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مقدمة

ُتعرف الموارد الوراثية في اتفاقية التنوع البيولوجي 
لعام 1992 بأنها أية مواد من أصل نباتي أو حيواني 
أو جرثومي أو غيرها من األصول تحتوي على وحدات 
عاملة للوراثة ولها قيمة فعلية أو محتملة. ومن األمثلة 
على تلك الموارد النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية 
والسالالت الحيوانية. وبعض الموارد الوراثية مرتبط 
بالمعارف والممارسات التقليدية من خالل استعمالها 
والجماعات  األصلية  الشعوب  قبل  من  وحفظها 
أجيال متتالية في غالب األحيان، ومن  المحلية، عبر 
خالل استعمالها على نطاق واسع في البحوث العلمية 
الحديثة. وتعّرف اتفاقية التنوع البيولوجي المواد الوراثية 
بأنها أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو 
غيرها من األصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة. 
وبفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، يمكن وصف 
المواد الوراثية بسهولة وسرعة متزايدتين من خالل 
معلومات التسلسل الرقمي. ويشار إلى العملية التي 
توصف بها عينات الموارد الوراثية بكونها تعرف أو تتمايز 
بـ »تحديد الخصائص«.  أو المظهر  الوراثية  بالسمات 
والموارد الوراثية نوع واحد من الموارد البيولوجية التي 
الموارد  البيولوجي،  التنوع  تتضمن، وفقًا التفاقية 
أو  أية عشائر  أو  أجزاء منها،  أو  الكائنات  أو  الجينية، 
عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للُنظم اإليكولوجية تكون 

ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. 

وال ُتعد الموارد الوراثية نفسها، بالشكل التي توجد به 
في الطبيعة، ملكية فكرية. فهي ليست من إبداعات 
مباشرة  يمكن حمايتها  وبالتالي ال  البشري،  العقل 
باعتبارها ملكية فكرية. غير أن االختراعات التي تقوم 
على الموارد الوراثية أو ُتستنبط باستخدام تلك الموارد 

)وما يرتبط بها من معارف تقليدية( مؤهلة للحماية 
من خالل نظام الملكية الفكرية، إما عن طريق براءة 
ينّظم حقوق مستولدي  نظام خاص  أو من خالل 
التي  االستيالد  وأنشطة  البحوث  حالة  النباتات في 
نباتية جديدة.  أن تسفر عن استنباط أصناف  يمكن 
وقد تكون بعض أنواع معلومات التسلسل الرقمي 
بموجب حق  للحماية  أيضًا  الوراثية مؤهلة  للموارد 
الوراثية  المؤلف. كما يمكن أن تكون بعض الموارد 
وبعض معلومات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية 
مؤهلة للحماية باعتبارها معلومات غير مكشوف عنها 

في ظروف معينة.

وتخضع الموارد الوراثية للوائح المتعلقة بالنفاذ وتقاسم 
النفاذ  الدولي بشأن  النظام  المنافع، السيما ضمن 
الدولي من  النظام  هذا  ويتألف  المنافع.  وتقاسم 
اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا الملحق بها 
والخاص بالنفاذ إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها )بروتوكول 
ناغويا(، والصكوك التكميلية، بما في ذلك المعاهدة 
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
التوجيهية بشأن  بون  الدولية(، وخطوط  )المعاهدة 
التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
للمنافع الناشئة عن استعمالها، واإلطار الخاص بالتأهب 

لألنفلونزا الجائحة لمنظمة الصحة العالمية.

الملكية الفكرية والموارد الوراثية



قضايا الملكية الفكرية

مــع أن الويبــو ال تتنــاول تنظيــم النفــاذ وتقاســم المنافــع الناشــئة 
عــن المــوارد الوراثيــة فــي حــد ذاتهــا، فــإن ثمــة قضايــا مــن قضايــا 
الملكيــة الفكريــة لهــا صلــة مباشــرة بالموارد الوراثيــة. ولدى النظر 
فــي تلــك القضايــا، يكّمــل عمــل الويبــو اإلطــار الــذي يوفــره كل 
ــا والمعاهــدة  ــوع البيولوجــي وبروتوكــول ناغوي ــة التن مــن اتفاقي
الدولية واإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة وعناصر أخرى 
فــي النظــام الدولــي بشــأن النفــاذ وتقاســم المنافــع. ومــن قضايا 
الملكيــة الفكريــة المرتبطــة بالمــوارد الوراثيــة والجاريــة مناقشــتها 

فــي الويبــو مــا يلــي:

توقــي منــح البــراءات عــن خطــأ. يجــوز أن ُتمنــح الحمايــة 
بموجــب بــراءة لالختراعــات التــي تقــوم علــى المــوارد الوراثيــة 
أو ُتســتنبط باســتخدام تلــك المــوارد. وقــد اعتمــد عــدد مــن 
الــدول األعضــاء فــي الويبــو سياســات ترمــي إلــى ضمــان 
الحمايــة الدفاعيــة للمــوارد الوراثيــة، والتــي تتمثــل فــي توقــي 
منــح بــراءات عــن خطــأ لحمايــة اختراعــات تقــوم علــى المــوارد 
الوراثيــة أو ُتســتنبط باســتخدام تلــك المــوارد ومــا يرتبــط بهــا 
من معارف تقليدية، دون أن تســتوفي تلك البراءات شــروط 
الحمايــة ببــراءة، مثــل الجــدة أو النشــاط االبتــكاري أو إمكانيــة 
التطبيــق الصناعــي. ويمكــن أن تشــمل الحمايــة الدفاعيــة 
للمــوارد الوراثيــة وضــع وتنفيــذ طائفــة مــن اآلليــات القانونية 
ــات وغيرهــا مــن أنظمــة  ــد البيان ــل قواع ــة، مــن قبي والعملي
المعلومــات الخاصــة بالمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة 
المرتبطــة بهــا لمســاعدة فاحصــي البــراءات علــى إيجــاد حالــة 
التقنيــة الصناعيــة الســابقة الوجيهــة وتالفــي منح بــراءات عن 
خطــأ. وقــد تتنــاول الشــروط المقترحــة الجديــدة للكشــف عــن 

البــراءات هــذه القضيــة أيضــًا )انظــر أدنــاه(.

االتســاق والتكامــل بيــن نظــام الملكيــة الفكريــة وأنظمــة 
النفــاذ وتقاســم المنافــع: مــن قضايــا الملكيــة الفكريــة التــي 
أثيــرت فــي ســياق النفــاذ وتقاســم المنافــع إمكانية اســتخدام 
نظــام الملكيــة الفكريــة لضمــان امتثــال مســتخدمي المــوارد 
الوراثيــة لألنظمــة الوطنيــة الخاصــة بالنفــاذ وتقاســم المنافــع 
التــي ُوضعــت عمــال بمكونــات النظــام الدولــي، والدرجــة التــي 
يمكــن اســتخدام ذلــك النظــام بهــا. وتنظر الــدول األعضاء في 
الويبــو، حاليــًا، فــي إمكانيــة اســتخدام نظــام الملكيــة الفكريــة 
المســتنيرة  بالموافقــة  المرتبطــة  االلتزامــات  تنفيــذ  لدعــم 
المسبقة والشروط المتفق عليها والتقاسم العادل والمنصف 

للمنافــع والمنصــوص عليهــا فــي األنظمــة المذكــورة الخاصة 
بالنفــاذ وتقاســم المنافــع، وفــي الدرجــة التي يمكن اســتخدام 
ذلــك النظــام بهــا. ومــن الخيــارات الجاريــة مناقشــتها وضــع 
ــى  ــراءات عل ــات الب ــر مودعــي طلب ــد للكشــف يجب شــرط جدي
بيــان مصــدر أو منشــأ المــوارد الوراثيــة، فضــال عــن أدلــة تثبت 
الموافقة المســتنيرة المســبقة واتفاق بتقاســم المنافع، في 

حــال اقتضــى البلــد المــوّرد ذلــك.

واســُتنبط عــدد مــن النهــج اســتجابة لتلــك القضايــا. وتتضمــن 
إدارة قضايــا الملكيــة الفكريــة فــي اتفاقــات وأطــر النفاذ وتقاســم 
المنافــع، واســتخدام قواعــد بيانــات وأنظمــة معلومــات، ووضــع 
شروط جديدة للكشف عن البراءات فيما يتعلق بالموارد الوراثية 
والمعــارف التقليديــة المرتبطــة بهــا. وال يوجــد تضــارب بيــن تلــك 

النهــج ويمكــن تنفيذهــا بطريقــة تضمــن دعــم بعضهــا البعــض.

إدارة قضايا الملكية الفكرية في 
اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع

وفــي إطــار اتفاقــات النفــاذ وتقاســم المنافــع، يمكــن أن تؤثــر 
الترتيبــات الخاصــة بــإدارة الملكيــة الفكرية فــي مجمل نتائج النفاذ 
إلــى المــوارد الوراثيــة. ويمكــن أن تكتســي اإلدارة الدقيقــة لقضايا 
الملكيــة الفكريــة خــالل عمليــات التفــاوض علــى اتفــاق النفــاذ 
ــي  ــة فــي ضمــان جن ــه أهمي وتقاســم المنافــع وإعــداده وصياغت
منافــع فعليــة مــن اتفــاق النفــاذ وضمــان تقاســمها بإنصــاف، بما 
يراعــي مصالــح وشــواغل مــوّردي المــوارد. وقــد وضعــت الويبــو 
مجموعــة شــبكية مــن اتفاقــات المــوارد الوراثيــة وتتولــى تحديــث 
تلك المجموعة التي تحتوي على اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع 
ــز خــاص  ــة، مــع تركي واتفاقــات الترخيــص ومعلومــات ذات صل
علــى جوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة لتلــك االتفاقــات. واســتنادًا 
إلــى هــذه المجموعــة الشــبكية، أعــدت الويبــو أيضــًا دليــال بشــأن 
قضايــا الملكيــة الفكريــة فــي اتفاقــات النفــاذ وتقاســم المنافــع 
يبّيــن قضايــا الملكيــة الفكريــة العملية التي ُيحتمــل أن ُتطرح أمام 
الموّرديــن والمتلقيــن عنــد التفــاوض علــى اتفــاق، ممــا يزيــد مــن 
المعلومــات المتاحــة ألصحــاب المصالح فــي الموارد الوراثية لدى 

تقييمهــم لخيــارات الملكيــة الفكريــة المتاحــة لهــم.



عد البيانات وأنظمة المعلومات

آليــة لمعالجــة  للبيانــات  أدوات إعالميــة وقواعــد  اعتبــر وضــع 
ــات أن  ــد البيان ــن لقواع ــن خطــأ. فيمك ــراءات ع ــح الب مشــكلة من
تســاعد علــى زيــادة احتمــال توافــر المعلومــات الوجيهــة المتعلقــة 
بالمــوارد الوراثيــة للســلطات المعنيــة بمنــح البــراءات ألغــراض 
ــك  ــد تل ــراءات، واحتمــال تحدي ــات الب الفحــص الموضوعــي لطلب
المعلومــات والنفــاذ إليهــا، عنــد الحاجة، في عمليــة منح البراءات. 
ويمكــن لقواعــد المــوارد الوراثيــة تجميــع وفهرســة طائفة واســعة 
مــن المعلومــات والمــواد، بمــا فــي ذلــك، مثــال، المعلومــات عــن 
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واالستخدامات 
المعروفــة للمــوارد الوراثية وكذلك المجموعات العلمية الوجيهة.

شروط الكشف عن البراءات 

»الكشــف« هــو شــرط فــي طلبــات البــراءات يقضــي بضــرورة 
الكشــف عــن االختــراع بطريقــة واضحة وكاملة بمــا يكفي ليتمّكن 
أي شــخص مــن أهــل المهنــة مــن تنفيــذ االختــراع. وفــي ســياق 
المــوارد الوراثيــة، تشــير »شــروط الكشــف« إلــى األحــكام التــي 
ــدة  ــن طلباتهــم ع ــراءات تضمي ــات الب تشــترط مــن مودعــي طلب
فئــات إضافيــة مــن المعلومــات، مثــل مصــدر أو منشــأ المــوارد 
الوراثيــة، فضــال عــن أدلــة تثبــت الموافقــة المســتنيرة المســبقة 
واتفــاق بتقاســم المنافــع. وهنــاك عدد من البلدان ممن اعتمدت 
أو هي بصدد اعتماد نوع من أنواع شــروط الكشــف عن البراءات 
فيمــا يتعلــق بالمــوارد الوراثيــة والمعارف التقليديــة المرتبطة بها. 
وتنخــرط لجنــة الويبــو الحكوميــة الدولية المعنيــة بالملكية الفكرية 
والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة والفولكلــور )لجنــة الويبــو 
الحكوميــة الدوليــة( فــي مفاوضــات بشــأن تلك الشــروط الجديدة 
المحتملــة، ويقــدم منشــور الويبــو حــول »المســائل الرئيســية 
ــا يخــص المــوارد  ــراءات فيم المتعلقــة بشــروط الكشــف عــن الب
الوراثية والمعارف التقليدية« معلومات عملية وتجريبية عن تلك 
الشــروط لواضعــي السياســات وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح.

االستخدامات الجديدة والقضايا الناشئة

مــر اســتخدام المــوارد الوراثيــة ألغــراض االبتــكار بتحــوالت عميقــة 
مــن خــالل مــا يســمى بـــ »الثــورة الصناعيــة الرابعــة« التــي تعــرف 
ــات والقــدرات  ــر الجــذري فــي البيان ــى أنهــا التغيي بشــكل عــام عل
التكنولوجيــة، والــذي يقتــرن بدمــج العوالــم الرقميــة والبيولوجيــة 
والماديــة. ومــن مظاهرهــا األكثــر وضوحــًا علــم الجينــوم، وتحريــر 
الجينات، والبيولوجيا الصناعية، والمعلوماتية الحيوية، واستخدام 
ــات الثقــة  ــاة، وتطبيــق تقني ــوم الحي ــذكاء االصطناعــي فــي عل ال
الرقميــة علــى البيانــات الوراثيــة والجينوميــة، والطباعــة الجزيئيــة 
ثالثيــة األبعــاد، وتكنولوجيــا النانــو الحيويــة وغيرهــا مــن التقنيــات 
المتطــورة، فضــال عــن مجــاالت التقــارب فيمــا بينهــا. وتنتشــر 
هــذه التكنولوجيــات بوتيــرة غيــر مســبوقة لحــل عــدد ال يحصــى 
مــن المشــكالت التقنيــة، مــع أوجــه اســتخدامها العمليــة وآثارهــا 
فــي معظــم مجــاالت علــوم الحياة وغيرها التي تســتخدم األنظمة 
البيولوجية وتحولها. وتعمل هذه التطورات التكنولوجية الشاملة 
وذات الكثافــة المعرفيــة علــى تحريــر ودمــج القيــم المحتملــة مــن 
األنظمــة الحيــة وغيــر الحيــة علــى حــد ســواء وصــارت تشــكل 
مجموعــة مــن األدوات التحويليــة. وتظهــر أبــرز التأثيــرات الناشــئة 
عــن التقــارب بيــن هندســة النظــم البيولوجيــة والرقميــة والماديــة 
فــي قطاعــات التكنولوجيــا الحيويــة الصناعيــة واألغذيــة والزراعــة 
والصحة والمســتحضرات الصيدالنية، مع طرق جديدة الســتيالد 
األصناف النباتية والسالالت الحيوانية المحّسنة، وإجراء التشخيص 
الســريري، وإنتــاج عالجــات طبيــة شــخصية لألمــراض، وعــالج 

المرضــى، وتعزيــز اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي بشــكل عــام.



العمليات الجارية التي تتناول االستخدامات الناشئة 
للموارد الوراثية وأهميتها في مجال الملكية الفكرية

أثار علم الجينوم، وتحرير الجينات وغيرها من التقنيات الناشئة 
الموارد  تتناول  التي  الدولية  المنتديات  مناقشات مكثفة داخل 
الوراثية كاتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بانعكاساتها على 
النفاذ وتقاسم المنافع، السيما في ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا، 
بالتأهب لألنفلونزا  الخاص  الدولية وفي اإلطار  المعاهدة  وفي 
الوراثية  الموارد  أثيرت قضايا مماثلة داخل هيئة  الجائحة. كما 
لألغذية والزراعة التابعة للفاو، ولجنة اليونسكو الدولية ألخالقيات 
البيولوجيا، واللجنة االستشارية لمنظمة الصحة العالمية المعنية 
بتحرير الجينوم البشري. وتشارك الويبو في هذه العمليات داخل 
الطلب وفي إطار  الدولية ذات الصلة، وتقدم، عند  المنتديات 
واليتها، مساهمات خاصة بالملكية الفكرية لتلك العمليات وتتعلق 

بالمسائل التقنية في مجال الملكية الفكرية.

وصارت البيولوجيا الصناعية أيضًا جزءًا من المناقشات األخيرة في 
هذه المنتديات حيث تطرح المسائل المتعلقة بسياسة االبتكار، 
والنفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع، والسالمة الحيوية، 
والمبدأ الوقائي، فضال عن المسائل المتعلقة باألخالق والنظام 
العام حيث ُتستنبط ابتكارات وراثية جديدة كليًا من قواعد البيانات 

العامة والخاصة باستخدام متواليات جينية وجمعها.

الحية  الكائنات  وتطوير  الوراثية  الهندسة  كل من  وقد خضع 
المحورة لمناقشات مستفيضة داخل اتفاقية التنوع البيولوجي 
حيث أفضت في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين 
إلى اعتماد بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )2000( وفيما 
المسؤولية  التكميلي بشأن  - كوااللمبور  ناغويا  بروتوكول  بعد 
أحد  المحورة هي  الحية  والكائنات   .)2010( التعويضي  والجبر 
أن  التقنيات  لهذه  التي يمكن  المتعددة  المنتجات واالبتكارات 

تساعد في استحداثها.

البراءات

يظل تحديد أهلية الحماية ببراءة من عدمها في مجال هذه التقنيات 
الناشئة خاضعًا للتطور المستمر في ممارسة السلطات المعنية 
بمنح البراءات. ففي ظل معظم قوانين البراءات، تعتبر منتجات 
الطبيعة واالكتشافات التي ال تنطوي على أي ابتكار بشري غير 
مؤهلة للحماية ببراءة. وهذا مبدأ عام يحظى بالقبول على نطاق 
ر عزل مكون بيولوجي عن شكله الطبيعي أو تحوله  واسع. وقد غيَّ
الهيئات والمحاكم اإلدارية  االصطناعي هذا االفتراض، وُتركت 
لتبت في أهلية الحماية ببراءة. ففي مجال علوم الحياة، صار من 
الواضح ابتداًء من القرار الصادر عن المحكمة العليا في الواليات 
المتحدة في قضية دايموند ضد شاكرابارتي )1980( حيث كان 
أحد أنواع البكتريا التي تحدث بشكل طبيعي محّورًا وراثيًا وُمنح 
الحماية ببراءة، ووصوال إلى القرار الصادر في قضية جمعية علم 
)2013( حيث  الجزيئية ضد شركة »ميريد جينتكس«  األمراض 
أبطلت المحكمة العليا مطالبات ميريد بشأن متواليات حمض 
أن تحديد تسلسل جيني ال يكفي  نووي معزولة وغير محّورة، 
في حد ذاته الستيفاء جميع شروط أهلية الحماية ببراءة. وبالنظر 
إلى الطبيعة اإلقليمية لمنح البراءات، يمكن الحصول عليها في 
بعض البلدان ورفضها في بلدان أخرى وفقًا للقوانين واالجتهادات 
الوطنية. فتوجيه االتحاد األوروبي للتكنولوجيا الحيوية )1998(، 
الجينية  المتواليات  البراءات على  المثال، يجيز منح  على سبيل 
التي تعزل عن الطبيعة. كما يمكن للعناصر المعزولة من جسم 
اإلنسان، بما في ذلك متوالية أحد الجينات أو متواليته الجزئية، 
أن تكون مؤهلة للحماية ببراءة بموجب هذا التوجيه )المادة 2.5(.

بإيداع  الدولي  االعتراف  بشأن  بودابست  ُأقرت معاهدة  وقد 
 )1977( بالبراءات  الخاصة  الدقيقة ألغراض اإلجراءات  الكائنات 
المؤهلة  االختراعات  الكامل عن  الكشف  إلى  للحاجة  استجابًة 
التي  والقيود  الدقيقة  بالكائنات  يتعلق  ببراءات، فيما  للحماية 
المكتوبة في كثير من األحيان  المطالبات واألوصاف  تفرضها 
في هذا المجال من البحث. وال يرد أي تعريف لمصطلح »كائن 
دقيق« في هذه المعاهدة؛ غير أنه في الممارسة العملية، عادة 
ما تقبل سلطات اإليداع الدولية جميع أنواع السالالت الخلوية 
االنعكاسات  استكشاف  ويجري  الميكروبيولوجية.  والمكونات 
المحتملة لمعلومات التسلسل الرقمي على نظام إيداع الكائنات 

الدقيقة بموجب هذه المعاهدة.



حق المؤلف

حق  بموجب  الحماية  منح  حول  المناقشات  بدء  إرجاع  يمكن 
العشرين.  القرن  ثمانينيات  إلى  التسلسل  لمعلومات  المؤلف 
إلى االعتراف على  تزال في حاجة  التسلسل ال  لكن معلومات 
المؤلف  حق  بموجب  للحماية  مؤهلة  باعتبارها  واسع  نطاق 
والحال أن االجتهاد القانوني محدود في هذا الباب. ويوضح هذا 
الحاسوب  برمجيات  يمكن حماية  التالي:  المفيد  القياس  األمر 
بموجب حق المؤلف ومن الممكن استخالص بعض أوجه التشابه 
المحدودة بين خوارزميات الحاسوب ومتواليات الحمض النووي 
ووظائف التشفير لديها. ويصدق هذا األمر بوجه خاص في حاالت 
المؤلف  إنجاز »إبداعات وراثية« جديدة. فمن حيث شروط حق 
ومبادئه، من الممكن أال تكون أصالة التأليف موضع جدال في 
حالة الجينات والجينومات الطبيعية، غير أنه في حالة البيولوجيا 
الصناعية أو الحمض النووي المأشوب، ُتكتب متواليات جديدة 
حقًا مصممة بشريًا من الصفر؛ وفي حالة ذلك الموضوع، ال يرد 
في أي قانون قائم لحق المؤلف ذكر صريح لبيانات التسلسل 
الجيني أو أي بيانات أخرى لتحديد خصائص الموارد الجينية، غير 
أن الرأي ذهب إلى أن بعضها قد يندرج ضمن فئة »المصنفات 
األدبية« ما دام أن لها لغة داخلية يمكن التعبير عنها بالكلمات 
والرموز واألرقام حيث يتم فك رموز الرموز وإعادة ترتيبها؛ أما من 
حيث الوظيفة، فإذا كانت معلومات متواليات الحمض النووي 
أصلية، فإنها ال يمكن أن تنتهك، بحكم تعريفها، أحد مصنفات 
التأليف األخرى. ومن ثم استقر الرأي على إمكانية منح بعض 
بيانات التسلسل الجيني الحماية بموجب حق المؤلف في الحدود 
التي ال تفي فيها تسلسالت النوويدات باحتياجات وظيفية )فهي 
غير نفعية(؛ وأخيرًا، ستسمح العديد من القوانين الوطنية ببعض 
االستثناءات لبعض األغراض، مثل التدريس أو المنح أو البحث. 
ويمكن أن تتخذ شكل استثناءات عامة مثل التعامل العادل أو 

االستثناءات القانونية المحددة.

الملكية الفكرية ومعلومات التسلسل الرقمي

لمعلومات التسلسل الرقمي دور تتزايد فعاليته في إدارة وتصنيع 
المنتجات والعمليات القائمة على الموارد الوراثية وفي دعاوى ملكية 
هذه المنتجات والعمليات ألنها وسيلة أساسية لوصف الملكية 
الفكرية، على سبيل المثال، عندما تستخدم قوائم تسلسل النوويدات 
لتحديد مطالبات البراءات. وبالتالي، يمكن مالحظة جانبين يتعلقان 

بالعالقات بين الملكية الفكرية ومعلومات التسلسل الرقمي.

أواًل، لمعلومات التسلسل الرقمي والملكية الفكرية أدوار مختلفة 
ومتنوعة بشكل متزايد في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار القائمة 
على الموارد الوراثية. فمعلومات التسلسل الرقمي هي أحد مكونات 

جل األبحاث حول الموارد الوراثية في مجال العلوم البيولوجية.

ولمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية أهمية محورية 
أيضًا في استحداث المنتجات والملكية الفكرية، ويتوقع أن تزداد 
أهميتها السيما أن معلومات التسلسل الرقمي بشأن المزيد من 
أنواع الكائنات صارت مرتبطة بالموارد الوراثية. فعلى سبيل المثال، 
تستخدم معلومات التسلسل الرقمي في اللوائح المتعلقة بسالمة 
األغذية، وتوسيم المنتجات، والتعريف الصحيح بمكونات األغذية، 
وهو ما يمكن أن يكتسي أهمية في الحفاظ على الموارد الوراثية 
المهددة لألغذية والزراعة. وتستخدم أيضًا لتشخيص األمراض في 
جميع أشكال الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتصميم العالجات.

ويمكن أن تشمل أهداف استحداث معلومات التسلسل الرقمي 
بشأن الموارد الوراثية إنشاء الملكية الفكرية، بما في ذلك من أجل 
دخل الترخيص. ويمكن أن ُتستخلص من المعلومات المسجلة أو من 
مزيج من المعلومات الخاصة والعامة. فعلى سبيل المثال، ُوضعت 
خريطة االرتباط الوراثي للبن العربي Coffea arabica L. بما في 
ذلك أجزاء من الحمض النووي التي تقترن باالختالفات من حيث 
المحصول وعلو النبات وحجم الحبة في النبات المزروع باستخدام 
مزيج من قواعد البيانات العامة والمسجلة المتعلقة بمعلومات 
التسلسل الرقمي للبن. ويمكن أن يكون محتوى قواعد البيانات 
مسجل الملكية إلى جانب أدوات النفاذ إليه أو استخدامه. وفيما 
يخص بعض الموارد الوراثية، يتزايد عدد قواعد البيانات الخاصة أو 
المسجلة التي يمكن أن تحتوي على المعلومات المهمة الضرورية 

الستخالص أقصى فائدة ممكنة من قواعد البيانات العامة.

ثانيًا، تواجه المبادئ الراسخة في مجال الملكية الفكرية والفقه 
مجالي  في  السيما  الجوانب،  بعض  في  تحديات  القانوني 
عام  الوراثة« بشكل  »علم  بـ  لصلتهما  المؤلف  البراءات وحق 
وهذه التكنولوجيات الناشئة. فعلى سبيل المثال، شروط األهلية 
للحماية بموجب براءة، ونطاق المطالبات، والمصنفات القائمة على 
الحمض النووي والقابلة للحماية بموجب حق المؤلف، والتداخالت 
بين ما يمكن أن يكون قاباًل للحماية ببراءة وما يمكن أن يكون 
قابال للحماية بموجب حق المؤلف، هي من جملة القضايا الناشئة 

المتعلقة بالملكية الفكرية التي قد تحظى بمزيد من االهتمام.



كيف تتناول أمانة الويبو هذه القضايا 
الجديدة في عملها المستمر

سبق للبرنامج 4 أن تناول في إطار عمل الويبو بعض العالقات 
الموارد  الناشئة في مجال  القضايا  الفكرية وهذه  الملكية  بين 
الفكرية  الملكية  يتناول  الذي  المنظمة  برنامج  الوراثية، وهو 
الثقافي  التعبير  التقليدية وأشكال  الوراثية والمعارف  والموارد 
التقليدي. وقد أورد »دليل الويبو بشأن قضايا الملكية الفكرية في 
اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع« وصفًا لقضايا الملكية الفكرية 
التي تطرح في سياق  الرقمي  التسلسل  المتعلقة بمعلومات 
التي تغطي موضوع معلومات  المنافع  النفاذ وتقاسم  عقود 
التسلسل الرقمي. وتضاف باستمرار عقود أخرى تتناول الملكية 
الفكرية والقضايا الجديدة في مجال الموارد الوراثية إلى المجموعة 
الشبكية لعقود الموارد الوراثية التي يستند إليها دليل الويبو. وقد 
حددت بعض الوفود المشاركة في لجنة الويبو الحكومية الدولية 
القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية. ووضعت الويبو أيضًا معايير 
بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية في 
د على الصعيد  طلبات البراءات، وتحديدًا المعيار ST.26الذي يوحِّ
العالمي الطريقة التي ُتستخدم بها معلومات التسلسل الرقمي 
باالختراعات  المتعلقة  المطالبات  لتحديد  البراءات  في طلبات 
التي تتكون من متواليات جينية. وتتناول أنشطة الويبو الجارية 
في مجال تكوين الكفاءات والتدريب والمتعلقة بالملكية الفكرية 
الحالية والناشئة  القضايا   4 البرنامج  الوراثية في إطار  والموارد 
د  في هذا المجال. وفي سياق هذا التدريب وتكوين الكفاءات، يزوَّ
أصحاب المصلحة في الموارد الوراثية والملكية الفكرية بمعلومات 
عملية ودقيقة ومفصلة عن الملكية الفكرية ليكونوا قادرين على 
الناشئة عن هذه االستخدامات  الفرص االستراتيجية  استخدام 
الجديدة للموارد الوراثية بشكل عملي واستباقي. وتهدف هذه 
األنشطة إلى إرساء فهم أفضل النعكاسات التقدم التكنولوجي 
على الملكية الفكرية والنفاذ وتقاسم المنافع، وتلبية احتياجات 
أصحاب المصلحة في الموارد الوراثية من حيث الملكية الفكرية 
فيما يتعلق باالستخدامات الجديدة، وإرساء فهم عملي حول كيفية 
تطبيق قانون الملكية الفكرية وسياساتها على هذه االستخدامات 
الجديدة للموارد الوراثية بحيث يمكن استخدام نظم الملكية الفكرية 

بشكل أفضل لتشجيع االبتكار القائم على الموارد الوراثية.

خاتمة

شكلت الموارد الوراثية فئة موضوع مميزة وفريدة من نوعها 
في مجال حماية الملكية الفكرية منذ ظهور التكنولوجيا األحيائية 
الحديثة وتربية النباتات الحديثة. وقد دأبت الويبو منذ عام 1998 
على تناول قضايا الملكية الفكرية المميزة التي يثيرها هذا الموضوع 
في إطار البرنامج 4. ومع ذلك، فإن التطورات التكنولوجية التي 
تدمج المجال الرقمي والمادي والبيولوجي تعمل حاليًا ربما بشكل 
لم يسبق له مثيل في التاريخ على إحداث تغييرات جذرية على 
الطرق التي تستخدم بها الموارد الوراثية في مجال االبتكار. وتتغير 
التكنولوجيا من حيث صلتها بالعالم الحي بوتيرة سريعة وصار 
القانونية والسياسية والعلمية تحديًا على جانب  فهم تداعياتها 
كبير من التعقيد. لذلك، تواصل الويبو تزويد أصحاب المصلحة 
الفكرية  الملكية  الدقيقة عن  بالمعلومات  الوراثية  الموارد  في 
القضايا  الكفاءات لفهم  والتدريب وتكوين  التقنية  والمساعدة 
الوراثية  الموارد  بين  بالعالقات  المرتبطة  والناشئة  الكالسيكية 
المعلومات  االطالع على مزيد من  الفكرية. ويمكن  والملكية 

على موقع الويبو.



لمزيد من المعلومات

دليل الويبو بشأن قضايا الملكية الفكرية في اتفاقات النفاذ 
 وتقاسم المنافع

www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4329

 اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع المتعلقة بالتنوع البيولوجي
www.wipo.int/tk/en/databases/contracts

المسائل الرئيسية المتعلقة بشروط الكشف عن البراءات فيما 
يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية

www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4194

لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد 
 الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html

سلسلة من موجزات المعلومات األساسية من إعداد الويبو 
 حول مواضيع متنوعة 

 www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html

يمكن االطالع على المزيد من مصادر الويبو على الموقع 
 التالي: 

www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html
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