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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اير  4التاري    خ:   2022 فير

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الثانيةالدورة 

اير  28جنيف، من   2022 مارس 4إىل  فير

اءات ي طلبات البر
 
ط الكشف الدولي عن مصدر الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية ف ي المنهج  -شر

 
مساهمة ف

 القائم عىل األدلة

 وفد سويرسا مقدمة منوثيقة 

 مقدمة

ي  .1
وثيقة  بعرض، استلم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( من وفد سويرسا التماسا 2020 مارس 2 ف 
اءاتبعنوان " ي طلبات البر

ط الكشف الدولي عن مصدر الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية ف  مساهمة من سويرسا  -شر
ي المنهج القائم عىل األدلة

 
ي الوراثية تحت بند جدول األعمال الخاص بالموارد  للمناقشة" ف

 
للجنة الحكومية  واألربعي   الدورة الحادية  ف

ي ال، (لجنة المعارفالدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )
ة  اعقده كان من المقرر ت  ي الفب 

ف 
بما أن الدول األعضاء و . 19-كوفيد  ، بسبب جائحة2021سبتمبر  3أغسطس إل  30إل  ا، وتم تأجيله2020مارس  20إل  16من 

ي الدورة الحادية واألربعي   للجنة المعارف
عىل الدورة الحادية  ، فإن هذه الوثيقة لم تعرضوافقت عىل عدم تناول الموارد الوراثية ف 

 . واألربعي   للجنة ولم تناقشها

ي و .2
 
اير  3ف ي الدورة الثانية واألربعي   للجنة المعارفتها مناقشلالوثيقة ذات تقديم إعادة ، طلب وفد سويرسا 2022فبر

 
، مع ف

للدورة الثانية واألربعي   للجنة  وكذلك الوثائق ذات الصلة، 2023-2022 لثنائيةلالمعارف لجنة بعض التعديالت لتعكس والية 
 . المعارف

 واستجابة لذلك االلتماس، يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل المساهمة المذكورة.  .3

دىع اللجنة .4
ُ
إل اإلحاطة علما بالمساهمة  وت

ي مرفق هذه الوثيقة. الوارد
 ة ف 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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ط الكشف الدوىلي عن مصدر الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية  شر
ي ط

ز
اءاتف  مساهمة من سويرسا -لبات الير

ي المنهج القائم عىل 
ز
 األدلةف

 موجز تنفيذي

اءات المتعلقة ب وط الكشف عن البر ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( لسنوات عديدة حول شر
الموارد عّمر النقاش ف 

اءات الدولية ال تزال الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية وط الكشف عن البر . لذا فقد حان الوقت لتقييم ما إذا كانت شر

 . وما يتصل بها من المعارف التقليدية مفيدة لدعم حماية الموارد الوراثية

ي  الجانبوتقدم هذه المساهمة لمحة عامة عن 
ي  القانون  اءات المتعلق بجانب الو  والجانب التكنولوجر الموارد الوراثية  فيما يخصالبر

ة، (. وتشب  األدلة إل أ2)انظر القسم  وما يتصل بها من المعارف التقليدية ي السنوات األخب 
ا ف  ن هذه الجوانب قد شهدت تطورا كبب 

 : ي
 عىل الصعيدين الدولي والوطت 

ي  •
عتمدت : الجانب القانونز

ُ
قيد  توجد حاليا أو  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالصكوك الدولية المتعلقة با

 
ُ
، ق ي

اءات. وهي  30دم أكبر من المراجعة أو يجري التفاوض حولها. فعىل المستوى الوطت  وط الكشف عن البر طا من شر شر
ي والموضوع و"

ا من حيث النطاق الجغراف  تبة عىل عدم االمتثال. وإذا لم تضع المسوغتختلف كثب  " و"المحتوى" والنتائج المب 
، فمن المرجح أن يتعمق االختالف بي    ي دولي

ي صك قانون 
اءات ف  وط الكشف عن البر وط الكشف الويبو معيارا يوحد شر  شر

ات سلبية عىل االبتكارات  ، مما سيؤدي إل تجزئة اللوائح وإمكانية إحداث تأثب  ي
اءات المقدمة عىل المستوى الوطت  عن البر

 . الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالقائمة عىل 
اءات • ي والجانب المتعلق بالير ي  الخاصةثية : تشكل بعض الموارد الوراالجانب التكنولوجر

غالبية الموارد الوراثية المشار إليها ف 
ي ذلك من بلدان منشأ متعددة. 

اءات، ويمكن استنباط العديد من الموارد الوراثية من مصادر مختلفة، بما ف  طلبات البر
ا. وال  شك أن وباإلضافة إل ذلك، شهدت التكنولوجيات والممارسات المتعلقة باستخدام الموارد الوراثية تطورا كبب 

ي تبادل الموارد الوراثية عىل نطاق واسع 
. وهو ما يعت  ايد عىل التعاون الدولي

ي الوقت الراهن تعتمد بشكل مب  
االبتكارات ف 

ي كثب  من الحاالت، عند إيداع طلب الحصول عىل براءة، قد ال يكون هناك "خط 
لمرات عدة وبي   بلدان مختلفة. لذلك، ف 

" يكشف عن بلد منشأ الم  وارد الوراثية بسهولة، بل شبكة معقدة من مقدمي ومستخدمي هذه الموارد الوراثية. مباشر

ا إل هذه الخالصات، يصف القسم  ط الكشف الدوىلي عن الطرائق الرئيسية  3واستنادً ز السبب الذي يجعل إدراج شر ي تبي 
الت 

ي صك الويبو أداة مفيدة
ز
اءات ف ي الير

 هذه الطرائق:  . وعىل وجه الخصوص، يجب مراعاة ما يىلي ف 

. وبالتالي الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية"مقياس شفافية" حول مصدر أن تتم صياغتها عىل أنها  •

؛ ي ي اتفاقية التنوع البيولوجر
ي فهم الموارد الوراثية عىل النحو المحدد ف 

 ينبغ 
ي   يوضح بشكل"، مسّوغتحتوي عىل "أن  •

ي س وما يتصل بها من المعارف التقليديةالموارد الوراثية  أي من كاف 
طبق عليها يالت 

اءات ط الكشف عن البر ي يمكن بموجبها الحصول عىل المحتوى، و"شر
الموارد مصدر " الذي يعكس الظروف الفعلية الت 

 ؛الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية
ي أن عىل وجه الخصوص، و عقوبات وسبل االنتصاف. ال بشأن" قصوى معايي  " أن تشمل •

تاحال ينبغز
ُ
إلغاء أو إبطال حقوق  ي

اءات ال ي أي حال منح لجنة المعارف إذا نظرت و . كخيار  القائمةير
ي ف 
ي اإللغاء أو اإلبطال لظروف استثنائية، فينبغ 

 صاحبف 
 إمكانية تصحيح 

ً
اءة أوال ي بيان المصدر البر

ي غضون إخفاقه ف 
ي الصك ف 

ة زمنية معقولة.  وتقديم المعلومات المحددة ف   فب 

اءات وط الكشف الدولي عن البر ي  ومن سمات شر
ما و للموارد الوراثية  أفضل حمايةأنها ال توفر فحسب  صيغت بعناية تامةالت 

ا االبتكارات القائمة عىل أن، بل يجب المعارف التقليديةيتصل بها من 
ً
الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف  تلك تدعم أيض

ي أن التقليدية
ي ت. كما ينبغ 

 
اءات ساهم ف ز جودة الير اءات عنالمنح ل والتصديتحسي   . خطأال طريق ير

ي االتجاه الصحيح الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةنص الرئيس بشأن  يسب  من وجهة نظر سويرسية، و 
ز
 ف

ي 
 . التحسي   عليه إضفاء مزيد من لتحقيق هذه األهداف؛ ومع ذلك، ينبغ 

ي األخب  
ز  3يقدم القسم ، وف  ز جديدتي  ا فكرتي 

ً
ط المعاملة بالمثل" ، أيض "ووهما "شر  وهو ما من شأنه، "نظام المعلومات الدوىلي

ي الويبو " انجذاب" أن يعزز 
 
اءات إل أحدجميع الدول األعضاء ف وط الكشف الدولي عن البر  . شر
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 8 ................................................................................................. والعقوبات والمحتوى المسوّغ 1.3

ط 2.3  9 ............................................................................الصك عىل للتصديق كحافز   بالمثل المعاملة شر

وط تنفيذ عملية لتبسيط دولي  معلومات نظام استخدام 3.3 اءات عن الكشف شر  9 ...........................................البر

ح يمكن استخدامه  - الملحق ط المعاملة بالمثل للتعبب  عننص مقب   نظام المعلومات الدولي و  شر

 المقدمة. 1

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(
ي  عّمر النقاش ف 

،  وف  ي منظمة التجارة و منتديات دولية أخرى )مثل اتفاقية التنوع البيولوجر
اءات المتعلقة ب (العالمية وط الكشف عن البر  وتتنوع. ثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالموارد الورالسنوات عديدة حول شر

حات المقدمة من الدول األعضاء  وط بي   من ترصح أنهالمقب  اءاتلكشف ل جديدة "ال توجد شر وط ومن ترصح أن  "عن البر "شر
اءات هي عبارة عنلكشف ا ، المعارف التقليديةما يتصل بها من و منشأ/مصدر الموارد الوراثية حول شفافية" ال تدابب  لتحقيق عن البر

وط ال" ومن ترصح أن اءات  رسر وتقاسمها المنافع  عىل لالحصو باالمتثال لمتطلبات  فيما يتعلق" وتامة كاملةالجديدة للكشف عن البر
ي حالة بعيدة األثر  عقوبات إنزالو 

ي  -إل حد ما عىل األقل  -كل هذه الخيارات   وتردعدم االمتثال.  ف 
الملكية موحدة بشأن الوثيقة الف 

ي تتضمن أ الفكرية والموارد الوراثية
ةقوالت   (. /4/42WIPO/GRTKF/IC)وثيقة الموارد الوراثية الموحدة:  واسا كثب 

وع يقدم و  ي دولي بشأن الملكية الفكرية و  حولص الرئيس نمرسر
)نص  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةصك قانون 

وط الكشف حول ( نموذًجا أوضح /5/42WIPO/GRTKF/ICالرئيس:  اءاتشر من  لجنة المعارف تستفيد. وبالتالي قد الدولي عن البر
ي دولي يتعلق بلل هذا النص

 
ة بشأن صك قانون ي عملها واتخاذ قرارات مستنب 

 
ي قدًما ف

الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف مض 
 . التقليدية

ي لجنة المعارفولتعزيز عمل 
ة لجنة المعارفوالية ، ال يزال من المهم اتباع النهج القائم عىل األدلة عىل النحو المنصوص عليه ف   للفب 

ي للجنة 2022/2023
ا أنه ال ينبغ 

ً
ي أيض

وط الكشف  المعارف. وهذا يعت  ي شر
اءاتأن تنظر ف  بمعزل عن االتفاقات الدولية  عن البر

وط الكشف و. التقليديةالموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف األخرى المتعلقة ب ي الويبو بشأن شر
ي الواقع، منذ بدء المناقشات ف 

ف 
اءات عدة  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالبيئات التنظيمية الدولية والوطنية المتعلقة ب طرأت عىل، عن البر

ات الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف تلك استخدام المتعلقة بممارسات الو  التكنولوجيات شهدتباإلضافة إل ذلك، و . تغيب 
 . عدة تطورات التقليدية

اءات المتعلقة ب الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف وتقدم هذه المساهمة لمحة عامة عن جوانب القانون والتكنولوجيا والبر
ي الوقت الراهن (2)انظر القسم  التقليدية

 
وط الكشف  تقيم وبعد ذلك . ف اءما إذا كانت شر ي دولي للويبو ال تزال  تاعن البر

 
ي صك قانون

 
ف

ي دعم الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية 
ي األخب  . وما يتصل بها من المعارف التقليديةمفيدة ف 

صف الطرائق الرئيسية ت، وف 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=558734
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=558733
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/igc-mandate-2022-2023.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/igc-mandate-2022-2023.pdf
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وط الكشفالخاصة ب اءات الدولي  رسر  جذباكيفية جعل الصك المتعلق بالموارد الوراثية أكبر   فكرتي   جديدتي   حولتطرح و  عن البر
ي الويبو )القسم 

 1(. 3لجميع الدول األعضاء ف 

اءات المتعلقة ب. 2  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةجوانب القانون والتكنولوجيا والير

ي  1.2
 الجانب القانونز

ي الويبو  المناقشات بدءمنذ 
وط الكشف  ف  اءاتبشأن شر ي المتعلق ب الجانب شهد، عن البر

الموارد الوراثية وما يتصل بها من القانون 
. اكبب    تطورا المعارف التقليدية ي

 الدولي والوطت 
 ، عىل المستويي  

 :  عىل الصعيد الدولي

 2؛اعتماد صكوك ملزمة قانونا وغب  ملزمة 

  ي الوقت الراهن لمراجعةلاألدوات الحالية أو أجزاء منها وإخضاع
 3تعديلها سابقا؛أو  ف 

 ي ذلك الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةيعمل عدد من المنتديات الدولية عىل القضايا المتعلقة ب
، بما ف 

 4أنواع معينة من الموارد الوراثية. بشأن صك جديد  سن المفاوضات بشأن

: و  ي
 عىل المستوى الوطت 

  طا  30إدخال أكبر من وط اشر اءاتمن شر ي النظم القانونية الوطنية  لكشف عن البر
تختلف و لبلدان النامية والصناعية. لف 

وط الكشف  ي شر
اءات عىل المستوى الوطت   صولحبشكل كبب  من حيث النطاق والمحتوى والعالقة مع أنظمة ال عن البر

 5؛العقوباتمن حيث و ها وتقاسم عىل المنافع

 بلدان أخرى خارج ب المعارف التقليدية الخاصةما يتصل بها من و قانونية لحماية الموارد الوراثية  بعض البلدان تدابب   إدخال
ي وسويرسا ي األنظمة البيئية )مثل االتحاد األورونر

 ف 
ً
 (. 6أنظمة الملكية الفكرية، وتحديدا

 ات عىل احتمال ي  يتصل بها من المعارف التقليديةالموارد الوراثية وما األنظمة الوطنية المتعلقة ب دخول مزيد من التغيب 
ف 

ي الواقع، والمستقبل القريب. 
ي دخول بروتوكول ناغويا حب   التنفيذ )فبف 

ي هذا  أصبحت(، 2014أكتوبر ف 
جميع األطراف ف 

وتوكول ملزمة باتخاذ ما يسىم "تدابب  امتثال المستخدم  من المحتمل أن و  7". وتقاسمها المنافععىل لحصول لنظام االبر

                                     
ي  ه المساهمةناول هذتتال   1

ي تجري مناقشتها حالًيا ف 
ي قد تكون متاحة ت، وال لجنة المعارفجميع الجوانب، الت 

 لجميع المعلومات، الت 
ً
 شامال

ً
قدم تحليًل

ي حي   تعالوة عىل ذلك و وذات صلة بها.  المعارفللجنة 
 بالموارد الوراثية المتصلةبالمعارف التقليدية القضايا المتعلقة  تتناولركز عىل الموارد الوراثية، ف 

 عىل الجانب فقط. 
ي عام  لية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعىل سبيل المثال، المعاهدة الدو   2

، وإعالن األمم المتحدة بشأن 2001لمنظمة األغذية والزراعة ف 

ي عام 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها  الوراثيةالموارد  عىل صولح، وبروتوكول ناغويا بشأن ال2007حقوق الشعوب األصلية ف 

ي عام بشأن تفاقية الملحق باال
ي )بروتوكول ناغويا( ف  والتوصل إل  وسات األنفلونزاب  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فوإطار  ،2010التنوع البيولوجر

 . 2011الذي وضعته منظمة الصحة العالمية عام  اللقاحات والفوائد األخرى
إدخال تعديالت محتملة من خالل  الخاص بهانباتية لألغذية والزراعة عىل تعزيز النظام متعدد األطراف تعمل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ال  3

ي  االتفاق الموحد لنقل المواد عىل
ي عام  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعونوأدخلت األول.  المرفقوتوسيع المحاصيل المدرجة ف 

)المعقودة ف 

ي نسخته الثانية من إطار  االتفاق الموحد لنقل المواد ( تعديالت عىل حاشية ضمن2019
والتوصل  وسات األنفلونزاب  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فف 

ي تستخدم المواد بغرض إخضاع تلك  إل اللقاحات والفوائد األخرى
كات المصنعة الت  ي ذلك اإلطار  األحيائيةالرسر

بشكل غب  مباشر نيابة عن كيان  الواردة ف 
 . آخر 

ي المناطق  يعمل المؤتمر الحكومي الدولي عىل  4
ي البحري ف  ي إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجر

 ف 
ً
صك دولي ملزم قانونا

الفريق العامل إل جانب  للفاو  التابعة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةوتقوم  . الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام

ي  ي التفاقية التنوع البيولوجر
ي بشأن  )ي( واألحكام ذات الصلة8المادة ب المعت  ي أطلقتها اتفاقية التنوع البيولوجر

والعملية العلمية والقائمة عىل السياسات الت 
اب الوراثيةمعلومات التسلسل الرقىمي للموارد 

ً
 . األعمال ذات الصلة أيض

وط الكشف  عنمسائل رئيسية (، 2019الويبو )  5 ي شر
اءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ف  وط إذا ما ألقيت نظرة فاحصة . البر عىل شر

ي الكشف 
اءات عىل المستوى الوطت  وطالبسيط عن  الكشف يتجاوز عديد منها ال سيتضح أن عن البر وتشمل، عىل سبيل المثال، دليل  المنشأالمصدر/  شر

ي اآلن ذاته. الحصول عىل المنافع وتقاسمهااالمتثال للوائح 
وط العديد لدى، وف  ا، أي أنها تنطبق فقط عىل الموارد  من هذه الرسر

ً
ا جغرافًيا محدود

ً
نطاق

ي تنشأ من 
ي األالوراثية الت 

ازيل ومرص وكوستاريكا(، أو من عة للبلد التابراض  ي )عىل سبيل المثال، البر
ك النظام لالخاضعة ل األراض  عىل لحصول الخاص بامشب 

 األنديز(.  جماعة دول )عىل سبيل المثال،وتقاسمها المنافع 
ي  ردت  6

ي السويرسي المتعلق بالموارد الوراثية و  WIPO/GRTKF/IC/31األول من الوثيقة  الملحقف 
لمعارف ما يتصل بها من المحة عامة عن اإلطار القانون 

 . التقليدية
ا لتحليل التقارير الوطنية المؤقتة   7

ً
ي المائة 50توكول ناغويا، حوالي برو حول وفق

ي بروتوكول ناغويا قد  ف 
"تدابب  امتثال  وضعتفقط من األطراف ف 

 . 2018" بحلول عام لنظام الحصول عىل المنافع وتقاسمهامستخدم ال

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1047_19.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_31/wipo_grtkf_ic_31_8.pdf


WIPO/GRTKF/IC/42/12 
Annex 
4 
 

يعاتالض البلدان بتنفيذ بروتوكول ناغويا من خالل تعديل تقوم بع اءات، الخاصة ب الوطنية ترسر بعض وهو ما قامت به البر
 8. بالفعل البلدان

تبة عىل   لجنة المعارف: الذي تضطلع به عمل الاآلثار المي 

ي للجنة ي •
ي االعتبار أن  المعارفنبغ 

ي المتعلق ب الجانبأن تأخذ ف 
 الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالموارد القانون 

ةقد  ات كبب  ي الويبو  منذ بدء المناقشات طرأت عليه تغيب 
وط الكشف  بشأن ف  اءاتشر  . عن البر

ي عدم تكرار تلك الجوانب المتعلقة ب •
ي االتفاقات الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةينبغ 

ي تم تناولها ف 
، والت 

ي دولي للويبو.  لحاليةاالدولية 
ي صك قانون 

ي الواقع، من المهم أن يظل عمل و)مثل بروتوكول ناغويا(، ف 
مركًزا  لجنة المعارفف 

 . الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةعىل جوانب الملكية الفكرية المتعلقة ب
ي صك ق •

اءات ف  وط الكشف عن البر ، فمن المرجح أن يتعمق االختالف بي   إذا لم تضع الويبو معيارا يوحد شر ي دولي
انون 

، ي
اءات المقدمة عىل المستوى الوطت  وط الكشف عن البر ي ذلك تلك المرتبطة  شر

 الحصول عىلباالمتثال لمتطلبات بما ف 
ات سلبية عىل االبتكارات القائمة عىل وتقاسمها، المنافع  الموارد الوراثية مما سيؤدي إل تجزئة اللوائح وإمكانية إحداث تأثب 

 . وما يتصل بها من المعارف التقليدية
ا  هاوتقاسم عىل المنافع تختلف المتطلبات التنظيمية للحصول • ي  كثب 

ي تلك البلدان الت 
.  نفذتهاف  ي

يمكن و  9عىل المستوى الوطت 
اءات باالمتثال ل اءات لا عدم اليقي   إل ها وتقاسم عىل المنافع لحصولمتطلبات اأن يؤدي ربط طلبات البر ي نظام البر

ي ف 
قانون 

ي الحصول عىل  حدوث ويؤدي إل
ة ف  ات كبب  اءات و التأخب   10. مرتبطة بها آثار اقتصاديةإل بر

ي  2.2  الجانب التكنولوجر

ا وممارسات استخدام الموارد الوراثية فقد شهدت تكنولوجيات عىل غرار القواني     شهدتعىل وجه الخصوص، و . تطورا كبب 
ي التسلسل  تكنولوجيات

ي تكلفة التسلسل تراجع كبب  ، مما أدى إل تطورا شيعا الورانر
ي  ف 

ي بياناتالورانر
قد يكون لهذا  11. ه، وزيادة هائلة ف 

وط الكشف  احات لتوسيع شر ي أحد أسباب تقديم اقب  اءاتالتقدم التكنولوجر الجوانب غب  الملموسة للموارد الوراثية،  لتشمل عن البر
" ي هذا السياق: ومن وجهة نظر سويرسيةو"المشتقات".  ،مثل "معلومات التسلسل الرقىمي

ي النقاط التالية ف 
ي النظر ف 

 ، ينبغ 

 الجوانب غي  الملموسة للموارد الوراثية (أ

ي  أطلقت ي عا معلومات التسلسل الرقىمي بناء عىل  اتفاقية التنوع البيولوجر
تضطلع كما عملية علمية وقائمة عىل السياسات،   2018م ف 

ي و بأعمال مماثلة تتعلق بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة.  للفاو لجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة 
توضح الدراسات الت 

ي مدى التعقيد  ، من بي   أمور أخرى، بسبب التسلسل الرقىمي  فيما يخص معلومات وحالة عدم اليقي   أجرتها اتفاقية التنوع البيولوجر
ي تمت مناقشتها. 

ك للمفاهيم الت   منبعضونرى أن  12االفتقار إل المصطلحات الواضحة والفهم المشب 
ً
نتائج هذه الدراسات ذات صلة  ا

ا بسياق 
ً
اءاتأيض وط البر : الكشف عن شر  ، وهي

 خزن فيهاعدد كبب  من قواعد البيانات المختلفة  يوجد
ُ
ي ت
ي بيانات التسلسل  الت 

ر
 13. الوران

                                     
وع المبادئ التوجيهية للحصول عىل سبيل المثال،  انظر   8 ي الهند لإلدارة هاالمنافع وتقاسمعىل مرسر

ي ف  ي ، أو الوطنية للتنوع البيولوجر
بشأن  القانون اإلسبان 

اءات رقم ام بتضمي   المعلومات الخاصة باستخدام الموارد ب وتنص تلك اللوائح(. 2)المادة  ولوائحه( 23)المادة  يوليو  24المؤرخ  24/2015 البر االلب  

وتوكول. ا الخاصة بتنفيذوفقا ألحكام القواعد  الوراثية رقم تسجيل إعالن العناية الواجبة بموجب المرسوم الملكي  تدوينعىل وجه الخصوص، يجب و لبر

124/2017  . ي
اءات اإلسبان  ي مكتب البر

 ف 
 . للحصول عىل المنافع وتقاسمها Clearing House  منصةانظر   9

final-GRs-for-DRs-impact-content/uploads/2018/06/Economic-https://www.ifpma.org/wp-انظر عىل سبيل المثال   10

report_June2018.pdf  أوWIPO/GRTKF/IC/40/11 . 
ا إلحصائيات   11

ً
ي الكامل للجينوم مشاري    ع و  (GenBankقاعدة بيانات جنبنك )وفق

عدد  1982منذ عام فقد تضاعف ، (WGS)تحديد التسلسل العشوان 

ي 
  . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/ شهًرا:  18تقريًبا كل  GenBankالقواعد ف 

فذ  12
ُ
ي بهدف فهم ن ي ُيحتمل أن تخلفها  أفضل عمل اتفاقية التنوع البيولوجر

ي معلومات التسلسل الرقىمي عىل األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيلآلثار الت  ولوجر

ي  مزيد من ول(. والتقاسم العادل والمنصف للمنافع المتأتية من استخدام الموارد الوراثيةواالستخدام المستدام لمكوناته،  ،)أي الحفاظ عىل التنوع البيولوجر
  . AHTEG-s/DSIhttps://www.cbd.int/meeting-2020-01 المعلومات، انظر 

ي إطار  تشب  دراسة معلومات التسلسل الرقىمي   13
ي حول إمكانية التتبع وقواعد  ف  قواعد من  مدخل 1700البيانات إل وجود أكبر من اتفاقية التنوع البيولوجر

ي الملخص السنوي لبحوث األحماض النووية 
ي البيانات العامة ف 

 (. 1)الشكل  األحيائيةقواعد البيانات الواردة ف 

https://spicyip.com/wp-content/uploads/2019/12/Draft-ABS-Regulations-2019.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3550
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3550
https://absch.cbd.int/ar/
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_11.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/
https://www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG-2020-01
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 ي للوصولتتبع بيانات التسلسل  إمكانيةعتمد ت
ي  الوراثيةإل الموارد  الورانر

منها، وكذلك  ُولدتالملموسة المحددة، والت 
 14، عىل مجموعة متنوعة من العوامل. الوراثيةلتلك الموارد المحدد  منشأإل المصدر/الللوصول 

ي سياق الكشفباإلضافة إل ذلك، و 
اءات، من المهم اإلشارة إل ما يىلي  ف  وط البر

 : عن شر

  حىم
ُ
ي العديد من  الوراثيةالتسلسالت ال ت

ي تحدث بشكل طبيغي بموجب براءة ف 
حىمعالوة عىل ذلك، و  15. البلدانالت 

ُ
 ال ت

ورة " الوراثيةالتسلسالت  اءات بالرص  ي أوصاف البر
ي حد ذاتها.  بموجبالواردة ف 

فقط ألنها مطلوبة  فقد ُيكشف عنهابراءة" ف 
ي المجال من 

اع.  إنجاز لتمكي   شخص ماهر ف   االخب 

  ،اءاتتطبيق  ال يتيحباإلضافة إل ذلك وط الكشف عن البر ي عىل بيانات التسلسل  شر
معلومات أو أي نوع آخر من  الورانر

ا من الشفافية فيما يتعلق بالموارد التسلسل الرقىمي 
ً
أمر يجب أن يكون حسب وجهة وهو الملموسة،  الوراثيةبشكل عام مزيد

اءات نظرنا وط الكشف عن البر  ( عدم ارتباط كل مدخالت1) : ، حيث يتجىل غياب تلك الشفافية فيما يىلي مركز اهتمام شر
ي قواعد البيانات بمصدر/منشأ معي   للموارد  الوراثية الموارد

ي  ةوراثيال تالتسلسالعدم اقتصار و ( 2الملموسة؛ ) الوراثيةف 
ف 

ي معي   
ي موارد وراثية مختلفة؛ وراثية تسلسالتيمكن العثور عىل ، حيث الغالب عىل مورد ورانر

ا ف 
ً
 16متطابقة أو متشابهة جد

ي  وإمكانية تعرض تسلسل( 3)
متعددة لنفس التسلسل  إدراج مدخالتعدة مرات، مما يؤدي إل  إل التسلسل معي    ورانر

ي ال
ي قاعدة بيانات المشابه لهأو  ورانر

ي  مودعلهذه األسباب ، قد ال يعرف و  17محددة.  ف 
ورة المصدر الورانر اءة بالرص  طلب البر

ي الذي نشأ منه التسلسل ال
 . ورانر

  ا، سيؤدي تطبيق ً اءاتأخب  وط الكشف عن البر ي عىل بيانات التسلسل ال شر
 معلومات التسلسل الرقىمي أو أي نوع آخر من  ورانر

ة. نشوء إل  عهذا و تحديات قانونية وعملية كبب  ي غالًبا ال يستخدم فقط تسلسل  راجع إل أن المخب 
اعه واحد ورانر ي اخب 

. ف 
ي الواقع، غالًبا ما تنشأ القيمة المعلوماتية للتسلسل الو
ي ف 

 من استخدام  وراثيةمن مقارنته مع التسلسالت ال ورانر
ً
األخرى، بدال

ي تسلسل 
وط  ورانر اءاتواحد. لذلك، فإن توسيع نطاق شر ي نات التسلسل الليشمل بيا البر

معلومات أو أي نوع آخر من  ورانر
اءات وقد يكون غب   التسلسل الرقىمي  اءات ومكاتب البر ا عىل مودىعي طلبات البر ً ا كبب 

ً
من  قابل للتنفيذسيكون بالتأكيد عبئ

ا مئات، التسلسالت ال المودع وبالتالي سيلزمالناحية العملية. 
ً
اع. المتضم وراثيةالكشف عن مصدر عدة، وأحيان ي االخب 

 نة ف 

 المشتقات (ب

ح إدراج " قب 
ُ
ي  كقضية"  المشتقاتا

، ويرجع ذلك عىل األرجح إل الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثيةأخرى ف 
ف المادة و المفاوضات بشأن بروتوكول ناغويا.  عرِّ
ُ
ي يحدث من بروتوكول ناغويا مصطلح "مشتق" عىل أنه " 2ت ي بيولوجر

مركب كيميان 
ي لموارد 

." أو وراثية أو عن استقالبها، حت  وإن لم يكن يحتوي عىل وحدات وراثية وظيفية أحيائيةطبيعيا وينتج عن االعتصار الورانر

وتوكول ناغويا  اأي وجدير بالذكر أن يشمل بروتوكول ناغويا يشب  إل "المشتقات" عىل هذا النحو؛ وبالتالي ال ال من األحكام التشغيلية لبر
 المشتقات بمعزل عن الموارد الوراثية. 

وط المشاكل نفس القد تنشأ و  اءاتعملية عند توسيع شر لتشمل المشتقات كما هو الحال مع الجوانب غب  الملموسة  الكشف عن البر
كر سابقاللموارد الوراثية. 

ُ
ي المعرف عىل أنه ، قد يحدث نفس المشتق )وكما ذ

 
ي يحدث طبيعيامركب كيميان ي أنواع مختلفة بيولوجر

 
( ف

ي نفس المشتق من مصادر مختلفة، دون الحاجة إل الوصول إل  استنباطمن الموارد الوراثية، ويمكن 
ر
. ولذلك، فإن معي    مورد وران

قد  بلها، الموارد الوراثية نفسمنشأ/مصدر لمشتقات ال يؤدي بشكل عام إل تعزيز الشفافية حول اطلب الكشف عن منشأ/مصدر 
اءات.  خلق يؤدي إل اءات ومكاتب البر  تحديات قانونية وعملية لمودىعي طلبات البر

تبة عىل 
 
 لجنة المعارف: الذي تضطلع به عمل الاآلثار المي

اءات لتشمل  سيؤدي • وط الكشف عن البر ي أو أي نوع آخر من معلومات التسلسل الرقىمي توسيع شر
ر
، أو بيانات التسلسل الوران

ة المشتقات،لتشمل  الموارد الوراثية الملموسة عىل  منشأ/مصدر ، دون تعزيز شفافية إل نشوء تحديات قانونية وعملية كبب 
وط الكشف اءات هذا النحو. لذلك، يجب أن تظل شر ي اتفاقية  الدولي عن البر

 
مركزة عىل الموارد الوراثية عىل النحو المحدد ف

ي بروتوكول ناغويا. 
ي وف   التنوع البيولوجر

                                     
ي حول المفهوم والنطاق، من بي   أمور أخرى، إل أن قرب نوع معي     14 ي إطار اتفاقية التنوع البيولوجر

من المعلومات  تشب  دراسة معلومات التسلسل الرقىمي ف 
ة عىل إمكانية  الوراثيةمن الموارد  ا  للوصول تتبعالله آثار كبب 

ً
ي معي   وأيض

ي ذلك ما إذا كان قد تحديد مصدر ا عىلإل مورد ورانر
دلمعلومات، بما ف 

ّ
من  ُول

ي أو بشكل مستقل
ي قرب المعلومات من المورد  من خالل أو غب  ذلك، ،خالل استخدام مورد ورانر

.  الورانر  األساسي
اءات السويرسي.  ب1من المادة  1البند انظر عىل سبيل المثال   15  من قانون البر
ي أكبر من  من يتشاركون ليس البرسر والشمبانزي وحدهم  16

ي المائة 98ف 
ي من الحمض النووي وتقريًبا  ف 

لحيوانات ا بل إن، أقربائهمجميع جيناتهم مع ف 
 تتشارك والنباتات 

ً
 العديد من الجينات. أيضا

ي قواعد بيانات النوكليوتيدات األولية: دراسة وصفيةحالت االزدواجية و انظر عىل سبيل المثال:   17
قواعد البيانات لعام ، مجلد التكرار وعدم االتساق ف 

،  ، من إنجاز 2017 سبور. و جاسي   زوبيل، و تشينغيو تشي    كارين فب 
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 باإلضافة إل ذلك،  •
ُ
ي تتعامل مع  "معلومات التسلسل الرقىمي تناول قضايا مثل "ت

ي المنتديات الدولية الت 
الحصول عىل ف 

 حدوث مزيد، وبالتالي يعقد األمور أكبر أن  لجنة المعارفعمل  ضمن العالقةهذه القضايا  إدراج. ومن شأن المنافع وتقاسمها
ي إيجاد حل ل

وطوضع من التأخب  ف  اءات قابلة للتطبيق بشأن شر  . الكشف الدولي عن البر

اءاتالجانب  3.2  المتعلق بالير

اءات بشكل عام أو تناول جوانبدراسات حديثة فحصت عدة  ي تستخدم الموارد  تالبر
أنواًعا معينة من الموارد الوراثية والقطاعات الت 

اءات المتعلق جوانبأن  ُيستخلصأدناه،  الموجزةبناًء عىل هذه الدراسات الحديثة، و الوراثية.  الموارد الوراثية وما يتصل بها من ب ةالبر
ي أجرتها بشكل كبب  منذ المناقشات األول تقد تغب   المعارف التقليدية

وط الكشف لجنة المعارف الت  اءات الدولي  حول شر ، عن البر
 : الخالصاتفيما يىلي أبرز و 

ي وارد الوراثية بعض الموارد الوراثية المحددة غالبية المتشكل  (أ
اءات؛ المشار إليها ف   طلبات البر

ي كثب  من األحيان و  (ب
 من مصادر مختلفة؛لها مماثلة النفس الموارد الوراثية أو  استنباطيمكن ف 

اءات عالية الجودة. و  (ج ، وال سيما فيما يتعلق ببر ايد عىل التعاون الدولي
 تعتمد االبتكارات بشكل مب  

اءاتاألنواع الرئيسية من الموارد  (أ ي طلبات الير
ز
 الوراثية ف

ي نظام 
ي ف  ي الذي يشمل التنوع البيولوجر اءات يركز فقط عىل التقدر إحدى الدراسات أن النشاط االبتكاري البرسر ي المائة  4 حوالي بر

من ف 
( 
ً
ي المائة 1إل  0.8جميع األنواع الموصوفة تصنيفيا

ي ومن  18من األنواع العالمية المتوقعة(.  ف 
ي  أبرز األنواع الت 

كانت   الطلباتظهرت ف 
يكية القولونيةو  (،Zea mays) الذرة ة،، (Saccharomyces cerevisiae) اإلشر (، Oryza sativa) واألرز اآلسيوي وفطريات الخمب 

ستخدم هذه الكائنات و . (Bacillus subtilis) العصوية الرقيقةو ( Bacillus thuringiensis)تورنجية ال عصويةالو 
ُ
ا ما ت ً كثب 

ي التكنولوجيا 
يكية  األحيائيةالستكشاف الجينات األساسية للكائنات الحية وغالًبا ما تعمل كأدوات بحث ف  )عىل سبيل المثال، اإلشر

ي جميع أنحاء العالم.  تنترسر تلك الكائناتعالوة عىل ذلك، و القولونية(. 
 عىل نطاق واسع ف 

اءات لعام ال جوانبعن تقرير  وخلص ، الذي أعدته للويبو بالتعاون مع منظمة األغذية بشأن الموارد الوراثية الحيوانية 2014بر
ي  طفرة حدوث جملة أمور من بينها أنه عىل الرغم منإل والزراعة، 

ي  ف 
اءات ف  إيداعات  منحت   فقد شهدتسعينيات، الأواخر  نشاط البر

اءات المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة  اءات عىل و . مستمرا انخفاضاالبر باإلضافة إل ذلك، تركز معظم أنشطة البر
ي الواقع، وسالالت نادرة من بلدان محددة أو استخدام المعارف التقليدية. لالسالالت المهيمنة، وال تشمل المواد الوراثية 

تتسم ف 
بية الحيوانات  التكنولوجيات ي القدمالرئيسية المتعلقة بب 

أو  طرق المحققة استخدام تاإلنجازا، وعادة ما تتضمن بأنها ضاربة ف 
ي حد ذا تكنولوجيات

 من االعتماد عىل المادة الوراثية ف 
ً
 تها. جديدة بدال

اءات لعام ال جوانبتقرير  خلص، وعىل نفس المنوال أن ساللتي   رئيسيتي    المجهريةالمرتبطة بالطحالب  التكنولوجياتبشأن  2016بر
ولينا وكلوريال،  ي المائة 36غطيان تفقط، وهما سبب 

ي مجال الطحالب المن  ف 
اءات ف   المجهريةالطحالب  تلكتشتهر و . المجهريةبر

ي آسيا. 
 
ا إل تحليل أولي و بخصائصها الغذائية، خاصة ف

ً
اءات، كشفت الدراسة أن نشاط الموقع إيداع حسب استناد اءات إيداع ابر لبر

ي آسيا ) بلغ ذروته المجهريةالطحالب  بشأن
ي المائة 75ف 

ي المائة 13.5متحدة )الواليات ال ثم(، ف 
ي المائة 13.1وأوروبا ) ،(ف 

 19(. ف 

 وما يتصل بها من المعارف التقليديةلموارد الوراثية لمختلفة المصادر ال (ب

 تلك لجنة المعارفإل قدمتها  سويرسا سابقة من مساهمة تأوضحو بلد منشأ واحد فقط.  عىلاألنواع النباتية والحيوانية  ال تقترص 
ي إديلويس  نبات فيما يخصالحقيقة 

 ذلكيمكن الحصول عىل و  20(. Leontopodium alpinumسلسلة جبال األلب )الذي ينمو ف 
ةالنبات، الذي يحتوي عىل خصائص صيدالنية وتجميلية،  ي  من الموقع مباشر

ا ف 
ً
ي النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويرسا، ولكن أيض

ف 
عتبر  منطقة الكاربات وبعض دول البلقان. 
ُ
ي سلسلة جبال األلبل"  البلدان "بلدان منشأ تلككل وت

. ومع نبات إديلويس الذي ينمو ف 
 
ً
هذا هو الحال و ، مثل الحدائق النباتية، داخل أو خارج بلدان المنشأ. خارج موقعه المباشر ا الحصول عىل النبات من ذلك، يمكن أيض

ا بالنسبة للعديد من األنواع األخرى. 
ً
 أيض

                                     
اءات" بقلم   18 ي نظام البر

ي ف  : 8من المجلد  11، اإلصدار PLoS ONE، مجلة اوسكار فوريرو ، و ستيفن هول، و بول أولدهاممقالة حول "التنوع البيولوجر

e78737 ي
ون  ي الموقع اإللكب 

تاح ف 
ُ
 . https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078737، ت

 من التقرير.  4ُحسبت النسب المئوية استنادا إل الشكل   19
 . WIPO/GRTKF/IC/31انظر القسم "ثانيا. جيم" من الوثيقة   20

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=3394&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4042&plang=EN
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_31/wipo_grtkf_ic_31_8.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_31/wipo_grtkf_ic_31_8.pdf
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ي سويرسا، من بي   ف
ي المائة 0.1)أقل من فقط نوًعا  40، من النباتات نوع معروف 45000ف 

بلد هي سويرسا  أن، أي منها متوطنة( ف 
ي بها نسبة عالية من األنواع المتوطنة )عىل سبيل المثال، مدغشقر بحوالي و  21المنشأ الوحيد لها. 

ي  90حت  بالنسبة للبلدان الت 
ف 

ورة أنه ال يمكن الحصول عىل موارد وراثية المائة ي بالرص 
 عدة ىلع الحصوليمكن وبإيجاز، إال من مدغشقر.  محددة(، فإن هذا ال يعت 

ي  من خارج موقعها المباشر ارد وراثية مو 
 22بلدان المنشأ.  ف 

ي يمكن  هذه المساهمة تبناًء عىل ذلك، خلصو 
ي معظم الحاالت، يوجد مجموعة متنوعة من المواقع واألوضاع القانونية الت 

إل أنه ف 
ي معي   وتحديد مصادره. 

ي ظلها العثور عىل مورد ورانر
بالموارد  المتصلةلمعارف التقليدية ال قد يكون األمر نفسه صحيًحا بالنسبة إو ف 

تلك  توثققد تمتلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المختلفة معارف تقليدية مماثلة حول الموارد الوراثية، أو قد ف، الوراثية
ي مواقع  المعارف
 . بلدان المنشأمختلفة خارج ف 

 تعزيز التعاون الدوىلي  (ج

اءات الصادر عن الويبو ماليي   من سجالت  2019لملكية الفكرية لعالىمي لا تقرير الحلل  والمنشورات العلمية عىل مدى عدة عقود البر
ي  وكشفلحدود الوطنية، ا وعبر  من حيث التعاون بي   البلدانأن النشاط االبتكاري قد نما  خلص إليل

عدد  عن تزايد النشاط االبتكاري ف 
ي عدد صغب  من البلدان.  التكتالتقليل من 

ة الموجودة ف  ي النتائج الرئيسية  ومنالكبب 
، 2000لتقرير هي أنه قبل عام إليها ا خلصالت 

ي المائة  90كانت اقتصادات اليابان والواليات المتحدة وأوروبا الغربية تمثل 
اءات وأكبر من المن ف  ي المائة 70بر

من نشاط النرسر  ف 
ي جميع أنحاء العالم. 

ي المائة 70إل  2017إل عام  2015من عام ورغم ذلك تراجعت هذه النسب العلىمي ف 
ي المائة 50و ف 

عىل  ف 
 ، ي عز التوالي
ي الصي   والهند وإشائيل وسنغافورة وجمهورية كوريا،  ف 

ها من البلزيادة النشاط ف   . دان األخرىوغب 

اعاتها، مثل  عند النظر  نفس التوجهاتيمكن مالحظة و  ي اخب 
ي من المرجح أن تعتمد عىل الموارد الوراثية ف 

ي قطاعات محددة، والت 
ف 

ات الصيدالنيةأو قطاع  24أو البحث العلىمي البحري، 23،النباتية التكنولوجيا األحيائيةقطاع  ا أن الموارد  25. المستحرص 
ً
ي أيض

وهذا يعت 
، داخل  كاء المتعاوني   ي كثب  من األحيان بي   مختلف الرسر

ي كثب  من الحاالت، ال و مختلفة وفيما بينها. بلدان الوراثية يتم تبادلها ف 
لذلك، ف 

ة. وهذا يجالوراثيةبلد منشأ الموارد  يكشف عن" مباشر "خط  هناك يوجد اع مباشر عل من الصعب تتبع أثر ، والذي يستند إليه االخب 
ي معي   

اع مباشر  مورد ورانر  . الذي نشأ منه البلد للوصول إل ةيعتمد عليه االخب 

تبة عىل   لجنة المعارف: الذي تضطلع به عمل الاآلثار المي 

اءات • ي طلبات البر
 . تشكل بعض الموارد الوراثية المحددة غالبية الموارد الوراثية المشار إليها ف 

اءات يمكن استنباط العديد من الموارد الوراثية  • ي البر
ي ذلك من بلدان منشأ متعددة، من مصادر مختلفةالمشار إليها ف 

 . بما ف 
ة خالل السنوات القليلة الماضية.  • ي مختلف المناطق زيادة كبب 

ي مختلف البلدان ف 
اءات ف  تعتمد و شهدت أنشطة البر

ايد عىل التعاون الد ، االبتكارات بشكل مب   اءات والسيما فيما يتعلقولي  عالية الجودة.  ببر
اع، غالًبا ما يتم تبادل الموارد الوراثية عدة مرات عبر  • ي  موردتتبع  الصعبمختلفة. لذلك، من  بلدانقبل التوصل إل اخب 

ورانر
 . الذي أن  منهبلد المنشأ  لمعرفةبسهولة 

اءات الطرائق الرئيسية. 3 وط الكشف الدوىلي عن الير  بشأن شر

ي القسم 
 
ا إل النتائج الموضحة ف

ً
وط الكشف2استناد ورة صياغة شر اءات الدولي  ، تظل سويرسا مقتنعة برص  "مقياس عىل أنها  عن البر

ي أن تدعم ،شفافية"
وط وينبغ  زيادة ومن شأن . قليديةالموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التاالبتكارات استنادا إل  هذه الرسر

                                     
ونية للمكتب الفيدرالي للب  21 ي ئةيالصفحة اإللكب 

 . 2019.11.22، تم النفاذ إليه ف 
ي جميع أنحاء العالم.  4إل  2ديرات إل أن مجموعات التاري    خ الطبيغي تضم حوالي تشب  التق  22

ي كثب  و مليارات عينة ف 
عالوة عىل ذلك، تحتوي المجموعات ف 

كتشف أنمن األحيان عىل حجم كبب  من المواد غب  المصنفة، 
ُ
ي الوقت الراهن ا

ا  وف 
ً
انظر . القائمةضمن المجموعات توجد غالبية األنواع الموصوفة حديث

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6282082/#RSTB20170386C29 . 
 . 2019التقرير العالىمي للملكية الفكرية من  4انظر الفصل   23
اءات لعام ال جوانبتقرير يكشف   24 ي منطقة  الوراثية، أن البحوث أمورا من بينها، البحرية الوراثية: الموارد 2019بر

ي آسيارابطالبحرية ف 
ف   ة أمم جنوب شر

ايد.  تكتسب ، وشبكة ناشئة من وكاالت التمويل من داخل بلدا 130أوجه التعاون بي   الباحثي   من أكبر من  وحدد ذلك التقرير طبيعة دولية بشكل مب  

ها.  ي هذه المنطقة عىل شبكة مهمة من وكاالت التمويل الدولية الوراثيةتعتمد األبحاث و المنطقة وعبر
من اليابان والصي   والواليات المتحدة  البحرية ف 

ي مع الباحثي   داخل المنطقة وخارجها. و وأوروبا، 
ي تدعم البحث التعاون 

 الت 
ي أجراها   . science.com/doi/10.4155/ppa-https://www.future-2019-0017 انظر   25

المعهد الفدرالي السويرسي وجدت هذه الدراسة الت 

اءات الصيدالنية النشطة قد تضاعف ثالث مرات عىل المستوى العالىمي منذ عام الأن عدد عائالت  للملكية الفكرية ي  ويرجع هذا. 2000بر
النمو الكىمي ف 

ي  إل حدوثالغالب 
اءاتالطفرة ف  .  المودعة من بر ي تكون )" ضمنمن الصي   المودعة اءات الصيدالنية بر النصف  وُيصنفالصي  

ات الطبية الت  المستحرص 
أهمية الموارد الوراثية. كما  وهو ما يؤكد عىل، (A61K 36/00تركيبتها غب  محددة وتتضمن مواد من الطحالب أو الحشائش البحرية أو الفطر أو النباتات" )

 
ُ
اء تم التوصل إل أنه تلك الدراسة ظهر ت عي   من اثني   عىل األقل من أصل  اتتركب   البر خمسة بلدان منشأ أهم عالية الجودة عند اختيار براءات تضم مخب 

اءات الصيدالنية: الصي   ل  األوروبية واليابان وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة.  والبلدانلبر

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_944_2019.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/zustand-der-biodiversitaet-in-der-schweiz/zustand-der-artenvielfalt-in-der-schweiz.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6282082/#RSTB20170386C29
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_944_2019.pdf
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4398&plang=EN
https://www.future-science.com/doi/10.4155/ppa-2019-0017
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عىل المنافع أن تسهل تنفيذ متطلبات الحصول  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية مصدر  / منشأالشفافية حول 
ي ها وتقاسم

ي البلدان الت 
ا تسهيل الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية تتيحف 

ً
ي الوقت نفسه، من شأنه أيض

عمل . وف 
اءات إليجاد قواعد بيانات مناسبة أو معلومات أخرى  عالوة عىل ذلك، نظًرا ألن و خطأ. طريق المنح براءات عن  لتفاديفاحضي البر

ي تم 
 وراثيةأو  بيولوجيةكيميائية   خاصياتوخارجه قد تحتوي عىل  البلدمن مواقع مختلفة داخل  استنباطهاالموارد الوراثية الت 

قد يساعد باإلضافة إل ذلك شخًصا ماهًرا  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية مصدر / منشأمختلفة، فإن الكشف عن 
ي المجال عىل 

اع. لذلك، يمكن أن  إنجاز ف  اءات.  ارتفاع مستويات ؤديياالخب  ا إل تحسي   جودة البر
ً
ي النهاية أيض

 الشفافية ف 

وط تسلط األقسام الفرعو  اءاتية التالية الضوء عىل بعض الطرائق الخاصة برسر ي الكشف الدولي عن البر
مهمة من أجل  نرى أنها، والت 

ي وضمان قابلية تطبيق 
وط وفعاليتها. تلك التوفب  قدر كاٍف من اليقي   القانون  ا فكرتي   جديدتي   من  هذه األقسامصف وترسر

ً
أيض

ي الويبو.  لي الدو من جاذبية نظام الكشف اا أن تزيدمشأنه
اءات لجميع الدول األعضاء ف   عن البر

 والمحتوى والعقوبات المسّوغ 1.3

ي عدد من 
وط الكشف الدولي الخاصة بالسابقة، وصفت سويرسا الطرائق الممكنة  مساهماتهاف  اءات رسر تلخيص بعض ويرد  26. عن البر

 هنا مرة أخرى:  الطرائقالجوانب الرئيسية لهذه 

 " ز بالمسّوغفيما يتعلق اع و  المساهمات"، تبر  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةأهمية توضيح العالقة بي   االخب 
ي 
اءاتالت  وط الكشف عن البر ، األحيائيةوصف العديد من براءات التكنولوجيا  عند االطالع عىل ألنه ويكتسي ذلك أهمية. تسوغ لرسر

ة تكوننوعة من الموارد الوراثية. إشارات إل مجموعة مت ُيتوصل إل وجود عبارة عن حيوانات أو نباتات تجريبية  وهذه األخب 
يةمستهلكة المواد الباإلضافة إل  يا والخمائر. المختبر وسات والبكتب  ي أن ، سويرسيةمن وجهة نظر و ، مثل البالزميدات والفب 

ال ينبغ 
ي  تكون

ي مرحلة ما ضمنالموارد الوراثية الت 
اع )عىل سبيل المثال، أنشطة  دخلت ف  البحث والتطوير التمهيدية قبل طرح االخب 

ي المراحل األوليةالبحث العلىمي األساسي 
ية ف  وط مسوغا للكشف( وكذلك األدوات المختبر  . عن الرسر

حنا استخدام المصطلح " ي يجب أن تربط بي    مستند بشكللذلك، اقب 
" كطريقة بسيطة وموجزة لتوضيح العالقة الت  الموارد مباشر

اع من أجل  الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليدية اءاتواالخب  وط الكشف عن البر يستخدم نص الرئيس و . إيجاد مسوّغ لرسر
ان مع التعريف. مباشر بشكل / جوهريبشكل ]المستند " المسوّغ ي قدًما.  ذلكقد يكون و [" باالقب 

ا طريقة ممكنة للمض 
ً
إذا و أيض

ي بشأن ك  تقديم توضيحمن أجل  دقيقصياغة تعريف  هاباع هذا النهج، فسيلزمات لجنة المعارفقررت 
الموارد الوراثية وما يتصل اف 

ي  بها من المعارف التقليدية
ي للجنة ل تحتاج إل مسوغالت 

فيما إذا كان التعريف نفسه  تدققأن  المعارفلكشف عنها. كما ينبغ 
 . وما يتصل بها من المعارف التقليديةة إل منطقًيا بالنسبة للموارد الوراثية وكذلك بالنسب

 "ي االعتبار ، من المهم فيما يتعلق "بالمحتوى
ي  استنباطهايمكن  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةأن  األخذ ف 

ف 
ي ذلك من مواقع جغرافية مختلفة ومواقف قانونية مختلفة )انظر القسم 

 2ظل مجموعة واسعة من الظروف المختلفة، بما ف 
ي كثب  من الحاالت اإلشارة إل بلد منشأ الموارد الوراثية. يصعب أعاله(. لذلك، 

 ف 

ي هذا و
 
. المودع يعرفهالمنشأ، إذا كان  ، ألنه ال يتطلب سوى الكشف عن بلدهنص الرئيس مزايال، فإن الصددف

ً
، وإذا كان ذلك ممكنا

ي للمودع فقد كان عىل نص الرئيس أن يوضح أكبر ، عدة بلدان منشألموارد الوراثية لإلمكانية أن تكون ومع ذلك، نظًرا 
أن  أنه ينبغ 

المهم توضيح أن "بلد المنشأ" هو عالوة عىل ذلك، من و منه الموارد الوراثية.  استنبطالذي  بالضبط عن بلد المنشأ يكشف فقط
ا "مصدر"

ً
ي تعريف "المصدر". الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إدراج من المهم ، و الموار الوراثية أيض

 
 ف

ً
 27رصاحة

 لكي يكون لدى المودعي   ، يبي   الحدود القصوى)أو "سقف"(  ، من المهم وضع معيار فيما يتعلق بالعقوبات وسبل االنتصاف 
ي كاف، و  اءاتوأصحاب البر 

 
. الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةدعم االبتكارات القائمة عىل من أجل يقي   قانون

ي هذا الصدد، لم و
 
ي  الواردة المواد المتعلقة بالعقوبات وسبل االنتصاف تقدمف

 
ي نص الرئيس وكذلك المواد الواردة ف

 
الوثيقة ف

 . تفاصيل كافيةالموارد الوراثية الموحدة بشأن الملكية الفكرية و 

اءةقبل  المحتمل إنزالهاعىل وجه الخصوص، يجب أن توضح المادة المتعلقة بالعقوبات وسبل االنتصاف العقوبات و   وبعد منح البر
يجب عىل كل طرف أن ينص عىل  ونرى أنه. غب  قصد، وأن تفرق بي   ما إذا كان عدم االمتثال قد حدث عن قصد أو عن منحها

اءةما بعد  سبل انتصافعقوبات أو  ي حالة  منح البر
، عن الحد األدن  من عدم كشف المودعف  ، سواء عن قصد أو بقصد احتيالي

وط الكشف ي الصك الدولي بشأن شر
اءات المعلومات المحددة ف  ي أن عن البر

عقوبات ما بعد المنح بإلغاء  تؤدي. ومع ذلك، ال ينبغ 
اءات أو  الموارد الوراثية وما يتصل بها  االبتكارية المستندة إل، ألن ذلك سيكون له آثار سلبية عىل األنشطة القائمةإبطال حقوق البر

ا إل تدمب  األساس الذي يقوم عليه صاحب براءة لتقاسم أي و . من المعارف التقليدية
ً
، قبل وعىل أية حال. منافعسيؤدي ذلك أيض

                                     
ي قدمتها سويرسا إل الويبو ، مثل المساهماتانظر   26

 . WIPO/GRTKF/IC/11/10و WIPO/GRTKF/IC/31 السابقة الت 
ا عىل سبيل المثال   27

ً
 من بروتوكول ناغويا، الذي يشب  عىل وجه التحديد إل "مصدر" الموارد الوراثية، وليس إل "بلد المنشأ".  "1)أ("1.17المادة انظر أيض

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_31/wipo_grtkf_ic_31_8.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_iwg_3/wipo_grtkf_iwg_3_4.pdf
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اءة إمكانية تصحيح  صاحب، يجب أن يكون لدى قائمةبطال حقوق براءة إلغاء براءة أو إ وتقديم المعلومات المطلوبة  فشلهالبر
ي المادة 

ي الصك )عىل سبيل المثال، المعلومات المحددة ف 
ويمكن اللجوء زمنية معقولة.  مهلةمن نص الرئيس( ضمن  3المحددة ف 
اء إل خيار  اءة  تعنت صاحبفقط إذا القائمة  اتإلغاء أو إبطال حقوق البر  الحد األدن  من المعلومات.  ذلك بشأن تقديمالبر

ط المعاملة بالمثل كحافز للتصديق عىل الصك 2.3  شر

ي دولي يتعلق ب
، من المهم  الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةلكي يكون أي صك قانون 

ً
عدد كبب  من  التفاففعاال

أو االنضمام إليه. ويمكن  عليهولتحقيق ذلك، يمكن أن يشتمل الصك الدولي بشأن الموارد الوراثية عىل حافز للتصديق  . حوله األعضاء
ط المعاملة بالمثل"، والذي من شأنه أن يسمح لألطراف  مثال الحافز  يكون هذاأن  الصك بطلب المعلومات  الموقعة عىلما يسىم "شر

ي  الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالموارد  بشأن فيهالمحددة 
ستنبطت الت 

ُ
. الموقعة عىل الصك األطراف األخرىمن فقط ا

ي المقابل، سيكون من االختياري طلب مثل هذه المعلومات و
من غب   الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةبشأن ف 

 28الصك.  الموقعة عىلاألطراف 

ط الم وسيكون  للبلدان  "شر
ً
 قويا

ً
الوراثية  مواردهمصدر / منشأعن  الكشف ماولكي يضمن بلد عىل الصك.  كي تصادقعاملة بالمثل" حافزا

ي طلبات  ما يتصل بها من المعارف التقليديةو 
ي الف 

اءات ف  ي الصك.  عليه أن يصبحيجب ف، آخر  بلدبر
ا ف 
ً
طمن شأن هذا و طرف أن  الرسر

ي 
ا ف 
ً
ي المنتفعون بالمجان" من يسمون استبعاديساهم أيض

تستفيد من مستويات تنضم إل الصك، ولكنها ال تزال  لم"، أي البلدان الت 
ي التقليدية  معارفما يتصل بها من الو مواردها الوراثية  بخصوصشفافية ال مرتفعة من

ا، من شأنو أخرى.  بلدانف  ً ط ذلك أخب  ا  الرسر
ً
أيض

ي 
اءات،  لدى أصحبزيادة اليقي   القانون  ستنبطت منهأن البلد الذي  اعتبار  عىلالبر

ُ
ي الصك  ا

ا ف 
ً
ا طرف

ً
الموارد الوراثية سيكون أيض

 يكون ملزًما بأحكامه. سوبالتالي 

ح يمكن استخدامه  ي الملحق نص مقب 
ط المعاملة بالمثلحكم  للتعبب  عنوألغراض التوضيح، يرد ف   . شر

وط الكشف عملية نظام معلومات دوىلي لتبسيط استخدام  3.3 اءاتتنفيذ شر  عن الير

ي القسم 
وط الكشف الوطنية 2كما هو موضح ف  اءات ، يوجد عدد من شر ي تختلف  عن البر

االت   ،والمحتوى ،من حيث النطاق كثب 
وط الكشف  وحت  إن ساهم . والعقوبات ،وتقاسمها المنافع الحصول عىلوالعالقة مع أنظمة  ي تنسيق شر

ي دولي للويبو ف 
صك قانون 

اءاتالوطنية  رجح ، إال أنعن البر ي المستقبل. لذلك، يمكن  االختالفات الوطنية تستمر أن ه يُ
اءاتف  االستفادة من ها وفاحصي لمودىعي البر

:  يتيحيمكن أن و نظام المعلومات الدولي الذي تديره الويبو.   هذا النظام وظيفتي   رئيسيتي  

ونيةإ ة دولية )أو بوابةبواب .1 اءات  تمكن( لكب  قواعد البيانات  من إيجادالصك  الموقعة عىل ذلكمن األطراف المنحدرين فاحضي البر
اءات و . بسهولة الموارد الوراثية وما يتصل بها من المعارف التقليديةالوطنية ذات الصلة ب من تسهل هذه الوظيفة مهمة فاحضي البر

ي قواعد البيانات من أجل تجنب منح براءات عن المعلومات ذ خالل إيجاد
دمت توضيحات مفصلة خطأ. طريق الات الصلة ف 

ُ
وق

ي تقارير سابقة قدمتها سويرسا ووفود أخرى.  بشأن
 29ذلك ف 

ام  .2 ا  بتقاسمالب  
ً
اءاتالمعلومات المقدمة وفق وط الكشف عن البر يجب عىل كل و الصك.  الموقعة عىلمع األطراف األخرى  لرسر

اف بهذه المعلومات وإعفاء المودع من االضطرار إل تقديم نفس المعلومات مرة أخرى عند إيداع  عىل موقعطرف  الصك االعب 
اءة  ي نفس البر

اءات وفاحصي تلكمن شأن و ذلك الطرف.  داخل أراض  ها الوظيفة أن تخفف العبء اإلداري عن كل من مودىعي البر
 الصك: الموقعة عىل التابعي   لألطراف 

  ز لبالنسبة ي فقطالعبء اإلداري،  تخففأن  تلك الوظيفة ، من شأنلمودعي 
 كما نص عليهاالمعلومات المطلوبة   تقديم إذ يكف 

اءات  ي حاجة المودعون لن يكون وبعد ذلك. ألول مرةاإليداع  تم فيه الذيالصك لمكتب البر
 
إل تقديم المعلومات نفسها مرة  ف

ي 
اءات الالحقة ف  ي  البلدانأخرى إل مكاتب البر

المعلومات المقدمة إل  عىل اعتبار أنه سيتم تقاسم، يودون فيها حماية براءاتهمالت 
اءات  . األخرى الموقعة عىل الصكاألطراف  مع ألول مرة الذي تم فيه اإليداع مكتب البر

 ز لبالنسبة ل ي حاجةالعبء اإلداري، حيث لن  ستخفف هذه الوظيفة أيضا، فاحصي 
التحقق مرة أخرى مما إل  يكون الفاحصون ف 

اءات  ي  الذي تم فيه اإليداع ألول مرةإذا كانت المعلومات المقدمة إل مكتب البر
ي نص عليهاالمعلومات  تستوف 

 الصك.  الت 

                                     
ي يعرف ةسويرسي وجهة نظر من   28

ي حالة. منشئهابلد  المودع، سيكون هذا الحكم مناسًبا لتلك الموارد الوراثية، الت 
غب  قابل أنه بلد المنشأ أو  عدم معرفة وف 

وط الكشف و . يذكر  تطبيق، فلن يكون لهذا الحكم أي أثر لل ي أن تنطبق شر
اءاتعالوة عىل ذلك، من وجهة نظر سويرسية، ينبغ  عىل الموارد  الدولي عن البر

ي لمناطق الواقعة خارج لالوراثية البحرية 
ك متعدد األطراف، مثل النظا األراض  ي تخضع لنظام مشب 

م متعدد األطراف الوطنية وعىل الموارد الوراثية الت 
 لمعاهدة النباتات. 

ا WIPO/GRTKF/IC/40/16انظر عىل سبيل المثال   29
ً
ي سياق المعارف  تضم بشأن بوابة دولية 2001سويرسا لعام  مساهمة. انظر أيض

قواعد البيانات ف 

 . IP/C/W/400/Rev.1إل مجلس تريبس  قدمتها  التقليدية

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ar/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_16.pdf
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/IP/C/W400R1.doc
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ي الملحقيرد  ،ألغراض التوضيحو 
ح ف  . نظام المعلومات الدولي  للتعبب  عنيمكن استخدامه  نص مقب 
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ح – الملحق ط المعاملة  للتعبب  عنيمكن استخدامه  نص مقب   نظام المعلومات الدولي و بالمثل حكم شر

حةتهدف  ي هذ النصوص المقب 
ي  الموادتشب  إل نصوص . وهي المساهمة هالتالية إل توضيح الفكرتي   الجديدتي   المقدمتي   ف 

الواردة ف 
ان مع   نص. ذلك النص الرئيس ويجب قراءتها باالقب 

 5المادة 

 والمعاملة بالمثلعدم الرجعية 

 ... 

ط الكشف   5.2 ي المادة  المنصوص عليهيجوز لألطراف المتعاقدة تطبيق شر
ز
ما يتصل و  الوراثيةفقط عىل الموارد  3ف

ي تعود لالمعارف التقليدية بها من 
 هذا الصك.  عىلالموقعة ألطراف الت 

 ثانيا7المادة 

 نظام المعلومات الدولية

ز  يقدميجب أن و نظام معلومات دوىلي تديره األمانة.  ه المادةُينشأ بموجب هذ  1-ثانيا7المادة  ز التالي الوظيفتي   : تي 

اءات من األطراف المتعاقدة  هذا الصك بالنفاذ إىل أنظمة المعلومات الوطنية  الموقعة عىل)أ( السماح لفاحصي الير
ونية/ من خالل بوابة 7المنشأة بموجب المادة   مركزية.  صفحة إلكي 

ي المادة  المنصوص عليهاالمعلومات  بتقاسم)ب( السماح 
ز
 الموقعة عىلمع جميع األطراف المتعاقدة األخرى  3ف

 هذا الصك. 

ز عىل   2-ثانيا7المادة  ي تمكاتب اليتعي 
ي المادة  المنصوص عليهاتقديم المعلومات  ألول مرةاإليداع م فيها الت 

ز
إىل نظام  3ف

ي موعد 
ز
اءة. تاري    خ  أقصاهالمعلومات الدوىلي ف  نرسر طلب الير

ي   3-ثانيا7المادة 
ف بالمعلومات الت  األطراف األخرى من خالل نظام المعلومات الدوىلي  تقدمهايجب عىل كل طرف متعاقد أن يعي 

وطعىل أنها كافية لتلبية  ي المادة  المنصوص عليهاالكشف  شر
ز
 . 3ف

 ق والوثيقة[لح]نهاية الم


