبيا المتعلق      

 .١١٥ و ١١٤، في الفقرتين "تعاريف إضافية إلدراجها في معجم المصطلحات"

 .  تعني أي مجموعة من الموارد الجينية المحفوظة خارج موائلها الطبيعية"مجموعة خارج الموضع الطبيعي" خبير من الهند

 .المواد البيولوجية أو الموارد الجينية المحفوظة خارج موئلها الطبيعي رياخبير من نيجي

 خبير من بيرو
  تشير إلى أي نوع من مجموعة بيولوجية تحفظ تحت ظروف اصطناعية             "مجموعة خارج الموضع الطبيعي   "

الخ ...نباتات الفعلية،  أو شبه اصطناعية وخارج الموائل الطبيعية التي يعيش فيها ويتكاثر المواد والحيوانات وال            
 .التي تم جمعها

ويقترح أن المفهوم واضح في السياق العادي والدارج الذي يستعمل بانتظام فيه، ويحتمل عدم وجود حاجة إلى                 
 .التعريف وأن المصطلح عني عن الشرح تقريبا
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ج بيئتها األصلية أو الطبيعية، وفي        تعني حفظ المواد البيولوجية خار      "المجموعات خارج الموضع الطبيعي   " خبير من بولندا
 :ظروف بخالف الظروف في الموضع الطبيعي

 .  المادة المجمعة بفعل الجمع تسمى مجموعة- "مجموعة"

  ليست في موضعها الصحيح والبيئة األصلية أو البيئة الطبيعية، مثل البذور               –  "خارج الموضع الطبيعي  "
 .المحفوظة في بنوك الجينات

يجب أن تظل قائمة المصطلحات موجزة قدر اإلمكان وأن تستخدم المصطلحات الحالية حسب تعريفها في                  اخبير من سويسر
فالعديد من المصطلحات واضحة بدرجة كافية في سياق األحكام التي توجد فيها أو             .    اتفاقية التنوع البيولوجي  
 :  شرح إضافيوهكذا فإن المصطلحات التالية ال تتطلب أي.  أن يستخدم معناها العادي

 مجموعة خارج الموضع الطبيعي؛  )أ(

 .الطبيعة الطوعية  )ب(

 خبير من أوكرانيا
  تعني المواد البيولوجية  الحية والمحفوظة، المدارة والموثقة بدرجة مالئمة            مجموعة خارج الموضع الطبيعي   

أو مواد أخرى ذات    /اء و مثل الكائنات الحية الكاملة، البذور، البوغ، الجرمبالزم، الجينات المعزولة، وأي أجز          (
المحفوظة في ظروف   )  الخواص الجينية والخواص البيولوجية األساسية األخرى مثل الكائنات الحية األصلية          

وتنشأ المجموعات خارج الموضع .  بخالف الوضع الطبيعي، أي خارج الموائل الطبيعية للكائنات الحية المعنية   
 النقيض من اإلدخال غير المتعمد لألنواع الغريبة، أو األنواع           الطبيعي من األنشطة البشرية المتعمدة، على      

 ).الطبيعية(المنتشرة طبيعيا خارج منطقة توزيعها األصلية 

فهذا التعريف يمكن أن يشمل، على سبيل        .    غامض بعض الشيء  "  خارج موائلها الطبيعية  "  التعبير    :تعليق
التي انتشرت خارج مواطنها    )  كائنات غريبة وغازية  أي  (المثال، كائنات غير محلية تم إدخالها بدون قصد          

ولذلك سيكون من المفيد التشديد على الطابع المتعمد للمجموعات خارج الموضع             ).    أي الطبيعية (األصلية  
 .الطبيعي

مثل الجينات  (بشكل دائم   "  حية"من الناحية التقنية، ال تكون بعض المجموعات خارج الموضع الطبيعي              
ولكنها تحمل مع ذلك الخواص البيولوجية الجوهرية للكائنات األصلية ويمكن أن           )  ينات المجمدة المعزولة أو الع  

 .تستعمل في دراسات وفي استخدام الموارد الجينية

 . يجب حفظها وإدارتها وتوثيقها على النحو السليمخارج الموضع الطبيعيالمجموعات 

  باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

التشيكية، الجمهورية 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

 مجموعة من الموارد الجينية التي يتم االحتفاظ بها خارج موقع حدوثها             –    مجموعة خارج الموضع الطبيعي   
 .الطبيعي

رد المفوضية األوروبية 
  قاعدة المجلس رقم–

/٢٤/٤بتاريخ   870/2004
الذي أنشأ برنامج  ٢٠٠٤

للجماعة لحفظ وتصنيف 
تغالل الموارد وجمع واس

الجينية في الزراعة 
والذي حل محل القاعدة 

  ،1467/94 رقم

Article 3 h) 

 مجموعة من مواد جينية ألغراض الزراعة موجودة خارج موئلها            –  "  مجموعة خارج الموضع الطبيعي   "
 .الطبيعي



UNEP/CBD/WG-ABS/4/7 
Page 19 

 

 

 تعريف مأخوذ –فرنسا
من المعاهدة الدولية بشأن 
الموارد الوراثية النباتية 

ألغذية من أجل ا
 والزراعة

  تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة             "مجموعة خارج الموضع الطبيعي   "
 .موجودة خارج موئلها الطبيعي

 .  حفظ عناصر مكونة للتنوع البيولوجي خارج موئلها الطبيعي:مجموعة خارج الموضع الطبيعي مدغشقر

المملكة المتحدة، الحدائق 
النباتية الملكية، كيو، 
مرفق برد المفوضية 

 األوروبية

  تعني مواد بيولوجية مدارة وموثقة وقائمة تحت ظروف بخالف ظروف             :مجموعة خارج الموضع الطبيعي   
 .الموضع الطبيعي

 ردود مقدمة بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

 كوستاريكا
  أي مجموعة منظمة من عينات أو أجزاء أو أعضاء منها، حية أو ميتة، :لموضع الطبيعيمجموعة خارج ا

ويجوز أن تكون هذه المجموعات، ضمن أمور .  ذات صفة تمثيلية للنباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة
ق الحيوان، أخرى، متاحف األعشاب، المشاتل، حدائق النباتات، بنوك البذور، بنوك الجرمبالزم، حدائ

األحواض المائية، مراكز الحفظ في الموضع الطبيعي، ومجموعات الكائنات الدقيقة، الفطريات، أو المفصليات، 
 .أو مجموعات التكاثر األخرى

 .  مجموعة من مكونات التنوع البيولوجي خارج موائلها الطبيعية:مجموعة خارج الموضع الطبيعي الهند

 الطبيعة الطوعية مقترحات مقدمة من الخبراء 

 .تعني عدم وجود إلزام بتقديم طلب"  الطبيعة الطوعية" خبير من كوبا

 ".تعليقات محددة على بعض المصطلحات" من هذه الوثيقة تحت عنوان ١٣تشير إلى الفقرة  خبير من ألمانيا

 .مقدم بدون إجبار خارجي خبير من نيجيريا

 خبير من بولندا
وتقدم بالفعل تعريفها الخاص بها، أي تستعمل إلرشاد القائمين         )  أ  (٤خدم فقط في المادة     تست"    الطبيعة الطوعية "

 .باستعمال الموارد الجينية والقائمين بتوريدها على أساس طوعي

 خبير من سويسرا
يجب أن تظل قائمة المصطلحات موجزة قدر اإلمكان وأن تستخدم المصطلحات الحالية حسب تعريفها في                 

فالعديد من المصطلحات واضحة بدرجة كافية في سياق األحكام التي توجد فيها أو             .    تنوع البيولوجي اتفاقية ال 
 : وهكذا فإن المصطلحات التالية ال تتطلب أي شرح إضافي.  أن يستخدم معناها العادي

 مجموعة خارج الموضع الطبيعي  )أ(

 .الطبيعة الطوعية )ب(

 .وصف فعل منفذ بحرية بدون أي ضغط  "الطبيعة الطوعية" خبير من مدغشقر

 ردود مقدمة بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

قرار متخذ عن رضى طبقا لموافقة أو       .    قرار حر إلجراء مفاوضة أو اإلقدام على فعل       :    الطبيعة الطوعية  كوستاريكا
 .بموافقة الطرف

 . عمل منفذ بدون تأثير خارجي أو ضغط أو إجبارأي:  الطبيعة الطوعية الهند
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مصطلحات إضافية  مقترحات مقدمة من الخبراء 
 للنظر فيها

الموضع الطبيعي وخارج الموضع الطبيعي هي حاالت وأشكال لحفظ الموارد            
بدال من  "  الحالة خارج الموضع الطبيعي    "ويقترح بالتالي تعريف     .    الجينية

 .وتعريف حالة الموضع الطبيعي" خارج الموضع الطبيعيالمجموعة 

 خبير من إثيوبيا

 :يمكن تعريف المصطلحين كما يلي

  تعني الحالة التي يتم فيها حفظ الموارد الجينية           "الحالة خارج الموضع الطبيعي   "
 .وتواجدها خارج موئلها الطبيعي

  تعني الحالة التي يوجد فيها المورد الجيني في            " الطبيعي الحالة في الموضع  "
 .نظامه اإليكولوجي أو موئله الطبيعي

الحالة خارج الموضع 
 الطبيعي

الحالة في الموضع 
 الطبيعي

ويمكن وضع تعريف يستند    .    تشير المبادئ التوجيهية إلى الموافقة بدون تعريفها       خبير من إثيوبيا
 .إلى األحكام ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي

الموافقة المسبقة عن 
 علم

يعني أي شخص طبيعي أو قانوني؛ أي مجتمع؛ أي حكومة أو هيئة               "  الكيان" خبير من بولندا
تخضع لسلطتها؛ أي منظمة، بغض النظر عما إذا كانت هذه المنظمة حكومية أو              
غير حكومية؛ مراكز البحوث الزراعية اإلقليمية والدولية، والشبكات اإلقليمية           

وكاالت الحكومية الدولية ذات الصلة مثل منظمة       للموارد الجينية النباتية وكذلك ال    
 .األغذية والزراعة

 الكيان

 خبير من سويسرا
يعني أي شخص طبيعي أو قانوني أو أي خليط منهما؛ أو أي حكومة أو               "  الكيان"

مجتمع محلي أو أصلي؛ أو أي كيان تضعه الحكومة تحت سلطتها؛ أو أي منظمة،              
 .مة حكومية أو غير حكوميةبغض النظر عما إذا كانت هذه المنظ

 

   باء٧/١٩ردود مقدمة استجابة للمقرر  

الحصول على المعارف  لم يقدم تعريف البرازيل
التقليدية المرتبطة 
 بالموارد الجينية

 التنقيب البيولوجي لم يقدم تعريف البرازيل

 استخدام الموارد الجينية لم يقدم تعريف البرازيل

  البلد الذي يمتلك موارد جينية في حاالت في الموضع            :ارد الجينية بلد منشأ المو   كولومبيا
الطبيعي، بما في ذلك الموارد التي بعد تواجدها في هذه الحاالت توجد اآلن في               

 . حاالت خارج الموضع الطبيعي

 بلد منشأ الموارد الجينية

اء منها، أو األواهل،    تشمل الموارد الجينية، والكائنات أو أجز     "  الموارد البيولوجية " إثيوبيا
أو أي مكون بيولوجي من النظم اإليكولوجية يكون له استعمال فعلي أو محتمل أو              

 .قيمة للبشرية

 الموارد البيولوجية

أو توثيق للموارد البيولوجية وما /أي نشاط ينطوي على مسح و  :  التنقيب البيولوجي  الهند
 .أو استعماالتها/يرتبط بها من معارف تقليدية، و

 لتنقيب البيولوجيا



UNEP/CBD/WG-ABS/4/7 
Page 21 

 

 

 

تعني التكنولوجيا األحيائية أي تطبيق تكنولوجي يستعمل النظم البيولوجية، أو             إثيوبيا
 .الكائنات الحية، أو مشتقاتها، إلنتاج أو تعديل منتجات أو عمليات الستعمال محدد

 التكنولوجيا األحيائية

البيولوجية، أو الكائنات الحية أو     كل تطبيق يستعمل الموارد     :  التكنولوجيا األحيائية  المكسيك
 .مشتقاتها لخلق أو تعديل منتجات أو عمليات الستعماالت محددة

 

الحصول على الموارد   :  جمع التكنولوجيا األحيائية ذات األغراض التجارية        المكسيك
البيولوجية من الغابات أو تجميعها إلنتاج مركبات كيميائية وجينات، وبروتينات،           

ة، وهياكل جزيئية، وعمليات األيض، ونتائج أخرى، ذات أغراض         ومركبات ثانوي 
القانون العام للتنمية   (  (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable)مربحة  

 .)المستدامة للغابات

جمع التكنولوجيا 
األحيائية ذات األغراض 

 التجارية

 بلد المنشأ .جيا في الموضع الطبيعييعني البلد الذي يمتلك موردا بيولو" بلد المنشأ" إثيوبيا

يعني تجمعا ديناميكيا من النباتات، والحيوانات ومجتمعات        "  النظام اإليكولوجي " إثيوبيا
 .الكائنات الدقيقة وبيئتها غير الحية التي تتفاعل كوحدة تشغيلية

 النظام اإليكولوجي

 البيولوجي خارج   يعني حفظ مكونات التنوع    "  الحفظ خارج الموضع الطبيعي    " إثيوبيا
 .موائلها الطبيعية

الحفظ خارج الموضع 
 الطبيعي

تعني أي مادة من نباتات أو حيوانات أو جراثيم أو من أصول أخرى             "  مادة جينية " إثيوبيا
 .تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة

 مادة جينية

 مورد جيني .ةيعني المواد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتمل"  مورد جيني" إثيوبيا

 .(LGEEPA)المواد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة : الموارد الجينية المكسيك

بذور أو أعضاء من نباتات الغابات الموجودة في نظم           :    موارد جينية حرجية  
إيكولوجية مختلفة، وتحمل اسما عاما هو الجرمبالزم الحرجي، والتي عليها تعتمد           

 (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). تناسلالعوامل الوراثية لل

 

شخص طبيعي أو قانوني، وطني أو أجنبي، يهتم بأخذ تصريح للحصول على               كوستاريكا
وهذا الطرف المهتم باألمر    .    الموارد الجينية للتنوع البيولوجي الموجودة في البلد      

 .يمكن أن يعمل من خالل تمثيل قانوني

ر المهتم الطرف المباش
 باألمر

يعني سكان بشر في منطقة جغرافية مميزة داخل بلد أو في بلدين " المجتمع المحلي " إثيوبيا
اثنين أو أكثر يكون فيها ما لديه من موارد بيولوجية، أو ابتكارات، أو ممارسات،              
أو معارف أو تكنولوجيات تتم إدارتها جزئيا أو كليا بموجب عاداته أو تقاليده أو               

 .ينهقوان

 المجتمع المحلي

يعني عينة من مورد بيولوجي محدد أو أي تعديل له، أو أي أجزاء أو               "  الشيء" إثيوبيا
مكونات جينية أو بيولوجية كيميائية مشتقة منها، سواء أدخلت على أي كائنات              

التكنولوجيا  يعني أيضا مكونا محددا للمعارف أو     "  الشيء.    "أخرى أو لم تدخل فيها    
ي، سواء تجسدت المعارف أو التكنولوجيا المحددة في عينة من المورد      لمجتمع محل 

 .البيولوجي، بما في ذلك المورد الجيني، أم ال

 الشيء

البلد الذي يقدم الموارد الجينية التي يتم الحصول عليها         :    بلد توريد الموارد الجينية    كوستاريكا
نواع البرية والمستأنسة، من مصادر داخل الموضع الطبيعي، بما في ذلك أواهل األ      

 .أو الموارد الجينية خارج الموضع الطبيعي، التي قد تنشأ أو ال تنشأ من هذا البلد

بلد توريد الموارد 
 الجينية
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 الشخص .يشمل الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري" الشخص" إثيوبيا

القطاع الخاص، أو   إجراء توافق الدولة أو مالك       :    الموافقة المسبقة عن علم    كوستاريكا
المجتمعات األصلية والمحلية، بعد اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة، توافق على          
الحصول على الموارد الجينية أو على العنصر غير الملموس المرتبط بها، على             

 .أساس شروط متفق عليها تبادليا

الموافقة المسبقة عن 
 علم

عني الموافقة التي تعطيها الجهة الموردة لطلب       ت"  (PIC)الموافقة المسبقة عن علم     " إثيوبيا
أو المجتمع المحلي المعني أو المجتمعات      /الحصول المقدم من الجهة المستلمة و     

المحلية المعنية، حسب الحالة، أو من طرف ثالث، تحتوي على معلومات كاملة             
 ودقيقة بخصوص الغرض من الشيء، واألنشطة المزمعة بشأنه، والنتائج المتوقعة         

 .منه، واآلثار المتوقعة للنتائج

 

المستلم يعني الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يسعى، للحصول على شيء أو             إثيوبيا
 .أشياء، أو الذي منح إياها

 المستلم

النتيجة تعني المنتج أو العملية أو بند المعلومات التي يحصل عليها المتلقي من                إثيوبيا
 .استعمال الشيء الذي حصل عليه

 النتيجة

نشاط يتكون في حيازة، أو إزالة أو استخراج مؤقت أو دائم            :    المجموعة العلمية  المكسيك
للمواد البيولوجية من الطبيعة بدون أي أغراض تجارية للحصول على المعلومات           

 .العلمية، من أجل جمع البيانات، أو لتوسيع المجموعات العلمية

(NOM-126-SEMARNAT-2000-Colecta Cientifica). 

 المجموعة العلمية

 

    تعليقات عامة عن استعمال المصطلحات-ثالثا 

/٣المقدمة من األطراف والمنظمات المعنية، وفقا للتوصية        "  باستعمال المصطلحات "فيما يلي تعليقات عامة تتعلق      
 .المعني بالحصول وتقاسم المنافع الصادرة عن االجتماع الثالث للفريق العامل، تحضيرا لالجتماع الرابع للفريق العامل ٢

     األطراف-ألف 

 كندا

ما زلنا نعتقد أنه من السابق ألوانه أن تقوم األمانة بإعداد معجم للمصطلحات قبل اتخاذ قرارات حول صك في                    "  
حتوي فقد جرت العادة على أن يتم تعريف المصطلح بعد معرفة طابع وم           .    إطار المفاوضات بشأن الحصول وتقاسم المنافع     

ومع ذلك، فإننا في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع لم نعترض على إعداد                  .    هذا الصك 
وبنفس الروح، نقدم إرشادات لألمانة في      .    معجم، إذ كنا نعتقد أنه قد يخدم الغرض المتمثل في فهم تنوع اآلراء والنهوج              

 .إعداد المعجم

الطبيعة "مثل  :  عجم أي مصطلحات إذا لم يكن لها معنى بخالف المعني العادي للمصطلح            نوصي أال يتضمن الم   
 .إذ أن ذلك سيثقل على المعجم ولن تكون له فائدة كبيرة".  الحصول" ، و"الطوعية

، "الموارد الجينية :  "  ومثال ذلك (نوصي أن يالحظ المعجم مصدر المصطلح، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي             
 .أو أي صك مثل مبادئ بون التوجيهية") الموضع الطبيعيخارج " و
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وبالمثل، ينبغي أن يشير المعجم إلى وجود مصطلحات يحتمل إال يتم تعريفها أو يوضح معناها في سياق اتفاقات                   
".  مصلحةأصحاب ال "،  "المستعمل"،  "المورد"،  "المشتقات"،  "التسويق"،  "تقاسم المنافع "وهذا المصطلحات تشمل    .    نقل المواد 

ويجب أن يكون مستخدمو المعجم على دراية بهذه المصطلحات التي قد يختلف تعريفها أو معناها اعتمادا على السياق التي                   
 .توجد فيه

 من بين الموضوعات    ، نحن ندرك أن هذا من أكثر الموضوعات مثارا للجدل           "مشتقات"بخصوص المصطلح   
ى إدخالها وفقا لمبادئ بون التوجيهية في عقود محددة بين المستعملين             ومع ذلك، فبينما نشجع عل     .    المطروحة أمامها 

 .والموردين، فنحن نرى أنها ال تندرج ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

.  على أنها المواد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة         "  للموارد الجينية " تعريفا   ٢بموجب االتفاقية، تقدم المادة     
على أنها أي مود من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من األصول تحتوي على                   "  لمواد الجينية ا"وتعرف  

أي مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها : "ودمج اإلثنين ينتج عنه تعريف كما يلي.  وحدات عاملة للوراثة
 ".يمة فعلية أو محتملةذات ق] وتكون[من األصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة 

ولذلك ترى كندا أن المشتقات يجب أال تدخل في أي نظام دولي ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي ألنها تخرج عن                    
 .نطاق تعريف الموارد الجينية

 : إلى المعجم، فإننا نطلب إضافة ما يلي" المشتقات"وإذا أضيفت 

في اتفاقات نقل المواد وبعض القوانين       بالرغم من اإلشارة إليها بشكل متكرر        :    المشتقات"
الوطنية، فألن المشتقات ال تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة، فهي ال تندرج ضمن تعريف               

 ."في اتفاقية التنوع البيولوجي، ولذلك فهي تقع خارج نطاق االتفاقية" الموارد الجينية"

 الجماعة األوروبية

 أن تنتهز هذه الفرصة لكي تعيد التأكيد على محتوى ردها السابق تحت             تود الجماعة األوروبية ودولها األعضاء    "  
وعالوة على ذلك، نواصل مساندة الطلب      .     من الوثيقة اإلعالمية     ٢٤هذا البند والذي يمكن الرجوع إليه في الصفحة رقم          

 ."فعإلى األمين التنفيذي بأن يعد معجم مصطلحات الستخدامه بالعالقة إلى الحصول وتقاسم المنا

 المكسيك

نعتبر أن مدى التعاريف يجب أن يشير بشكل حصري إلى التفسير القانوني للصك القانوني الذي يتم التواصل إليه              "
 .بالتفاوض، وذلك دون المساس بالتعاريف التقنية أو القانونية الموجودة في التشريعات الوطنية

ية لعملية التفاوض بشأن النظام، ولذلك، هناك       إن المصطلحات قيد البحث في الوقت الحالي ليست كلها ضرور          
ويجب إعطاء االنتباه إلى تلك     .    حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد وتطوير التعاريف التي ستكون ضرورية للنظام فقط              

ومن األفضل أن ينفذ هذا العمل عند تحليل عناصر ملموسة للنظام وأال             .    المصطلحات التي تعرف مدى ونطاق النظام     
 . خارج السياقيكون

.  إن تعريف المشتقات، كما ذكرنا آنفا، يعد أمرا أساسيا بالنسبة للنظام ألنه يشكل العنصر األساسي لتحديد نطاقه                 
 .غير أنه من األفضل العمل بشأنها من وجهة نظر ما يمثل استعماال للموارد الجينية
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 :التشريع المكسيكياستنادا لما تقدم، فيما يلي بعض التعاريف المستخدمة حاليا في 

كل تطبيق يستعمل موارد بيولوجية أو كائنات حية أو مشتقاتها إلنشاء أو تعديل              :    التكنولوجيا األحيائية  )أ(
 .(LGEEPA)منتجات أو عمليات ألغراض معينة 

 نشاط يتألف من اقتناص مواد بيولوجية من الطبيعة البرية دون أن يكون لها أغراض:  المجموعة العلمية )ب(
تجارية، أو نقلها أو استخالصها مؤقتا أو بصفة دائمة، للحصول على معلومات علمية أو جمع بيانات أو من أجل التوسع في 

 .(NOM-126-SEMARNAT-2000-Colecta Cientifica)المجموعات العلمية 

ية حراجية  الحصول على أو جمع موارد بيولوج     :    جمع التكنولوجيا األحيائية ذات األغراض التجارية      )ج(
إلنتاج مركبات كيميائية وجينات وبروتينات ومركبات ثانوية وتركيبات جزيئية وعمليات أيضية وغيرها من النتائج                  

 .(Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable)ألغراض الربح 

 .(LGEEPA)مواد جينية ذات قيمة فعلية أو محتملة :  موارد جينية )د(

بذور أو أعضاء من نباتات الغابات الموجودة في نظم إيكولوجية مختلفة والتي             :    حرجيةموارد جينية    )ه(
 Ley General de Desarrollo)يطلق عليها اسما عاما هو الجرمبالزم الحرجي والتي تعتمد عليها عوامل الوراثة والتكاثر               

Forestal Sustentable). 

ون خاص بالحصول وتحتوي مسودته الحالية على تعاريف         يبحث الكونجرس المكسيكي حاليا مبادرة لوضع قان       
 ."إضافية عن هذه المسألة

     المنظمات-باء 

 (UPOV)) األوبوف(االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات 

ة لم يضع االتحاد أي آراء عما إذا كانت حاجة لبحث مصطلحات إضافية، ولكنه يسترعي االنتباه إلى أن اتفاقي                  "  
، وسوف يشعر االتحاد بالقلق إذا كان       ١٩٩١في قانون عام    "  الصنف"، و   "حق المربي "،  "مربي"عرفت مصطلحات   "  أوبوف"

 .ألي من هذه المصطلحات تعريفا مختلفا من شأنه أن يثير الخلط

 )١٩٩١لعام " األوبوف" من قانون اتفاقية ١اقتباس من المادة (

ربية أو اكتشاف أو تطوير أحد األصناف، أو الشخص الذي يعمل في خدمة             يعني الشخص الذي قام بت    ":    المربي"
الشخص المشار إليه آنفا، والذي قام بالعمل نيابة عن األخير، إذا سمحت بذلك قوانين الطرف المتعاقد المعني، أو                  

 .الشخص الذي خلف الشخص المذكور أوال أو ثانيا، حسب الحالة

 التفاقية االتحاد الدولي لحماية     ١٩٩١قانون  (ما هو موضح في هذه االتفاقية       يعني حق المربي ك   ":    حق المربين "
 ).األصناف الجديدة من النباتات

وهذه المجموعة، بغض النظر    .    يعني مجموعة نباتية ذات تصنيف نباتي واحد من أقل رتبة معلومة          ":    الصنف"
 أن تعرف من خالل التعبير عن الخواص         عما إذا كانت شروط منح حق المربي قد تم استيفاؤها تماما، يمكن            

الناتجة عن نوع جيني معين أو خليط من األنواع الجينية، وتميز عن أي مجموعة نباتية أخرى من خالل التعبير                    
وتعتبر كوحدة فيما يتعلق بإمكانية نشرها دون أن يطرأ تغيير           .    عن واحد على األقل من الخواص المذكورة       

 ."عليها
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 (PhRMA)حوث والصناعات الصيدالنية في أمريكا اتحاد مؤسسات الب

للمصطلحات المذكورة في اإلخطار، ال     "  التعاريف األخرى ذات الصلة   "بالنسبة للدعوة إلى تقديم معلومات عن       "
.  في قطاعي الصيدلة أو التكنولوجيا األحيائية     "  مصطلحات فنون "يعتقد االتحاد أن أيا من المصطلحات المذكورة يستعمل          

 .ة على ذلك، فإن االتحاد ليس لديه دراية بأي تعاريف صريحة داخل هذين القطاعينوعالو

في اجتماع الفريق العامل المنعقد في بانجكوك، بدا أن بعض المشتركين كانوا يرون أن المصطلحات المذكورة                  
نون المعاهدات، فإن هذا الرأي     ووفقا لفهمنا لقا  .    غير معرفة ألنها لم تعرف صراحة في االتفاقية أو في مجموعة صكوكها           

... معناها العادي" من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تنص على أن المصطلحات تمنح         ٣١ذلك أن المادة    .    غير صحيح 
وبعبارة أخرى، تعطى هذه المصطلحات معانيها الموجودة في القاموس والتي           ".    في سياقها وفي ضوء هدفها وغرضها     

وبناء عليه، تعرف كل المصطلحات المستعملة في االتفاقية بحيث تكون لها معانيها             .     بسياق االتفاقية  تكون أكثر اتصاال  
العادية، وليست هناك حاجة إلى مزيد من التعاريف إال إذا كان القائمون بالصياغة يقصدون استعمال الكلمة بشكل مختلف                   

 .عن معناها العادي

المذكورة في االتفاقية، فإن أي معجم للمصطلحات المستعملة في           نظرا لغياب تعاريف صريحة للمصطلحات       
االتفاقية أو في مجموعة صكوكها لن يشرح سوى التعريف العادي لهذه المصطلحات أو تعريفها في القاموس، إلى أن توافق       

أما التعاريف من   .    تاألطراف على تعديل االتفاقية أو اإلضافة إليها أو إلى مجموعة صكوكها فيما يتعلق بهذه المصطلحا              
مثل االتفاقات اإلقليمية والقوانين الوطنية التي ال تعكس المعني العادي للمصطلحات كما هي مستعملة في                (مصادر أخرى   

وعالوة على ذلك، نرى أنه من السابق ألوانه أن نعرف هذه المصطلحات بصراحة إلى              ).    االتفاقية، فهي ليست ذات صلة    
 ."زامات في أي نظام دولي للحصول وتقاسم المنافعحين تحديد طبيعة االلت

---- 
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