
  
  

  
  ١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  
  

يف جمال املوارد دليل التشريعات 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

  الوطن العربييف



  
  

  
  ٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 
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  ٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

  

لقد حبى اهللا الوطن العربي بثروة هائلة من التنوع الحيوي والموارد الوراثية النباتيـة والحيوانيـة                

وهذا ناتج عن الموقع الجغرافي المتميـز لوطننـا         . وبكنز وافر من المعارف التقليدية والتقانات المتوارثة        

 من المحيط إلى الخليج ، وأيضاً عن عبقرية اإلنسان العربي الذي تفاعـل بـشكل                العربي وامتداد أطرافه  

  .إيجابي مع محيطه عبر القرون 

غير أن هذه الثروة من التنوع الحيوي والموارد الوراثية والمعارف التقليدية تحيط بها اليوم مخاطر               

 الذي تعرضت له الموارد الطبيعيـة       فزيادة على سوء االستغالل   . جمة تهدد بتقلصها بل وربما بانقراضها       

بشكل عام والتنوع الحيوي بشكل خاص في الوطن العربي خالل القرن الماضي وبداية القرن الحالي ، فإن                 

التهديدات الناتجة من التكنولوجيا الحديثة كالتحوير الوراثي وغيره أصبحت أكثر خطراً ، وإذا أضفنا إلـى                

ركات في الدول المتقدمة واألفراد إلى الهيمنة على المصادر الوراثية هذا كله السباق المحموم من طرف الش

في الدول النامية بواسطة الملكية الفكرية وبطرق شتى فإنه يصبح مـن البـديهي ضـرورة اتخـاذ كـل                    

اإلجراءات الالزمة لحماية تنوعنا الحيوي ومواردنا الوراثية التي هي ضمان استمرار الحياة فـي وطننـا                

  .ا على الغذاء والكساء والدواء بل والهواء الذي نتنفسه نحن وأحفادنا على امتداد المستقبل وضمان توفرن

حالياً تمتلك الدول النامية ومنها الدول العربية مصادر وراثية ومعارف تقليدية هائلة ولكنها ال تملك               

أمـا الـدول    . لوجه األكمل   التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على هذه الموارد وتطويرها واالستفادة منها على ا          

المتقدمة والتي فقدت بفعل التصنيع جزءاً هاماً من تنوعها الحيوي ، فهي تبذل ما في وسعها لالستفادة من                  

  .التنوع الوراثي في الدول النامية 

وقد أبرمت عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية ، تمت اإلشارة إليها في هذا الـدليل ، إلرسـاء قواعـد                   

التنوع الحيوي والمصادر الوراثية وتنميتها بصفة مستدامة وتقاسم منافعها بـشكل عـادل ،              المحافظة على   

بحيث تستفيد الدول المتقدمة من موارد الدول النامية لتغذية آلتها التصنيعية والتطويرية ، وتـستفيد الـدول                 

ألسباب متعددة ، المعادلة غيـر  النامية من التقدم الصناعي الذي يحتكره العالم المتقدم إال أنه ، لغاية اآلن و           

  .متوازنة وهي ليست لصالح الدول النامية 

وقد أصبح لزاماً على الدول النامية ، والدول العربية على  وجه الخصوص ، أن تحمي مقـدراتها                  

الوراثية ، كما بدأت بالفعل العديد من الدول ، بواسطة قوانين توفر الحماية لمصادرها الوراثية ومعارفهـا                 

قليدية وتحمي حقوق مزارعيها وجماعاتها المحلية وتشجع علماءها وباحثيها على األخذ بأحدث العلـوم              الت

والتكنولوجيات لتطوير هذه الموارد واالستفادة منها محلياً ، وربما عالمياً ، على أن تعود األربـاح علـى                  

 االتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة ،   والبد لهذه الترسانة القانونية أن تتعامل بإيجاب مع كل. الوطن العربي  

التي تعد معظم الدول العربية أعضاء في أكثرها مع محاولة االستفادة من كل ما هو إيجابي فيها وتـوخي                   



  
  

  
  ٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ويبقى التعاون والتنسيق بين الدول العربية الوسيلة األنجع للتعامل مـع هـذا             . الحذر وتجنب كل سلبياتها     

ية المتداخلة واألخذ بحسناتها وتالفي سيئاتها وأيـضاً لتعزيـز موقـف            الخضم الزاخر من االتفاقيات الدول    

  .المتفاوض العربي سوءا في مراحل التحضير أو التعديل أو التنفيذ لهذه االتفاقيات

وقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا الدليل ومساهمة منها فـي تنـوير الـرأي العـام                  

ة بأهمية وتعقيد هذا الملف ، وأيضاً تدعيماً لجهود المشرع العربي بتقديم            وأصحاب القرار في الدول العربي    

إطار عمل له يسانده في إعداد تشريع وطني يحمي الموارد والحقوق الوطنيـة وينميهـا ويتفاعـل مـع                   

االلتزامات والحقوق الدولية على بصيرة وبمنتهى الحذق والذكاء ، ضماناً لالستفادة من كل ما هو إيجـابي          

ويحوي الدليل أيضاً على منهجية إلعداد التشريعات بمشاركة كل الفـاعلين وأصـحاب             . فادي السلبيات   وت

المصالح على الصعيد الوطني ، ويضم نماذج لبعض التشريعات لبعض الدول والمؤسسات قصد االستنارة               

  .كب متطلبات العصر بها لوضع تشريعات تتالءم مع معطيات البلد البيئية واالقتصادية واالجتماعية وتوا

وفي الختام يسعدني أن أقدم جزيل الشكر للخبراء الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل بأسلوب متميز ، 

ويحدوني أمل كبير أنه سيساهم في إرساء قواعد قانونية على مستوى األقطار العربية والوطن العربي ككل                

مستدامة وحماية حقوق المواطن العربي في إبداعه       من أجل الحفاظ على مصادرنا الوراثية وتنميتها بطرق         

  .سواء الفكري أو التكنولوجي وتدعيم تفاعله االيجابي مع اآلخرين في إطار واقع العولمة 

  .واهللا ولي التوفيق 

  

  

  

  الدكتور سالم اللوزي
       المدير العام                         

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  ٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  اتالمحتوي

 

 المحتويات



  
  

  
  ٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

  رقم الصفحة     

  ٢  تقديم
  ٥  المحتويات
  ٨  المقدمة

  ١٠  موجز الدراسة
    

التشريعات في مجال الموارد الوراثية النباتية والمتغيرات : الباب األول 
  :وأهداف الدليل العالمية 

  
١٨  

  ١٨    التطور في الفكر العالمي تجاه التكنولوجيا والملكية الفكرية١-١

  ١٩  المعاهدات الحديثة وعالقتها بالموارد الوراثية النباتية  االتفاقيات و٢-١

  ٢٠  ل العالم المتقدمدو  الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية و٣-١

  ٢١    الموارد الوراثية النباتية كعنصر اقتصادي٤-١

  ٢٢    غاية التشريعات وااللتزامات الدولية٥-١

  ٢٣    أهداف الدليل٦-١
  

ارد الوراثية النباتية  والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموتتحليل لالتفاقيا:  لباب الثاني ا
  : الزراعةلألغذية و

  
٢٦  

  ٢٦    منهج التحليل١-٢

  ٢٦   الحيوي  اتفاقية التنوع ٢-٢

  ٣٠   الحيويلالتفاقية المتعلقة بالتنوع اجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية   بروتوكول قرط٣-٢

  ٣٢    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ٤-٢

خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  ٥-٢
  للمنافع الناشئة عن استعمالها

  
٣٤  

  ٣٥    المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ٦-٢

في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو  م المتحدة لمكافحة التصحر  اتفاقية األم٧-٢
  من التصحر وبخاصة أفريقيا

  
٤٢  

  ٤٥   اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المعرضة للخطر من الحيوانات والنباتات البرية٨-٢

  ٤٧   إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية  ٩-٢

  ٤٩  اية األصناف النباتية الجديدة اتفاقية حم١٠-٢

  ٥٣   لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةاإلفريقية االتفاقية ١١-٢

ة الخاصة بمأوى الطيور  الدولي باألراضي الرطبة ذات األهميةالمتعلقةتفاقية  اال١٢-٢
  )رامسار (المائية

  
٥٣  

  ٥٤   أنواع الحيوانات البرية المهاجرة حفظتفاقيةا ١٣-٢
  
 

  ٥٤  حمر وخليج عدن للمحافظة على البحر األاإلقليميةفاقية الت ا١٤-٢

  ٥٤   التشريعات العربية في مجال حماية الموارد الوراثية النباتية ١٥-٢

    



  
  

  
  ٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

منهجية إعداد نظم تشريعية خاصة بالموارد الوراثية  : الثالثالباب 
  :لألغذية والزراعة 

  
٥٩  

  ٥٩    مقدمة عامة١-٣

  ٥٩   لألغذية والزراعة الوراثية النباتية للتشريع للمواردالوطنية األهداف ٢-٣

  ٦١  اإلقليمية للنظم التشريعية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية  األهداف ٣-٣

  ٦٢   وطني خاص بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةتشريع   منهج وضع ٤-٣

لألغذية ثية  مجال الموارد الورا بناء قاعدة معلومات للتشريع في١-٤-٣
  والزراعة

  
٦٢  

  ٦٣    تشكيل مجموعات العمل المتخصصة للتشريع٢-٤-٣

  ٦٧  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   تشريع نموذجي مقترح لحماية٥-٣
    

  ٧٩  :العالم دول تشريع للموارد الوراثية في بعض نماذج لل: الرابعالباب 
  ٧٩  الهند  ١-٤
  ٨٠    الفلبين٢-٤
  ٨٢    بنجالديش٣-٤
  ٨٤   في مجال الموارد الوراثيةCGIARالسياسات التي يتبعها مجلس   ٤-٤
    

  ٨٩    المراجع
  ٩٤  الملخص اإلنجليزي
  105  الملخص الفرنسي

  ١١٤  فريق الدراسة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  ٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمـة

  

 

 المقدمـة



  
  

  
  ٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

لدقيق النادر ولكنه   لوراثي النباتي أو الحيواني أو الكائن ا      المورد الوراثي ليس هو فقط ذلك األصل ا       

 تشمل في داخلها ذلك األصل الوراثي، المعارف التقليدية التي تحيط بذلك المورد الـوراثي،           حلقات متكاملة 

والممارسات المحلية التي تراكمت عبر السنين وعبر أجيال عديدة لتصبح عالمة مميزة لمجتمع ما بكل ما                

رتبـاط   قد يصل في بعض المجتمعـات إلـى اإل         يوية وخبرات وتميز في التعامل والتداول الذي      فيه من ح  

ففـي بعـض   .  الروحي بين تلك المجتمعات وذلك األصل الوراثي الذي قد يمثـل الحـضارة واألصـالة        

) قـل النُ(فقد ظهرت أشجار اللـوز      . بعد الحياة  المجتمعات المورد الوراثي هو جزء من تقاليد الحياة أو ما         

Almond    سنة قبل   ٣٠٠٠وانتشرت في شرق البحر المتوسط خالل       ،   سنة قبل الميالد     ٨٠٠٠ في اليونان 

 قبـل  ١٣٢٥  سـنة  الميالد ولكنها اكتشفت في مقبرة الملك المصري الصغير توت عنخ آمون الذي تـوفي             

  . ند البعثحتى تكون مصدر للغذاء والنماء للملك الصغير عكما يزعمون الميالد وقد وضعت هناك 

. في اآلونة األخيرة بدأ الحديث عن الموارد الوراثية في المحافل الدولية خاصة محافل الدول النامية            

 التجارة العالمية بما فيها من حمايـة االسـتثمارات التـي            تفاقيةا الدول المتقدمة تؤكد على تنفيذ       فإذا كانت 

ية أو دول الجنوب تحاول أن تتجمع لكـي تحمـي           وظفت في تطوير التكنولوجيات الحديثة فإن الدول النام       

ثرواتها ومصدر نمائها وتاريخ األجداد ومصدر الكساء والغذاء والدواء للبشرية في المستقبل وهي الموارد              

 .الوراثية والمعارف التقليدية والممارسات المحلية اإلبداعية المرتبطة بها

 الدولي واإلقليمي هو بداية الطريق للوصول     المستوى عرفة والمعلومات كما هو مطروح على     إن الم  

 حماية قد تضع الدول العربية على نفس الدرجة مـع             لموارد الوطن العربي الوراثية ،     إلى حماية مستنيرة  

  .لى تعضيد دور المفاوض العربي في االتفاقيات الدوليةؤدي إتوالدول التي تملك التكنولوجيا المناسبة 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  ١٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـموجز الدراس

  

 

 موجز الدراسة



  
  

  
  ١١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

 النباتي أو الحيواني أو الكائن الـدقيق النـادر والمعـارف            ي هو ذلك األصل الوراث    يالمورد الوراث 

والتي تراكمت عبر السنين وعبر أجيال عديدة لتصبح عالمة         به ،   التقليدية والممارسات المحلية التي تحيط      

 في المحافل الدولية من منطلق حماية استثمارات ةراثي الموارد الود  بدأ الحديث عنوق .مميزة لمجتمع ما 

وبالتالي كان على دول الجنوب أن تتجمع لكي . الدول المتقدمة التي وظفت في تطوير التكنولوجيات الحديثة

تبطة  والمعارف التقليدية والممارسات المحلية اإلبداعية المر      ةتحمي ثرواتها الطبيعية ومنها الموارد الوراثي     

 . بها ، فهي تعتبر مصدر نمائها وتاريخ األجداد ومصدر الكساء والغذاء والدواء للبشرية في المستقبل 

لثانية وظهور أهمية التكنولوجيـا فـي التنميـة          قد بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية ا      وكان هذا االتجاه    

 ف إلـى  وهي تهدSustainable Developmentولكن في المقابل اقترحت استراتيجية التنمية المستدامة 

غيـر   تنوعها في بيئتها الطبيعيـة و      لىاالستخدام األمثل للموارد المتاحة خاصة الموارد الوراثية للحفاظ ع        

وتم تطوير أساليب جديـدة للتطـوير       . بيعية واعتبار أن ما نملكه اليوم هو استعارة من األجيال القادمة          الط

 التكنولوجيا الحيوية ، وصنفت بعض من تلـك األدوات واألسـاليب             للمادة الحية باستخدام أدوات    يالوراث

 لمن قام بتطويرها proprietary)( إنها ملك على ”Know how“ خاصة ما يقع تحت ما يسمى بالمعارف

وربـط مـا بـين      " بحقوق الملكية الفكرية  "واقترح حماية هذه التكنولوجيات محليا ودوليا تحت ما يسمي            

حركة المنتجات واستخدامات العالمات التجارية والمؤشـرات الجغرافيـة واألصـناف           استغاللها تجاريا و  

ـ   ،  الل اتفاقيات التجارة العالمية     ـن خ ـم النباتية المتميزة وغيرها   ة التجـارة العالميـة     ـوأنـشأت منظم

World Trade Organization لإلشراف على تنفيذ تلك االتفاقيات .  

تملك ، ال ةة خاصة الدول التي تعتبر مراكز منشأ للموارد الوراثي        وظهرت خطورة في أن الدول النامي     

القدر الكافي من التكنولوجيا الحديثة والموارد المادية التي تمكنها من تطوير مواردها الوراثيـة وحمايـة                

 تعترف بـأن للمجتمعـات      وبالتالي صدرت اتفاقيات أخرى   .  المعارف والممارسات التقليدية التي تميزها      

 ومعارفها وممارساتها التقليدية    ةلمحليه للدول النامية لها حقوق ملكية فكرية في مواردها الوراثي         نات ا والكيا

ـ  التكنولوجيات والمعلومات والوسائل ا     ، في الحصول على    ولها الحق من خالل تشريعاتها الوطنية      ة لعلمي

 ومعارفها وممارساتها التقليديـة     ةثي الناتج عن استخدام مواردها الورا     العائدالحديثة كنوع من المشاركة في      

وأعطت بعض من تلك االتفاقيات حق السيادة الوطنية على تلك الموارد           .   المصاحبة على النطاق التجاري   

  ) .١٩٩٤ (حيوي ومنها اتفاقية التنوع الةالوراثي

استمرت تطورات حركة االتفاقيات سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي وصدرت العديـد مـن               

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيير المنـاخ       ات ومنها على سبيل المثال وليس للحصر        االتفاقيات والمعاهد 

،  خطوط بون    )٢٠٠٠ (الحيوي المتعلقة بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع        ةوبروتوكول قرطاجن 

ـ   التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل          ئة عـن اسـتعمالها،     والمنصف للمنافع الناش



  
  

  
  ١٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

، وهي المعاهدة األولى الدولية     )٢٠٠١(المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة         و

التي تعترف بحقوق الملكية الفكرية للمجتمعات  والجماعات والدول التي تملك الموارد الوراثيـة النباتيـة                

واتفاقيـة حمايـة    ) WIPO(في المقابل تم إنشاء المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة           و. لألغذية والزراعة 

بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية سواء في التكنولوجيـات         ) UPOV،  ١٩٦١(األصناف النباتية الجديدة    

  .الحديثة أو األصناف النباتية الجديدة

النامية لالستفادة مـن التكنولوجيـات      وكان لذلك أن تقلصت حرية الحركة التي كانت متاحة للدول           

الجديدة وبدء ظهور العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة الثنائية واإلقليمية سواء بين الدول المتقدمة 

وأتضح أن بعض من تلك االتفاقيات      . والدول النامية أو بين المنظمات اإلقليمية في الشمال ودول الجنوب           

يود جديدة لم ترد في االتفاقيات أو المعاهدات الدولية وتزيد من معدل التـدخل فـي                اإلقليمية  التي تضع ق    

  .السيادة الوطنية 

خالل الفترة السابقة دخلت العديد من التكنولوجيات إلى التطبيق المدني بعد النجاح العسكري ومنهـا               

الخـضراء والثـورة    وحدث ارتباط  بين الثـورة   Nano Technologyالتكنولوجيات المتناهية الصغر 

  وظهـرت   genomics, proteomics, bio-informaticsاإللكترونية، وظهرت تطبيقات جديدة منهـا  

" Bio-trade"آفاق جديدة لتنمية كثير من الصناعات وبدأ نوع جديد من األعمال يعرفً  بالتجارة الحيويـة                 

   . Bio-piracyة حيويالذي قد يصاحبه في بعض األحيان قرصنة 

الكائن الكامـل أو العـضو أو        ليس هو    يجة لهذا التطور التكنولوجي فقد أصبح المورد الوراث       ونتي

 الجينية التي تتميز بخصائص فسيولوجية نادرة ويمكن أن تنقـل           ةلكن  الصفة أو الميزة أو التركيب      لخلية و ا

 ناحية نوعية المنتج أو وبالتالي فإن النبات البري الذي لم تكن له استخدامات اقتصاديه من .من كائن آلخر

 اً أصبح مصدر   أو الصنف النباتي، قد    يكمية اإلنتاج أو غيرها من معايير القيمة االقتصادية للمصدر الوراث         

  .لجينات نادرة تستخدم لرفع القيمة االقتصادية والتسويقية واإلنتاجية لصنف نباتي  تجاري

لك تنوع في األقاليم البيئية األمر الذي وضـع         وكذ" ثروة موارد وراثية  "بالنسبة للدول العربية فهناك     

حتمية جديدة وتحدي في أن يكون هناك استيعاب  كامل للتشريعات والمعاهدات الدولية وأن تكـون هنـاك                

، واستخدامه كنقطة تفاوضية في االتفاقيات اإلقليمية       الحيوي التنوع   يعات إقليمية ووطنية للمحافظة على    تشر

  .أو الدولية

ـ            والمنظمة ال   ةعربية للتنمية الزراعية وفي ظل مسئولياتها وأهدافها تبنت موضوع المـوارد الوراثي

 في الوطن العربي في ظل تنمية مستدامة وأعدت عدة دراسات لتوعيـة الـدول العربيـة                 الحيويوالتنوع  

جال بأهمية هذا الموضوع ، ومساندة جهود الحكومات والمتخصصين بالتنوع التشريعي الدولي الحالي في م    

ضـة علـى     وكذلك زيادة الوعي بتلك االتفاقيات والمعاهدات الدولية وااللتزامـات المفرو          ةالموارد الوراثي 

وكيفية التعايش مع بعض األحكام التي قد تكون غير منصفة أو           ،   كل اتفاقية    الحكومات بعد المصادقة على   



  
  

  
  ١٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ل حماية حقوق المجتمعات المحلية في      كيفية االستفادة من المميزات التي تطرحها كل اتفاقية خاصة في مجا          

 ومعارفها وممارستها التقليدية المتميزة وأهمية تواجد تشريعات ومؤسسات وطنية للموارد           ةمواردها الوراثي 

ول العربيـة وجـزء مـن واقـع          لألغذية والزراعة على أساس أن تلك االتفاقيات واقع  ملزم للد           ةالوراثي

  .العولمة

مساعدة في بناء التشريع الوطني المناسب وذلك بتحديـد األطـر المناسـبة          ويقدم هذا الدليل أيضا ال    

إلصدار تشريع يعبر عن المتطلبات والسياسات الوطنية وكذلك يلتزم بمعطيات االتفاقيات الدوليـة ويقـدم                

نموذج مقترح مناسب لتشريع وطني يهدف إلى حفظ وصيانة وتنمية وتداول وتبـادل وحمايـة األصـول                 

هذا النمـوذج لوضـع     بويمكن للمشرع في أي دولة عربية أن يستنير         ،  نباتية لألغذية والزراعة     ال ةالوراثي

  .مسودة التشريع الوطني 

 مهما تعددت فإن الهدف من التصديق عليها        ةاالتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الموارد الوراثي      

جات جديدة تساهم في رفع مستوى المعيـشة        هو إتاحة الموارد  للجميع حتى يمكن استغاللها في تطوير منت          

أو القضاء على الجوع أو تحجيم مرض ما أو تحقيق الرفاهية للمجتمع وذلك في ظل نظام مشاركة الجميع                  

 .في العوائد والمنافع الناشئة

 واالستخدام المستدام لعناصره وكـذلك      الحيوي التنوع   الحيوي تهدف إلى الحفاظ على    اتفاقية التنوع   

 الحيوي في العوائد التي تنتج من استغالل تلك العناصر وتشجع االستثمار في مجال صيانة التنوع  المشاركة

من جانب الحكومات الوطنية على أساس أن لها سيادة وطنية عليها ولها الحق في إصدار التشريعات التي                 

همها مقاصة المعلومات التـي   االتفاقية العديد من اآلليات  أ وتطرح  . ها ونقلها والتجارة فيها   تسهل استخدام 

تساعد علي تبادل المعلومات بين الدول وتقدم االتفاقية دعم للدول النامية لبناء قدراتها في مجال حفظ التنوع 

وفي نفس الوقت يهدف بروتوكول قرطاجنة بشأن األمان الحيوي .   وكذلك في مجال األمان الحيويالحيوي

إلى التأكد من تواجد مستوى مناسب من األمان الحيوي في حالـة            )  ٢٠٠٠ (الحيويالتابع التفاقية التنوع    

نقل، تداول واستخدام والتخلص من مخلفات الكائنات الحية المحورة وراثيا والتي قد يكون لها تأثير علـى                 

وهذا البروتوكول  .  مع األخذ في االعتبار الصحة العامة لإلنسان       الحيويالحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع     

  .الحيويال زال جزءاً من التزامات أطراف اتفاقية التنوع 

 تهدف إلـى تخفـيض      ١٩٩٢وهناك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  التي صدرت عام            

فـي  ) والتي تأتي من األنشطة الصناعية واالستهالكية لإلنـسان       (وتثبيت تركيز غازات االنبعاث الحراري      

 الذي ال يسبب خطورة على نظام المناخ وحتى ال يتعرض إنتاج الغذاء للنقص              الغالف الجوي إلى المستوى   

وحتى يمكن لمشروعات التنمية االقتصادية السير بنهج مستدام وبدون تدهور للبيئة الطبيعية لحياة اإلنـسان        

ذات مـن أكثـر المنـاطق    ) المنطقة الجافة(تعتبر الدول العربية بحكم موقعها في      . في الحاضر والمستقبل  

 هذه األنظمة لذلك فان الـدول العربيـة لتـأمين           ةاألنظمة البيئية الهشة ويلعب المناخ دوراً هاماً في تركيب        
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 الطبيعية البد وأن تسهم في العمل على تثبيت تركيز الغازات بانضوائها تحـت              ةوسالمة مواردها  الوراثي   

  .لواء هذه االتفاقية

 رد  ٢٠٠١ النباتية لألغذيـة والزراعـة عـام         ةد الوراثي وكان صدور المعاهدة الدولية بشأن الموار     

 النباتية لألغذية والزراعة وضمان حرية استخدامها المستدام ةاعتبار للدول النامية  وصيانة مواردها الوراثي

فهذه االتفاقية تعترف بدور المجتمعات المحلية واألهلية       . والمتواصل لتحقيق األمن الغذائي للدول والشعوب     

في ،  النباتية   ةرعين والمعارف التقليدية في جميع أنحاء العالم وبالذات مراكز المنشأ للموارد الوراثي           والمزا

 مع االعتراف بحقوق المزارعين في  األصناف النباتية الجديدة والحق فـي             ةصيانة وتنمية الموارد الوراثي   

ركز المنشأ، وكذلك الحق في المـشاركة       المشاركة المتكافئة في اقتسام العوائد الناتجة عن استخدام موارد م         

  . في صنع القرارات ذات الصلة

وضعت االتفاقية العديد من اآلليات المؤسسية منها إنشاء نظام متعدد اإلطراف لتجميع والتبادل الحر              

خاصة المودعة لدى المراكز الدولية للبحـوث الزراعيـة التابعـة للمجموعـة             ( النباتية   ةللموارد الوراثي 

  ومع األخذ في االعتبار الحقوق السيادية للدول على مواردهـا            CGIAR)-رية للبحوث الزراعية    االستشا

 الذاتية خاصة األطراف التي تعتبر مركز منشأ لموارد وراثية  وذلك من خالل اتفاقية نقل المـواد                  ةالوراثي

)Material Transfer Agreement, MTA  ( ـ التي تساعد في تيسير نقل وتجميع المـوار ،  ةد الوراثي

 ولـم تـدخل هـذه        ، لحق بها قائمة بالمحاصيل التي تخضع لنظام المعلومات المتعدد األطراف         المعاهدة أ 

  ). ٢٠٠٣ سبتمبر ٧حتى (دقت عليها ا دول عربية ص٦االتفاقية حيز التنفيذ ولكن هناك 

اسم العـادل    خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتق         ٢٠٠٢وصدرت في عام    

والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها بهدف مساعدة األطراف والحكومـات وغيرهـا مـن أصـحاب                

المصلحة على وضع  استراتيجيات إتاحة الموارد الوراثية  ولتقاسم المنافع ووضع آليات تسهم في وضـع                 

فهي تبين خطوات الحصول    . ضاألطر التشريعية أو اإلدارية أو السياسية التي تمكن هذه الجهات من التفاو           

على الموارد الوراثية النباتية وكيفية تقاسم منافعها والتركيز على التزام من يستعملونها بالحـصول علـى                

 الشروط التـي يجـب   عنلة  من الجهات المسؤو Prior Informed Consent (PIC) المسبقة ةالموافق

الرئيسية لمستخدمي الموارد الوراثية وتشدد على أهميـة        االتفاق عليها تبادلياً وتحدد األدوار والمسؤوليات       

  .إشراك جميع أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الخاصة بذلك

وصدرت اتفاقيات ومعاهدات  ذات صلة غير مباشرة بالموارد الوراثية  ولكنها ذات أهمية خاصـة                 

 التـصحر   ي من الجفاف الـشديد أو مـن       ومنها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعان         

 تشجيع تواجد برامج محلية ومساعدات دولية لمكافحة التصحر وكذلك االتفاقية           وبخاصة أفريقيا وتهدف إلى   

العالمية للتجارة  في الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض وهي تنظم العمليات التجارية الدولية وحركـة               

خطر من الحيوانات والنباتات البرية وحمايـة جميـع األنـواع النباتيـة             نقل وحيازة األنواع المعرضة لل    
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والحيوانية وذلك ألنها جزء من الحياة الطبيعية غير القابلة لإلحالل في حالة انقراضها وذلك مـن خـالل                  

  .التوعية والتعاون الدولي 

ة والمـوارد الطبيعيـة     وهناك أيضا اتفاقيات ومعاهدات إقليمية مثل االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيع         

) رامسار( الطيور المائية بمأوىواالتفاقية المتعلقة باألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية الخاصة ) ١٩٦٨(

) ١٩٧٩(واتفاقية حفظ أنـواع الحيوانـات البريـة المهـاجرة           ) ٣/١٢/١٩٨٢تعديل   (٢/٣/١٩٧١ بتاريخ

   ).١٤/٢/١٩٨٢تاريخ االعتماد (يج عدن واالتفاقية اإلقليمية للمحافظة على البحر األحمر وخل

 عـام   (WIPO) فقد أنشأت منظمة األمم المتحدة  المنظمة العالمية للملكية الفكرية            من ناحية أخرى  

بهدف تشجيع حماية حقوق الملكية الفكرية في كل دول          - سويسرا   – ومقرها الرئيسي في جنيف      – ١٩٧٤

وتتولى المنظمة تطوير آليـات تيـسير   . ون مع الهيئات الدوليةالعالم  من خالل التعاون بين الدول  وبالتعا       

واتفاقية بـرن   ) ١٨٨٣(الحماية الجيدة للملكية الفكرية بما  يتفق مع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية              

ومن ناحية أخـرى    . أو أي اتفاقيات أو معاهدات  دولية أخرى       )  ١٨٨٦(لحماية المصنفات األدبية والفنية     

 المنظمة إلى تشجيع إبرام المعاهدات الدولية الجديدة وتحديث التشريعات الوطنية للـدول األعـضاء               تهدف

  . الدول الناميةا المرتبطة بالملكية الصناعية إلىوفى الوقت نفسه نقل التكنولوجي

، )(UPOV)اتفاقية حماية األصناف النباتية الجديدة      (أما األصناف النباتية الجديدة فلها اتفاقية خاصة        

، ) WTO(اتفاقيات التجـارة العالميـة      بة للموارد الوراثية النباتية إلى أن       وترجع أهمية هذه االتفاقية بالنس    

تشمل في بنودهـا حمايـة       ،   )TRIPS( حقوق الملكية الفكرية     فيخاصة اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة      

ية الموارد الوراثية النباتية الداجنة منها أو البرية        األصناف النباتية الجديدة فقط كملكية فكرية وال تشمل حما        

 يمع كون تلك الموارد الوراثية النباتية هي األساس الذي يعتمد عليه المربـي كمـصدر للتنـوع الـوراث                  

ال تعترف اتفاقيات منظمة التجـارة العالميـة بحمايـة           في نفس الوقت  . المطلوب الستنباط أصناف جديدة   

 النامية أن تربط في تشريعاتها      الدول يقترح على تمعات والجماعات المحلية وبالتالي     المعارف التقليدية للمج  

المحلية  بين استخدام الموارد الوراثية النباتية في استنباط أصناف نباتية جديدة وبين سريان الحماية عليهـا                 

وحيث أن . ها والماديةلتزام بتقاسم المنافع التكنولوجية منإضافي للحصول على الحماية ولكن كإليس كشرط 

 البديل األكثر توافقاً مع     UPOVخر فقد وجدت معظم الدول في اتفاقية         تسمح بإتباع نظام آ    TRIPSاتفاقية  

  .متطلبات الدول النامية 

على المستوى العربي، الظروف السياسية التي تغلغلت بين الدول العربية خالل العصور الحديثة لم              

ويرهـا الجهـد    افية إلعطاء الموارد الوراثية النباتية وحمايتها وصيانتها وتط       توفر لتلك الدول الفرصة الك    

.  الرغم من تصديق العديد من الحكومات العربية على االتفاقيات الدولية ذات الصلةالتشريعي المناسب على

ناها الشامل  هذا ال ينفي أن هناك العديد من الجهد التشريعي في مجاالت قد تؤثر على الموارد الوراثية  بمع                 

 واعتبر اإلطار   ٢٠٠١، فقد أصدر  السودان قانون حماية البيئة لعام          ) الحيواني والنباتي والكائنات الدقيقة   (



  
  

  
  ١٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

القانوني للعمل من أجل صيانة الموارد الوراثية ، وفي دولة األمارات العربية المتحدة أصـدرت الدولـة                  

أما في تونس فقـد أصـدرت       . وتنميتها وتطويرها  في شأن حماية البيئة      ٢٤/١٩٩٥القانون االتحادي رقم    

قوق المربين فـي    الحكومة التونسية العديد من التشريعات للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية وحماية ح           

ت وتشمل حمايـة    ، ووضعت الجزائر بعض النصوص في التشريعات في بداية التسعينا         األصناف الجديدة   

 واتفاقية مكافحـة التـصحر      ١٩٩٤ عام   الحيوي عمان إلى اتفاقية التنوع      وانضمت سلطنة الموارد الوراثية   

المملكـة  . واتفاقية تغيير المناخ واتفاقية بازل وأصدر قانون الحجر الزراعي وقانون األصـناف النباتيـة             

المغربية انضمت إلى العديد من االتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعيـة خاصـة المـوارد                 

 والمعاهدة  المتعلقة بحمايـة المنـاطق        CIIESلوراثية ، ومنها المعاهدة الدولية لحماية النباتات ومعاهدة         ا

 واتفاقية مكافحة التصحر ، وهناك العديد من التشريعات الوطنيـة المتعلقـة             حيويالرطبة واتفاقية التنوع ال   

  .ية األصناف النباتيةلحما) ١٩٩٧ (١,٩٦,٢٥٥بالموارد الوراثية النباتية منها القانون 

أصدرت الحكومة المصرية العديد من القوانين الداخلية  التي لها صلة بالموارد الوراثية ومنها قانون              

 وكذلك قانون الحجر الزراعي وأخيـراً قـانون          ١٩٩٤ لعام   ٤ وقانون البيئة رقم     ١٩٦٦ لعام   ٥٣الزراعة  

 ينص في الجزء الرابع منه على حماية األصناف          والذي ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية رقم      

 ومعاهـدة التغيـرات     الحيـوي ومصر عضو في اتفاقية مكافحة التصحر، اتفاقية التنوع         . النباتية الجديدة   

 فـي عـام   H٣٩٢,١٨,٠٤,١٣٩٨المملكة العربية السعودية أصدرت قانون المراعـي       . المناخية وغيرها   

.  والذي يمنع األنشطة الخاصة بتـدهور الغطـاء النبـاتي          M/٢٢ ٠٣,٠٥,١٣٩٨ وقانون الغابات    ١٩٧٨

الجمهورية اليمنية  أصدرت قانون البيئة الذي يمنع قطع األشجار والنباتات البرية ويؤكـد علـى إنـشاء                  

  .المحميات الطبيعية

 الـوطني للحكومـات فـإن منهجيـة إعـداد           موفي ظل االلتزامات الدولية وفي نفس الوقت االلتزا       

لوطنية لتنظيم أنشطة صيانة واستخدام وحفظ وحماية وتسجيل والوصول إلى الموارد الوراثية            التشريعات ا 

ويتيح لألقطار . النباتية لألغذية والزراعة سوف تؤثر على مستقبل هذه الثروات الطبيعية ودرجة استدامتها    

 ذلك إلي تحديد أألهـداف    ويحتاج. العربية فرض سيادتها على مواردها الوراثية وتقاسم منافع استخداماتها          

 وإتباع منهج يعتمد علـى    اإلقليمية والوطنية للتشريع المتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،           

بناء قاعدة معلومات للتشريع في مجال الموارد الوراثية النباتية وتشكيل مجموعات العمـل المتخصـصة               

مجموعة عمل حقوق المجتمعات المحلية وحماية المعارف       ، للتشريع ومنها مجموعة عمل حقوق المزارعين     

التقليدية، مجموعة عمل حقوق المربين، مجموعة عمل بناء الكيان الوطني لتنفيـذ ومتابعـة التـشريعات                

  .الخاصة بالموارد الوراثية النباتية

 والزراعة أطلـق     لحماية الموارد الوراثية النباتية لألغذية     تشريعيويقدم هذا الدليل اقتراحا لنموذج      

وهذا النموذج فيه من الديناميكيـة مـا    " . قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       "عليه إسم 



  
  

  
  ١٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

يسمح لكل قطر عربي أن يأخذ منه بعض المواد التي تتناسب مع موقف الموارد الوراثية محلياً ويـشتمل                  

 لكل خصوصياته والوفاء بإلتزاماتـه      خذ بعين االعتبار  على العديد من البدائل التي تساعد كل قطر على األ         

  .  الدوليةالوطنية، اإلقليمية و

، الفلبينوتحتوي هذه الوثيقة أيضاً على نماذج لعديد من التشريعات الوطنية لدول الهند، بنجالديش،              

يـة للبحـوث     االستـشارية الدول   للمجموعةوكذلك عرض للسياسات التي تتبعها المراكز البحثية التي تتبع          

  .في مجال تداول الموارد الوراثية) CGIAR(الزراعية 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  ١٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 
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  ١٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

  

  :لملكية الفكرية  تجاه التكنولوجيا واالعالمي التطور في الفكر ١-١

، كمـا   للتكنولوجيا  النسبيةاألهميةانتصار قوات التحالف ظهرت   و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية    

   وهي التـي تهـدف إلـى   Sustainable Development المستدامة أن من أهم ما طرح مسألة التنمية

لى تنوعها في بيئتها الطبيعية وغيـر       ظ ع  والحفا رد المتاحة خاصة الموارد الوراثية    مثل للموا األاالستخدام  

  .بار أن ما نملكه اليوم هو استعارة من األجيال القادمة بيعية واعتالط

لكرموسومات وتم تطـوير   التركيب الكيماوي ل Watsonوجاءت بداية الخمسينيات واكتشف واتسن

ات متعددة الجنـسية مـوارد      لمادة الحية ، ووظفت الدول المتقدمة والشرك       للتطوير الوراثي ل   أدوات جديدة 

 ة تحتفظ بالميز   تلك الشركات حتى   أسراربشرية ومادية ضخمة في تطوير تكنولوجيات حديثة أصبحت من          

ات الحديثة في تحسين منتجات قائمة وإضافة منتجات        واستخدمت هذه التكنولوجي  ،   لها في األسواق     سبيةالن

ن يتم نوع من التخصص بين الشركات ومـن هنـا           وأاخل هذه التكنولوجيات كان البد       ومع تعقد وتد   جديدة

    ."لفكرية احقوق الملكية"دوليا تحت ما يسمي جاءت  ضرورة حماية هذه التكنولوجيات محليا و

ن استخدام تلك   في منع اآلخرين م   حب التكنولوجيا الحق اإلستئثاري      تتيح لصا  وحقوق الملكية الفكرية  

  .ي يدفع نظير هذا االستخدامذن مكتوب ومقابل مادالتكنولوجيا بدون إ

ـ TRIPS  اتفاقية التربس لذلك أضيفت إلى اتفاقيات التجارة العالمية ة  وهي اتفاقية الجوانب المتعلق

 لنقل واستخدام التكنولوجيات وربـط ذلـك بحركـة          بالتجارة والملكية الفكرية والتي وضعت معايير جديدة      

. هـا  وغير ات الجغرافية واألصناف النباتيـة المتميـزة      جات واستخدامات العالمات التجارية والمؤشر    المنت

  . بذاتها يدفع لها مقابل االستخداموأصبحت بذلك التكنولوجيا سلعة

 ١٩٩٢ عـام   World Trade Organization   يع اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالميـة وتم توق

 أو تعـديل    ع اتفاقياتها ومنها إصدار    وغيرها للدخول في عضويتها وااللتزام بجمي      وتسارعت الدول المتقدمة  

 ال تملك   لناميةن الدول ا   في أ  وظهرت خطورة . القوانين المحلية بما يتفق مع حماية حقوق الملكية الفكرية          

 وحماية المعارف التقليديـة     تمكنها من تطوير مواردها الوراثية     التي   در الكافي مـن التكنولوجيا الحديثة    الق

  ).  وغيرها- الطب باألعشاب –األصناف البلدية  –وصيانة البذورأساليب حفظ ( تميزها التي

  

التنوع الوراثي والبيولوجى الحالي   التي تهتم بالحفاظ على CBDالحيويوبعد إصدار اتفاقية التنوع 

ـ       في بنودها ما يؤكد  حقوق الملكية الفكرية         لم تذكر  تفاقيةاال تلك   إنوجد   وراثي  لمراكز المنشأ للمـورد ال

ات والجماعات والكيانات الجغرافية أو المحلية في معارفها التقليديـة           للمجتمع حقوق الملكية الفكرية  وكذلك  



  
  

  
  ٢٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

.  المورد الوراثي في موقعة الحالي      التي تراكمت عبر األجيال وساهمت في الحفاظ علي        وممارستها المحلية 

ول أو حتـى     الحـص   على  الكيانات أوعات أو المجتمعات     بعض من تلك الجما    تتمكنم  وفي الوقت نفسه ل   

. أو الممارسـات  والمعـارف التقليديـة          تساعدها في استخدام المورد الوراثي       تطوير تكنولوجيات حديثة  

تفاقيات أخرى تعترف بحقوق الملكية الفكرية للمجتمعات والكيانات المحلية وتتـيح لهـا             وبالتالي صدرت ا  

 الحديثة كنوع من المشاركة في العائـد       لعلميةجيات والمعلومات والوسائل ا    التكنولو الفرص للحصول على  

 النطـاق   ا  المحلية علـى     لها وممارسته   والمعارف التقليدية المصاحبة   الوراثيةردها  الناتج عن استخدام موا   

  .التجاري

ولم تعد الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والممارسات المحلية تعامل على إنها ملـك لإلنـسانية               

ن يستخدمها في تطوير منتجـات جديـدة ولكـن          لك المال أو التكنولوجيا أن يجمعها وأ      لكل من يم  ومتاحة  

 ملكية استئثارية لتلك الدول أو المجتمعات التي تتواجد ية هيأصبحت تلك الموارد الوراثية والمعارف التقليد

  . بها وتخضع للقوانين واإلجراءات المحلية في حالة استخدامها ونقلها وتطويرها

لشركات متعددة الجنسية في وضع بروتوكوالت وسياسات جديدة للبحوث والتطوير تعترف           وبدأت ا 

على مواردها وكذلك حقها في المشاركة في العوائد التجارية وكـذلك للتعامـل             " مراكز المنشأ "فيها بسيادة   

م تلك الدول ن تقد، بشرط أطويل األمد مع أصحاب تلك الموارد والمعارف التقليدية لتحقيق أهداف مشتركة 

 وهذا في حـد ذاتـه     . معارف التقليدية  ملكيتها اإلستئثارية لتلك الموارد الوراثية أو ال       دأو المجتمعات ما يفي   

وشـركة  ) سكو سـميث كاليـن  حاليا جال(جالسكو ويلكم شركات وتعتبر  . لدول الناميةديد على اتحدى ج

 مواردهـا   فـي ا بحقوق دول الجنوب      وضعت سياسات جديدة تعترف فيه     التيوائل الشركات   شامان من أ  

  .الوراثية ومعارفها التقليدية

  :  االتفاقيات والمعاهدات الحديثة وعالقتها بالموارد الوراثية النباتية ٢-١

تطورت حركة التشريعات سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي وحدث ربط متعمد بين التجـارة               

وتقلـصت حريـة    ،   السلع وهو ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية         العالمية والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج    

لكنها كانت وما تـزال تملـك       ،  الحركة التي كانت متاحة للدول النامية لالستفادة من التكنولوجيات الجديدة           

وظهرت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة الثنائية واإلقليمية التي تـضع قيـود              . الحيويالتنوع  

 لم ترد في االتفاقيات أو المعاهدات الدولية وتزيد من معدل التدخل في أمور تقـع  تحـت الـسيادة                     جديدة

الوطنية مثل التدخل في التشريعات الوطنية حتى تتفق مع التزامات تلك االتفاقيات والمعاهدات الدولية مـن          

  .وجهة نظر دول الشمال

كان البد وأن يكـون     " ثروة عربية "العربي وهي   من ناحية أخرى تتنوع األقاليم البيئية داخل الوطن         

كامل للتشريعات والمعاهدات الدولية وأن تكون هناك تشريعات إقليمية ووطنيـة للمحافظـة   هناك إستيعاب   

،  واستخدامه كنقطة تفاوضية في االتفاقيات اإلقليمية أو الدولية لحماية حقوق       الحيويعليها لدعم هذا التنوع     



  
  

  
  ٢١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ومن أهم المعاهدات واالتفاقيات الدوليـة التـي        . وحماية المعارف التقليدية للجماعات   المجتمعات المحلية     

ـ     واتفا) CBD،  ١٩٩٢ (الحيوياعتمدت في اآلونة األخيرة اتفاقية التنوع        ر قية األمم المتحدة اإلطارية لتغي

، خطوط  )٢٠٠٠ (حيويال لالتفاقية المتعلقة بالتنوع     اإلحيائيةالمناخ وبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة      

بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها،              

، ١٩٦١(، اتفاقية حماية األصناف النباتية الجديدة       ) WIPO(اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية       

UPOV (     الموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة         وأخيراً المعاهدة الدولية بشأن)وهـي   )٢٠٠١ ،

المعاهدة األولى الدولية التي تعترف بحقوق الملكية الفكرية للمجتمعات  والجماعات والدول التـي تملـك                 

 وكذلك التي تتميز بها المعارف التقليدية ذات القيمة االقتصادية        ،  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      

النادرة وتضع التزامات على مستخدمها تجارياً وتقنن هذه المعاهدة حقوق دول الجنوب في صورة حقـوق                

  .المزارع وحقوق المجتمعات والجماعات المحلية وكذلك الحق في المشاركة في العوائد

لنباتيـة  وتعددت اللقاءات اإلقليمية لدراسة أثر تلك االتفاقيات الدولية على حركة الموارد الوراثيـة ا             

وكيفية الحفاظ عليها وكذلك كيفية تحديد القيمة االقتصادية لها والمطالبة بتكوين فكر مشترك بين دول اإلقليم 

لتزامات الوطنية وفي نفس الوقـت      ت الوطنية ويحافظ على الحقوق واإل     يستخدم كأساس في وضع التشريعا    

  .يفي بااللتزامات الدولية التي تفرضها االتفاقيات الدولية 

  :  الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية ودول العالم المتقدم ٣-١

 نتائج خطط التنمية والتطوير في دول العالم وظهر أن العالم المتقدم في الشمال يملك               تبلورت مؤخراً 

بما في  ية القادرة على اإلبداع المتتالي،      الثروة التكنولوجية وحقوق المعرفة  والقدرة اإلنتاجية والقوة البشر        

سواء  الملكية األدبية أو الملكية الصناعية       " الملكية الفكرية " وابتكار يرقى إلى ما أطلق عليه        إبداعذلك من   

تستخدم كعامل مؤثر في حركة االستثمارات وحركة المنتجات وحركـة          ،  التي تحولت إلى ملكية اقتصادية      

  .التكنولوجيا بين الدول

 الدول العربية  والدول ذات االقتصاد في مرحلة التحول والتي           إليهوهناك العالم النامي والذي تنتمي      

ي، وهذه الثـروات    تلفة الموقع الجغرافي والمناخ   ة  بتنوعها الوراثي في مراكز منشأ مخ       الحيويتملك الثروة   

 ة مطلوب الحفاظ على تنوعها حتى يمكن الوفاء بتوفير الغذاء والدواء والكساء لألجيال القادمة لـيس         الحيوي

  .فقط لدول الجنوب ولكن أيضاً لتشغيل آلة التكنولوجيا الشمالية الرأسمالية

خيرة ودخول تكنولوجيات عديدة إلى التطبيق المدني       جي المتسارع في اآلونة األ    وكان للتقدم التكنولو  

 واالرتباط بين الثـورة   Nano Technologyبعد النجاح العسكري ومنها التكنولوجيات المتناهية الصغر 

-genomic, proteomics, bioالخضراء والثورة اإللكترونيـة، ان بـدأت تطبيقـات جديـدة ومنهـا      

informatics االهتمـام وبـدأ  .   وظهرت آفاق جديدة لتنمية كثير من الصناعات مثل الصناعات الدوائية 

ال يعرفً  بالتجارة    الكبير بالموارد الوراثية في أوساط التجارة واالقتصاد الدولية وبدأ نوع جديد من األعم            
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  .كل هذا أدى إلى زيادة الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية ودول الشمال". Bio-trade"الحيوية 

الدول المتقدمة تملك القدرة علي جمع وتطوير وتسويق الموارد الوراثية بامتالكها للتقانات المتقدمة              

وفـي ذات الوقـت     . النامية أو نقل تلك التقانات إليها       إال أنها ال تسهم بالقدر الكافي في بناء قدرات الدول           

كانت الدول النامية ومنها الدول العربية تحت الضغط المتزايد من الدول المتقدمة لكـي تحـافظ وتـصون           

  .الموارد الوراثية وان تستخدمها بشكل مستدام بحجة منفعة العالم أجمع 

الـشمال باسـتخدام المنظمـات الدوليـة        وفي ظل غياب وتواجد الرأي الجنوبي ، استطاعت دول          

وبالتنسيق فيما بينها وفي ظل استراتيجية واضحة أن تصيغ معاهدات واتفاقيات دولية تهدف أساسـاً إلـى                 

ـ      ،  حماية ثرواتها التكنولوجية من خالل ربطها بحركة التجارة العالمية           ي وتكفل لها عولمة الحمايـة وتلغ

ى حركة المنتجات والتكنولوجيات وتتخطـى حـواجز المؤسـسية           عل سلطة الدولة الوطنية وتفرض قيوداً    

الوطنية لتصل إلى الفرد ليكون هو محور الفكر االستهالكي العالمي الجديد سواء كان هذا الفرد يستهلك أو                 

الفكـر الحـاكم    " فردية"ومع تطور وسائل المعلومات واالتصال تأكدت       . ينتج أو يبدع تكنولوجيات جديدة      

  .ي الجديد للنظام العالم

  :  الموارد الوراثية النباتية كعنصر اقتصادي ٤-١

الكائن   أصبح المورد الوراثي ليس هو        ضل األكبر إذ   الف وسائل التكنولوجيا الحيوية  ور في   كان للتط 

ة  ولكن  الصفة أو الميزة أو التركيبة الجينية التي تتميز بخصائص فـسيولوجي             الكامل أو العضو أو الخلية    

 من لذي لم يكن له استخدامات اقتصاديةن النبات البري اوبالتالي فإ  .خر ان تنقل من كائن آلنادرة ويمكن

 للمصدر أو الـصنف النبـاتي       إلنتاج أو غيرها من معايير القيمة االقتصادية      ناحية نوعية المنتج أو كمية ا     

ادية والتـسويقية   را تكنولوجيا ومصدرا لجينات نادرة تستخدم لرفـع القيمـة االقتـص           أصبح  مصدرا ناد   

ـ     (مما يجعل له ميزه تنافسيه في األسواق        ،   لصنف نباتي  تجاري      واإلنتاجية  – ةجينـات مقاومـة الملوح

  . ) المضادات الحيوية- مراضمقاومة األ

بالرغم من القيمة االقتصادية الواضحة للموارد الوراثية إال أن دول الجنوب لم تعط هـذه المـوارد                 

نفس الوقت قليل جداً من األقطار العربية تلك التي تضع شروطاً خاصة عند التعامل              وفي  ،  االهتمام الكافي   

    . كمورد اقتصادي يمكن تطويره بهامع الموارد الوراثية أو االهتمام

 الموارد الوراثية وباتـت      من ونتيجة لحركة التعمير والتنمية في الشمال أصبحت أوروبا خالية تماماً         

، ألوروبية تبحث من موارد وراثية لدعم صناعتها الغذائية والزراعية والصيدالنية           آلة الصناعة واالقتصاد ا   

 الدول العربية على سـبيل المثـال        وكانت دول الجنوب هي إحدى  المقاصد الرئيسية في ذلك وخاصة أن           

ة للبحث ويالحيوظهرت العديد من عمليات القرصنة ، ضم العديد من األقاليم البيئية ذات المناخات المتباينة     ت

الموارد الوراثية التـي    وبالتالي  ،   تدمير الغطاء النباتي     مما أدى إلى  عن موارد ذات صفات وراثية محددة       
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التربية النباتية الحيوية والحفاظ على التوازن البيئي       ت في استمرارها واستقرار برامج      تعتمد عليها المجتمعا  

  .ومقاومة ظاهرة التصحر

دول المتقدمة والشركات متعددة الجنسية في عديد من الصراعات فهنـاك           ودخلت الدول النامية مع ال    

 للسيطرة على حركـة المـوارد       وصراعات تشريعية ،  صراعات تصادمية للسيطرة على الموارد الوراثية       

وصراعات اجتماعية للـسيطرة علـى      ،  عات اقتصادية للسيطرة على تكنولوجيات استخدام الموارد        وصرا

  .لية والمعارف التقليدية المتوارثةحقوق المجتمعات المح

وتواجدها كمركـز   الجغرافي  وكما ذكر، الدول العربية غنية بالموارد الوراثية النادرة بحكم موقعها           

 إلـى التاريخ لتلك الدول معارف تقليدية  وممارسات محلية أدت          ويسجل   هذا    .منشأ لعديد من تلك الموارد    

ـ  إال أن الوضع الراهن سلبي وال يح       واالنتخابالتربية  تطوير العديد من تلك الموارد من خالل         ي هـذه   م

ولكن دول مثـل الهنـد   . نتيجة لعدم الوعي والفكر المستقبلي والقدرة التكنولوجيةحقوق والموارد ، وذلك   ال

حـق سـيادتها علـي       تشريعات وطنية قوية لتأكيـد       وأصدرت فطنت مبكراً    والفلبينوالصين وبنجالديش   

  .مواردها الوراثية 

لياتها وأهدافها تبنت موضوع المـوارد الوراثيـة        بية للتنمية الزراعية وفي ظل مسؤو     والمنظمة العر 

 دراسات لتوعية الدول العربية بأهمية هذا وأعدت في الوطن العربي في ظل تنمية مستدامة الحيويوالتنوع 

لحالي في مجال المـوارد      الحكومات والمتخصصين بالتنوع التشريعي الدولي ا      ولمساندة جهود   ، الموضوع

االلتزامات المفروضة على الحكومات    ووكذلك زيادة الوعي بتلك االتفاقيات والمعاهدات الدولية        ،  الوراثية  

من قبل كل اتفاقية وكيفية التعايش مع بعض األحكام التي قد تكون غير منصفة أو كيفيـة االسـتفادة مـن                     

ية تواجد تشريعات ومؤسسات وطنيـة للمـوارد الوراثيـة    كذلك أهمو، لمميزات التي تطرحها كل اتفاقية   ا

  .لألغذية والزراعة

  :غاية التشريعات وااللتزامات الدولية   ٥-١

تعددت االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وكـذلك تـشعبت             

 المفروضة على الدول والحكومات وأصـبحت       وتداخلت أيضاً االلتزامات  . التشريعات الوطنية ذات الصلة   

  .المسألة شديدة التعقيد 

وفي نفس الوقـت    ومع تواجد استراتيجيات واضحة لدى الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسية           

 الدول النامية واألقل نمواً والدول ذات االقتصاد في مرحلة التحول بعديد من المشاكل األخرى غير                نشغالا

تنمية المستدامة ولكنها مشاكل تتعلق بالبحث عن الهوية، ترسيم الحدود ، األقليات، والصراعات             المتعلقة بال 

وبالتالي كان هناك غياب كامل لعدد كبير من الدول النامية ومن بينهـا معظـم الـدول                 . الطائفية وغيرها 

 االتفاقيـات   العربية من جوالت المفاوضات التي تسبق إصدار تلك االتفاقيـات وبالتـالي صـدرت تلـك               
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والمعاهدات بدون ان تعكس رأي الغالبية العظمى من الدول النامية وكذلك  بدون أن تستوعب الدول النامية                 

  .التزاماتها سواء التشريعية أو التكنولوجية في هذا المجال

  :  أهداف الدليل ٦-١

، للـدول العربيـة   لملزمة   ا البنودواشتمالها على العديد من     مع تواجد االتفاقيات والمعاهدات الدولية      

عربـي ،   راء حماية وتطوير الموارد الوراثية النباتية في الـوطن ال         ووأيضاً سعياً    العولمة   واقعكجزء من   

رتأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تساند جهود الدول العربية في هذا المجال بإعداد ووضع رهن                إ

دم مصالح بلدانهم ، ويأخذ بعين االعتبار كل االتفاقيـات ذات           إشارتهم دليالً يرشدهم في إعداد تشريعات تخ      

  .الصلة 

دليل التشريعات في مجال الموارد الوراثيـة       "المنظمة العربية للتنمية الزراعية أخذت بمبادرة وضع        

  :لألهداف التالية " ي الوطن العربيالنباتية ف

 .رد الوراثية النباتية االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموا  توضيح-١

 .أهدافها وآلياتها والتزامات األعضاءأهم تبسيط المعاهدات واالتفاقيات الدولية وتحديد   -٢

رفع وعي الدول والحكومات باالتفاقيات والمعاهدات الدولية وكـذلك اإلقليميـة ذات الـصلة                -٣

 .بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

نضمام لبعض االتفاقيـات أو المعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة            لعربية على اإل  تشجيع الدول ا    -٤

بالموارد الوراثية  لالستفادة من امتيازات العضوية المبكرة بما في ذلك  تخفيف العبء علـى                

 .المشرع الوطني

مساعدة الدول العربية على تنسيق جهودها وترشيد الرؤية الوطنية والعربية في حالة التفاوض               -٥

 .ولي ليكون بشكل أكثر عمقا وحيوية وشمولية على المستوى اإلقليمي والد

تقديم الخدمات الوطنية واإلسناد المناسب لتنسيق المواقـف العربيـة فـي المنتـديات الدوليـة                -٦

توحيد األهداف التشريعية في الدول العربية في مجال        االتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة ، مع       و

 . لألغذية والزراعةالموارد الوراثية

لموارد وراثية في وضع استراتيجيات للتعامل      "  مركز منشأ " مساعدة الدول العربية التي تعتبر        -٧

 . مع األخذ في االعتبار األطر التشريعية األخرىحيويمع عمليات التنقيب ال

لمتعاقبة وكـذلك   تنوير الدول العربية بحقوقها في معارفها التقليدية التي تراكمت عبر األجيال ا            -٨

الحقوق الفكرية لمجتمعاتها المحلية والممارسات التقليدية مع المـساهمة فـي وضـع األطـر               

 . توثق هذه الحقوقالتيالتشريعية الوطنية 
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" صنف مـزارع "التأكيد على حقوق المزارعين في مواردهم الوراثية عند استخدامها في صورة     -٩

 . الموائمة بينهموعدم تعارض ذلك مع حقوق المربي وكيفية 

 .تحديد المتطلبات التشريعية من الحكومات الوطنية للتوافق مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية -١٠

ساعدة الدول العربية في بناء التشريع المناسب وذلك بتحديد األطر المناسبة إلصدار تـشريع         م -١١

 .تفاقيات الدولية يلتزم بمعطيات االيعبر عن المتطلبات والسياسات الوطنية وكذلك 

إتاحة نموذج مقترح مناسب لتشريع وطني يهدف إلى حفظ وصيانة وتنمية وتـداول وتبـادل                -١٢

وحماية األصول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للدول العربية يمكن للمشرع في أي دولـة              

 .طني  مسودة التشريع الو النموذج كأساس قابل للتعديل لوضعتستنير بهذاعربية أن 

توحيد تعريف المصطلحات التشريعية بين الدول العربية في مجال التشريع للموارد الوراثيـة              -١٣

  .النباتية لألغذية والزراعة
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  الثانيالباب 

  
   والمعاهدات الدولية ذات تتحليل لالتفاقيا

  الصلة بالموارد الوراثية النباتية

  الباب الثاني
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  ٢٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  ية والزراعة لألغذ

  

 :  منهج التحليل ١-٢

لالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثيـة         في هذا الجزء من الدليل نقدم عرضا        

  .لألغذية والزراعة سواء المباشرة أو غير المباشرة 

 يشمل عـرض ألهـداف       بحيث ا مبسطا في عرض وتلخيص كل اتفاقية أو معاهدة        وقد اتبعنا منهج  

في حماية وصيانة الموارد  يكون هناك فهم لدور تلك االتفاقية في دعم األنشطة الدولية ار االتفاقية حتىإصد

تستخدمها االتفاقية لتنفيذ أهدافها     وقواعد المعلومات التي      واللجان الفنية  ثم بعد ذلك نقدم اآلليات     .  الوراثية

ي تقدم المساعدات الفنية والمادية للـدول الناميـة   لومات الت ومصادر المع واللجان الفنية   تلك اآلليات  خاصة

  .حتى يمكنها دعم قدراتها الذاتية البشرية والفنية في المجاالت ذات الصلة 

لمختلفة التي تفرضها كل اتفاقية ومعاهدة علـى الحكومـات          وقد قدمنا بعد ذلك دراسة لاللتزامات ا      

والدولي مـع توضـيح     ستوى الوطني واإلقليمي    ه على الم   والمشرع الوطني وما هو مطلوب تنفيذ      الوطنية

  .ألهمية هذه االلتزامات والعائد المتوقع منها

حقـوق الـدول الناميـة     الواقـع الـدولي ل     إلى لسياق نقدم  الجديد الذي أضافته االتفاقية      وفي ذات ا  

ية للمـوارد   كاإلعتراف بحقوق الملكية الفكرية للمجتمعات والجماعات المحلية الذي وضعته المعاهدة الدول          

  .الوراثية لألغذية والزراعة 

 كلما ا أن نقدم تحليل للعائد المتوقع من جراء تصديق الدول العربية على كل اتفاقية حاولنوفي النهاية

  .د من المعلومات اإلضافية ذات الصلةأمكن ذلك مع العدي

   :الحيوي اتفاقية التنوع ٢-2

Convention on Biological Diversity (CBD)  

  . ١٩٩٢ يونيو ٥:      تاريخ االعتماد

  .ريو  دي جانيرو بالبرازيل :       مكان االعتماد

   .١٩٩٣ ديسمبر عام ٢٩ :   التنفيذتاريخ بدء 

   .جنيف سويسرا :   جهة  حفظ وثائق االتفاقية

  :أهداف االتفاقية 

أهـداف  تزام بتحقيق ثالثـة      مع االل  الحيويتمثل االتفاقية تعهدا ملزماً للدول األعضاء لحفظ التنوع         

   :أساسية



  
  

  
  ٢٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 .  الحيويالحفاظ على التنوع  -١

 .الحيوياالستخدام المستدام لمفردات التنوع  -٢

 .المشاركة في العوائد التي تنتج من استخدام الموارد الوراثية على النطاق التجاري -٣

  :أهداف أخرى 

  .جيال القادمة الحيوي فيه فائدة لألإن االستخدام المستدام للتنوع   -١

 .الحيوي لما فيه من فوائد اقتصادية تشجيع االستثمار في مجال صيانة التنوع   -٢

 فـي   الحكومية والدولية للمساهمة  غير  واإلقليمي بين الدول والمنظمات     تعزيز التعاون الدولي      -٣

 .نقل المعارف والتكنولوجيا

الحيـوي مـن   ات ودورها في صيانة التنوع  والجماعلنظر إلى أهمية المجتمعات المحلية  لفت ا   -٤

   .خالل معارفهم التقليدية

  :آليات تنفيذ االتفاقية 

يتوقف نجاح االتفاقية على تضافر جهود دول العالم ومدى التعاون بينهم وبالتـالي تقـع مـسؤولية                 

ضاء على   آليات وظفت لمساعدة الدول األع     ٤وتوجد  .  على عاتق الدول نفسها    الحيويالحفاظ على التنوع    

  :تنفيذ االتفاقية وهي

 :  Conference of the Parties (COP)  مؤتمر األطراف -أ

أعلى سلطة في االتفاقية وهو يتألف من كافـة الحكومـات والمنظمـات             " مؤتمر األطراف "ويمثل  

مل ويتولى مؤتمر  األطراف استعراض سير الع      . اإلقليمية المتكاملة اقتصاديا والتي صدقت على المعاهدة        

ويمكن لمؤتمر األطراف أن يعتمد على الخبـرة        . في مجال تحقيق األهداف وتحديد ما يستجد من أولويات          

وفي نفس الوقت فإن المؤتمر له السلطة في إنشاء لجـان وآليـات             . والدعم من العديد من الهيئات األخرى     

 .جديدة قد يراها مناسبة لتنفيذ البرامج التي يقترحها

   :Secretariat   األمانة العامة-ب

ومن وظائفها األساسية   ) UNEP(برنامج األمم المتحدة للبيئة     لونتريال بكندا، وتتبع    ومقر األمانة بم  

تنظيم االجتماعات ووضع مسودات الوثائق ومساعدة الدول األعضاء في تنفيذ برنامج العمل والتنسيق مـع     

  .ةالمنظمات الدولية األخرى ، وجمع ونشر المعلومات ذات الصل

 : والتكنولوجية  الفرعية للمشورة العلمية والفنية الهيئة-ج
Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)       

" مـؤتمر األطـراف   "وتتألف هذه الهيئة من ممثلين للحكومات من ذوي الخبرة وتقدم توصياتها إلى             



  
  

  
  ٢٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   .وجيةشأن القضايا العلمية والتكنولب

   : Clearing House Mechanism (CHM) آلية مقاصة المعلومات-د

وهي شبكة تتيح تبادل المعلومات عن طريق االنترنت بهدف تشجيع التعاون التكنولوجي والعلمي             

  .وتبادل المعلومات بين األطراف

   Global Environment Facility (GEF): المرفق العالمي للبيئة –الدعم المالي والتكنولوجي

بما أن عدداً كبيراً من الدول التي صادقت على االتفاقية من الدول النامية فإن قدرتها علـى اتخـاذ                   

هـذا الـدعم    .  تتوقف على ما تتلقاه من دعم مالي وتكنولوجي        الحيويإجراءات فعالة للحفاظ على التنوع      

 لتقـديم الـدعم     (GEF)بيئة العالمي   أساسي لضمان وفاء الدول النامية بأهداف االتفاقية لذلك أنشأ مرفق ال          

الفني وتمويل برامج للدول النامية خاصة البرامج التي تتعلق بالبيئة العالمية والتـي تـؤثر علـى التنـوع      

وقد شارك مرفـق البيئـة      .  طبقة األوزون وتدهور مصادر المياه الدولية        ف، تغير المناخ ، استنزا    الحيوي

 دولة و يتم التمويل     ١٢٠ في أكثر من     الحيويفي مشروعات التنوع     بليون دوالر أمريكي     ١العالمي بنحو   

 ، برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي         (UNEP)عن طريق ثالث وكاالت هي برنامج األمم المتحدة للبيئة          

UNDP والبنك الدولي )WB (.  

   :المواد ذات الصلة بالموارد الوراثية واالستعراض التحليلي

لسيادة الوطنية على الموارد الوراثية خاصة للدول التي تعتبر مركز منـشأ            أقرت االتفاقية مبدأ حق ا    

وفي هذا المجال وللتمتع بهذه الحقوق فإن الدول األعضاء لها الحق فـي وضـع ضـوابط                 . لتلك الموارد 

 .الحيـوي   وإجراءات وتشريعات وطنية تضمن أساسا تحقيق أهداف االتفاقية خاصة الحفاظ على التنـوع              

 الحصول وتبادل تلك الموارد مع ضمان التقاسم العادل للمنـافع الناشـئة عـن االسـتخدام                 وضمان حرية 

  .التجاري لتلك الموارد

وتضع االتفاقية على الدول األعضاء التزاماً بضرورة إدارة تلك الموارد الوراثية بأسلوب مناسـب              

التشريعات الوطنية البـد وأن  وبالتالي فإن اإلجراءات والضوابط و .10 ، ٣كما هو وارد في نص المواد 

تحقق هذا التوازن بين االلتزام بأن تصبح الموارد الوراثية متاحة للجميع وبين حق الدولة فـي الحـصول                  

  .على حق عادل في المنافع عند االستخدام

طراف تحديد ذلك فـي مرحلـة       ة بتقاسم المنافع ولكنها تركت لأل     ولم تحدد االتفاقية الشروط الخاص    

ة ـراءات التي تقرها االتفاقين اإلج مع ذلك فهناك عديد م .)١٥(ذلك كما هو مذكور في المادة  و،التفاوض

 Prior   (PIC)ة مسبقة من الجهـة اإلداريـة المـسئولة   ــى موافقــول علـرورة الحصـومنها ض

Informed Consentمنافع  ، والتي تحدد شروط الحصول على تلك الموارد الوراثية وكذلك كيفية تقاسم ال

 .الناشئة عن استخدامها



  
  

  
  ٣٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

وفي مجال الموافقة المسبقة فقد  أقرت االتفاقية أن أي جهة اعتبارية تود الحصول وتجميع مـوارد                 

آلخر تساعد الجهة اإلداريـة  وراثية  البد وأن  يقدم الطرف الطالب المعلومات الكافية الضرورية للطرف ا        

جم العينات المطلوب جمعها ومـدى نـدرة المـوارد          لة على التعرف على الهدف من التجميع وح       المسؤو

) نقل تكنولوجى، دعم قدرات، دعم مـادي وغيـره      (الوراثية موضوع الطلب ونوعية المشاركة فى العوائد        

أما في حالة تواجد المـوارد الوراثيـة فـي    .  وهى أمور تتعلق باإلدارة البيئية الجيدة واالستخدام المستدام     

 المجتمعات المحلية ال بد وأن تكون الموافقة المسبقة من المجتمعـات المحليـة              مناطق السكان األصليين أو   

ويجب أن يشارك ممثلوا هذه المجتمعات مشاركة فاعلة في المفاوضات التي تحدد كيفيـة المـشاركة فـي                 

م  ه فـي االسـتخدام المـستدا       بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأ     تفاقيهاإلوفي هذا الصدد أيضا أقرت      . العوائد

   .الحيويللتنوع 

  :مدى استفادة الدول العربية من االتفاقية 

 الغذاء والوقود واأللياف والمركبات الصيدالنية إضافة إلى أنـه          ر هو مصد  الحيويمعلوم أن التنوع    

ويحظى العالم العربي بقدر كبير مـن مـصادر للتنـوع           . أيضا مصدراً للمادة الخام للمنتجات الصناعية       

ن المنطقة العربية كانت مهد الحضارات القديمة فقد ظل إنسانها يربي طائفة هائلـة مـن                وبما أ ،   الحيوي

  . لكن هذا الكنز من الموارد  أخذ في التقلص والضياع . النباتات والحيوانات الالزمة الحتياجاته

أن تسعى   المتبقية فقد كان لزاماً على الدول العربية         الحيويلذلك وحتى ال تندثر مكونات هذا التنوع        

واالتفاقية تتيح فرص بناء القدرات الماليـة والتكنولوجيـة         .  لوضع حد لهذا التدهور في الموارد الوراثية      

للدول العربية في مجال صيانة، حفظ واستخدام وتداول الموارد الوراثية مما تجعلها تسير في ركاب األمم                

  .المتقدمة في هذا المجال 

   : Biosafety Protocolبروتوكول األمان الحيوي 

 أضافت للعلماء القدرة علـى      مع بداية السبعينات فإن التطور في وسائل التكنولوجيا الحيوية الحديثة         

لذلك نجد أن العديد من الـدول التـي بهـا صـناعات             . ر الوراثي للنبات، الحيوان والكائنات الدقيقة     التغي

ل وتـداول واسـتخدام     امل األمان في نق    عو توفربيوتكنولوجية أصدرت تشريعات وطنية بهدف التأكد من        

  .ويطلق عليها إجراءات األمان الحيوي. خلفات تلك المنتجاتوالتخلص من م

 من االتفاقية تشير إلى ضرورة قيام األطراف بإصدار تشريعات وطنية لتنظـيم             ١٩لهذا فإن المادة    

بروتوكـول  (ادي ويطلق عليـه   هذا البروتوكول خالل االجتماع غير العوقد أقر. إجراءات األمان الحيوي  

  ) .اجنة المتعلق باألمان الحيويقرط

  :  بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي ٣-٢

Cartagena protocol on Biosafety to the convention on Biological Diversity        



  
  

  
  ٣١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

    ٢٠٠٠يناير  :      تاريخ االعتماد 

   كندا -مونتريال :     مكان االعتماد

  ٢٠٠٣لم تدخل حيز التنفيذ حتى يوليو  : التنفيذ تاريخ بدء 

   :األهداف

تهدف هذه االتفاقية إلى التأكد من تواجد مستوى مناسب من األمان الحيوي في حالة نقـل، تـداول                  

 قد يكون لها تـأثير علـى الحفـاظ          واستخدام والتخلص من مخلفات الكائنات الحية المحورة وراثيا والتي        

  .  مع األخذ في االعتبار الصحة العامة لإلنسانالحيويواالستخدام المستدام للتنوع 

إذ أنشأ مـؤتمر األطـراف التفاقيـة    ) CBD (الحيويانبثق بروتوكول قرطاجنة عن اتفاقية التنوع      

CBD           الحيوي لوضع مشروع هذا       في اجتماعه الثاني فريق عمل متخصص مفتوح العضوية بشأن األمان 

وبالتالي فالبروتوكول ال زال جزءاً من التزامات أطـراف اتفاقيـة التنـوع             . ١٩٩٥البروتوكول في عام    

  .الحيوي

   :آليات التنفيذ

لـذلك  . لم يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد إذ لم يبلغ عدد الدول التي صادقت عليه الخمسين دولة               

لكن مـن   .  ومؤتمر أطرافها  الحيويول تتبناها نفس آليات تنفيذ اتفاقية التنوع        فال زالت أعمال هذا البروتوك    

  .المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريباً جداً وبعد ذلك يمكن أن يتبع آليات تنفيذ مستقلة

   :المواد المتعلقة بالموارد الوراثية

وي ولذلك فمعظم مـواده     يعني البروتوكول بالضوابط والترتيبات التي من شأنها ضمان األمان الحي         

ماقد تأتي به التكنولوجيا الحيوية الحديثـة  البروتوكول نفسه قام ليكبح جماح تنصب في هذا الشأن، غير أن      

. فيها من هندسة وراثية مما قد يكون له آثار ضارة على صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة                   وما

ارد الوراثية خاصة تلك المحورة بالهندسـة الوراثيـة بعـد أن            لذلك فكل مواد البروتوكول تعني بأمر المو      

  .أصبح نقل الجينات  عبر ممالك النبات والحيوان أمراً في متناول اليد

   :مدى استفادة الدول العربية من البروتوكول

ذه لعل الدول النامية جميعاً وخاصة الدول العربية هي األكثر استفادة من هذا البروتوكول إذا بدأ تنفي               

فالمعروف أن الدول العربية شأنها شأن      .  ، وذلك لما فيه من حماية لهذه الدول        الواقعأرض  وتطبيقه على   

إذ . ، ال تملك قدرات كشف ما يرد إليها عبر الحدود من نباتات أو كائنات محـورة وراثيـاً                  الدول النامية 

ومن فوائـد هـذا     ،  امل وتقنيات أخرى    تنقصها الموارد البشرية  المؤهلة وكذلك الموارد اللوجستية من مع         

البروتوكول أنه يحاول بناء القدرات لهذه الدول حتى تستطيع أن تتخذ قرارها في التعامـل مـع المـوارد                   

  .المحورة وراثياً من أغذية وخالفه 



  
  

  
  ٣٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ولما في هذا البروتوكول من مزايا تحمي الدول النامية وبيئاتها فقد سارعت بعض الـدول العربيـة                 

قيع والمصادقة عليه ومنها جمهورية مصر العربية والجزائر وتونس والمغرب، إضافة إلى عـدد              على التو 

  .كبير من الدول األفريقية

  :االستعراض التحليلي لبروتوكول قرطاجنة المتعلق باألمان الحيوي 

  سنوات متواصلة بين مجموعة الدول النامية واألقل نمواً من ناحية وبـين دول      ٥أخذت المفاوضات   

فقد كانت الدول الكبرى تعمـل علـى        . العالم المتقدم صاحبة الشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى        

خروج بروتوكول أقل إلزاماً وتقييداً لحركتها التجارية عبر الحدود خاصة تلك التي تدخل فـي إنتاجهـا أو       

غيـر  من تسرب بعض المنتجـات       وتحوطاً   .حيوان محور وراثياً   إحدى مكوناتها كائنات دقيقة أو نبات أو      

معروف درجة أمانها الحيوي إلى الدول النامية فقد أصبح لزاماً وضع ضوابط ضرورية تنظم حركة تلك                ال

  .المنتجات

ويشير مفهوم األمان الحيوي إلى الحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة التـي                

وفي الوقت نفسه فان االتفاقية تعترف أن هذه        . ا الحيوية الحديثة  قد تترتب على استخدام منتجات التكنولوجي     

التكنولوجيا لها القدرة على تحسين رفاهية اإلنسان، خصوصاً الوفاء باالحتياجات الضرورية فـي مجـال               

وتعترف االتفاقية اعترافاً واضحاً بهذين الجانبين للتكنولوجيـا        . الغذاء والكساء والزراعة والعناية بالصحة    

فاالتفاقية من ناحية تدعو إلى ضرورة نقل التكنولوجيات بين الدول بما فيها التكنولوجيـا              . حيوية الحديثة ال

 من  ٢ و   ١والفقرتين  ) ١٦( من المادة    ١ كما جاء في الفقرة      الحيويالحيوية مع االستخدام المستدام للتنوع      

فانها في نفس الوقـت تـسعى إلـى         ) ١٩ ( من المادة  ٣والفقرة  ) ٨(من المادة   ) ز(أما الفقرة   ) ١٩(المادة  

ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة لتعزيز سالمة منتجات التكنولوجيا الحيوية وذلك في سياق الهدف العام              

 مـع   الحيـوي لالتفاقية الذي ينطوي على التحقق من مصداقية التهديدات المحتملة التي قد تحدق بـالتنوع               

  .اطر على صحة البشرمراعاة ما قد يكون في ذلك أيضاً من مخ

استطاعت الدول النامية أن تمارس حقها في المساهمة بقدر واف في المفاوضات المـضنية وتؤكـد             

. حتمية تواجد ترتيبات وضوابط تحكم حركة ما هو محور وراثياً عبر الحدود ودخوله لبلدان العالم المختلفة               

تطاعت ان تصل لحلول وسط مع الدول الكبرى        لم تنتزع الدول النامية كل حقوقها في هذا المجال لكنها اس          

أيضاً تمكنـت مـن أن      . بقدر يوفر للدول النامية الحماية من اآلثار المحتملة لهذه المنتجات المحورة وراثياً           

تقنع الدول الكبرى في أن تسهم بدورها في بناء قدرات الدول النامية حتى تستطيع أن تتعامـل فـي هـذا                     

  .لوعيالمجال بقدر من المعرفة وا

  : لبروتوكول له ثالث مالحق هامة وهىوا

  ١٣ و١٠ و٨المعلومات المطلوبة في اإلخطارات بموجب المواد بشأن   :    األولالملحق



  
  

  
  ٣٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المـراد إسـتخدامها مباشـرة               : الثاني الملحق

  ١١كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز بموجب المادة

  تقييم المخاطر  : الثالثلحقالم

  :  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ٤-٢

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

  ١٩٩٢ يونيو   :             تاريخ االعتماد

  قمة األرض بريودي جانيرو بالبرازيل:               مكان االعتماد

  ١٩٩٤مارس :  التنفيذ          تاريخ بدء 

  نيويورك-األمم المتحدة  : حفظ وثائق االتفاقيةجهة 

  :األهداف 

والتي تأتي من األنـشطة  (تهدف هذه االتفاقية إلى تخفيض وتثبيت تركيز غازات االنبعاث الحراري  

  . لى نظام المناخفي الغالف الجوي إلى المستوى الذي ال يسبب خطورة ع) الصناعية واالستهالكية لإلنسان

هذا المستوى يمكن الوصول إليه بموجب وضع إطار زمني محدد يكفي ألن تتأقلم األنظمة البيئيـة                

بصورة طبيعية مع المعدالت الطبيعية لتغير المناخ ، وحتى ال يتعرض إنتاج الغذاء للنقص وحتى يمكـن                 

يئة الطبيعية لحياة اإلنسان في الحاضـر  لمشروعات التنمية االقتصادية السير بنهج مستدام وبدون تدهور للب    

  .والمستقبل

  :آليات التنفيذ 

  :  مؤتمر األطراف  -أ

يتكون من الدول المصدقة على االتفاقية ويمثل السلطة العليا التي  تتابع سير العمل في كل ما يتعلق                  

 بتحقيق أهداف االتفاقية وتنفيذها

  :يةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج  -ب

 Subsidiary Body for Technological and Scientific Advice (SBSTTA)        

ينشؤها مؤتمر األطراف وتقع على عاتق هذه الهيئـة تـوفير المعلومـات والمـشورة العلميـة                    

وعضوية الهيئة مفتوحة للمشاركة من كل األطراف وهي هيئة متعددة          . والتكنولوجية ذات الصلة باالتفاقية   

تخصصات، وتتكون من خبراء في مجاالت عمل االتفاقية وتزود مؤتمر األطراف بالتقارير الالزمة فـي               ال

 .ل المختلفة التي يحددها المؤتمر مناحي العم

  : Secretariat  األمانة -ج



  
  

  
  ٣٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 مؤتمر أطراف   تنظيم والترتيب الجتماعات وجلسات    هي السكرتارية العامة لالتفاقية ومن وظائفها ال      

  .ة، جمع وتوزيع التقارير والمعلومات ذات الصلةاالتفاقي

   :تفاقية بالموارد الوراثية النباتيةعالقة اإل

هذه االتفاقية هي اتفاقية إطارية تعني بشأن التغيرات المناخية الضارة والناشئة عن النشاط اإلنساني              

 وتغيـر   الحيـوي ثالثة، التنوع   ، إال أن االتفاقيات ال     وليس بها مواد بعينها تخص الموارد الوراثية مباشرة       

  .المناخ ومكافحة التصحر بينهم عالقة عضوية فعناصرها تؤثر وتتأثر كل باآلخر

فعلى سبيل المثال فان أقل تغير في المناخ كزيادة في درجة حرارة األرض أو قلة سقوط األمطـار                  

 الحيويلنباتية والحيوانية وتنوعها    ألقل من المعدل الطبيعي تتأثر به األنظمة البيئية األخرى ومنها البيئات ا           

والتصحر عامل كبير في اختفاء كثير من األنواع والكائنات الحية، واختفـاء الغطـاء              . بصورة أو بأخرى  

. وهكذا تبرز العالقة القوية بين هذه االتفاقيات      . النباتي يؤدي إلى التصحر وقد يؤدي أيضاً إلى تغير المناخ         

بيئة الطبيعية وتهدف إلى عدم حدوث تغييرات مناخية حادة تؤدي إلى اختفـاء             أي أن هذه االتفاقية تهتم بال     

  .الموارد الوراثية وتنوعها

   :مدى استفادة الدول العربية من االتفاقية

، من أكثر المناطق ذات األنظمة البيئية الهشة ) المنطقة الجافة(تعتبر الدول العربية بحكم موقعها في     

 في تركيبة هذه األنظمة ، وبالرغم من أن معظم الدول العربية ونشاطها الصناعي              ويلعب المناخ دوراً هاماً   

الصغير ال تسهم في زيادة انبعاث الغازات الضارة إال أنها حتماً ستتأثر بصورة أكبر مـن انبعـاث هـذه                    

هـا  لذلك فان الدول العربيـة لتـأمين وسـالمة موارد     . الغازات في الدول الصناعية في المنطقة أو حولها       

 .الوراثية الطبيعية البد وأن تسهم في العمل على تثبيت تركيز الغازات بانضوائها تحت لواء هذه االتفاقية

  : تفاقية اإلطارية لتغير المناخاالستعراض التحليلي لإل

 قصدت أن تكون هذه     ١٩٩٢عندما صدقت الحكومات على االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ منذ عام           

ومنها استخدام آلية مراجعة ومفاوضات وتبادل المعلومات بهدف وضـع          . وى في المستقبل  مقدمة ألفعال أق  

وكان أول مراجعة لمدى التـزام      .  التزامات إضافية تواكب المتغيرات في الفهم العلمي والعزيمة السياسية        

تزام ن ال  وقررت األطراف إ   ١٩٩٥ مؤتمر األطراف األول في برلين عام     الدول المتقدمة قد تم في جلسات       

 ١٩٩٠  في نفس مستوى تلك االنبعاثات في عام       ٢٠٠٠نبعاثات الحرارية لعام    الدول المتقدمة بأن تكون اإل    

  .لم يكن هذا االلتزام كافياً لتحقيق األهداف البعيدة لالتفاقية

ويهدف البروتوكـول إلـى أن      . ١٩٩٧عام    ) اليابان(كان مرد ذلك أن تم اعتماد بروتوكول كيوتو         

 علـى أن    ١٩٩٠مقارنة بما كانت عليه في      % ٥نبعاثات الحرارية بـ    دول الصناعية على تقليل اال    عمل ال ت

  .٢٠١٢ إلى ٢٠٠٨يتم ذلك في الفترة 



  
  

  
  ٣٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع             ٥-٢

  :الناشئة عن استعمالها 
Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the 
Benefits Arising out of their Utilization 

  ٢٠٠٢أبريل /في نيسان:  تاريخ االعتماد            

   هولندا-مدينة الهاي:  مكان االعتماد            

  هولندا -مدينة الهاي:  جهة  حفظ وثائق االتفاقية

   :األهداف

دف هذه اإلرشادات إلى مساعدة األطراف والحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة على وضع              ته

استراتيجيات إتاحة الموارد الوراثية ولتقاسم المنافع ووضع آليات تسهم في وضـع األطـر التـشريعية أو              

  .اإلدارية أو السياسية التي تمكن هذه الجهات من التفاوض

 دولة مما يجعلها ١٨٠ت بالملزمة قانوناً إال أنه تم إقرارها بإجماع حتى اآلن فان هذه اإلرشادات ليس

تحظى بقبول واسع، فهي تبين خطوات الحصول على الموارد الوراثية النباتيـة وكيفيـة تقاسـم منافعهـا                  

 Prior Informed Consent (PIC) المسبقة ةوالتركيز على التزام من يستعملونها بالحصول على الموافق

 الشروط التي يجب االتفاق عليها تبادلياً وتحدد األدوار والمسؤوليات الرئيـسية            عنلة  ت المسؤو  من الجها 

 وتتشدد على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة فـي اتخـاذ القـرارات               ، لمستخدمي الموارد الوراثية  

ووسـائل  وتشتمل إرشادات بون التوجيهية على عناصر أخرى مثل الحـوافز والمـساءلة               . الخاصة بذلك 

إضافة إلى ذكرها العناصر المقترح إدخالهـا فـي اتفاقيـات نقـل المـواد               . ة المنازعات ـالتحقق وتسوي 

Material Transfer Agreement وتورد قائمة إرشادية بالمنافع النقدية وغير النقدية .  

سـبتمبر  /طسوقد جاءت الدعوة الصادرة في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي تم عقدها في أغس             

، حتى يتسنى وضـع     الحيوي بجوهانسبرج دعماً لمبدأ التفاوض بين البلدان في إطار اتفاقية التنوع            ٢٠٠٢

بناءاً على . نظام دولي يحقق ويصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الوراثية

ر وتصبح أداة أساسية للتنفيذ الكامل التفاقيـة        ذلك فمن الممكن أن تمثل إرشادات بون جزءاً من هذا اإلطا          

  . وللمحافظة على الثروات الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات البشرية كلهاالحيويالتنوع 

 عشر هدفاً محدداً لمساعدة األطراف في التوافق مع أهـداف           اثنىتتضمن المباديء اإلرشادية على     

 التي تمكن من إتباع الطرق      القدرات لتنفيذها وذلك باقتراح اآلليات     وتعزز أهمية بناء     الحيوياتفاقية التنوع   

  . في الحصول على الموارد الوراثية وكيفية تقاسم المنافع الناشئة عن استعمالهاالمثلى

تحدد إرشادات بون أيضاً كيفية تحديد جهات التنسيق والسلطات  الوطنية المختصة وما عليها مـن                



  
  

  
  ٣٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  .ن أعباء على عاتق األطراف وأصحاب المصلحة من المنتفعين والموردينتبعات وواجبات ثم ما يقع م

المواد وخاصة  وتهتم خطوط بون التوجيهية بصفة خاصة باألحكام الواردة في اتفاقية التنوع الحيوي             

   .١٩ و ١٦ و ١٥و ) ح (١٠و ) ى (٨

  :  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ٦-٢

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

  ٢٠٠١  نوفمبر  ٣: تاريخ االعتماد     

   إيطاليا  - روما-المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة:  مكان االعتماد     

عـدد الـدول    (قة عليهـا     لم تدخل حيز التنفيذ لعدم كفاية عدد الدول المـصد           : تاريخ بدء التنفيذ    

  ) دول عربية٦ دولة منها ٣١ ، ٢٠٠٣ سبتمبر ٧المصادقة حتى 

   إيطاليا  - روما-المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة: حفظ وثائق االتفاقيةجهة 

   :الهدف من المعاهدة

م صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعـة وضـمان حريـة اسـتخدامها المـستدا                -١

 .والمتواصل لتحقيق األمن الغذائي للدول والشعوب

االعتراف بدور المجتمعات المحلية واألهلية والمزارعين والمعارف التقليدية في جميع أنحـاء              -٢

 .العالم وبالذات مراكز المنشأ للموارد الوراثية النباتية في صيانة وتنمية الموارد الوراثية

 .  األصناف النباتية الجديدةاالعتراف بحقوق المزارعين في  -٣

الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام العوائد الناتجة عن استخدام موارد مركز المنشأ، وكذلك              -٤

  .الحق في المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة

  :آليات تنفيذ االتفاقية 

قليمي أو المحلـي والتـي      وضعت االتفاقية العديد من اآلليات المؤسسية على المستوى الدولي أو اإل          

تهدف إلى تفعيل تنفيذ االتفاقية وتعظيم االستفادة منها خاصة للدول النامية والدول التي تصنف كمركز منشأ                

  :لبعض الموارد الوراثية النباتية وأهم هذه اآلليات

للعوائـد    إنشاء نظام متعدد اإلطراف لتجميع الموارد الوراثية النباتية، وكذلك االقتسام العـادل               -أ

الناتجة عن استخدام تلك الموارد على النطاق التجاري ويشمل هذا النظام المتعدد مجموعـات              

الموارد الوراثية الموجودة  لدى اإلطراف المصدقة على المعاهدة خاصة المودعة لدى المراكز             

 مـع  (CGIAR)الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية للبحـوث الزراعيـة     



  
  

  
  ٣٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

رورة قيام إطراف المعاهدة في تشجيع األفراد أو الهيئات االعتبارية أو الجماعات المحليـة              ض

التي تحوز مجموعات موارد وراثية لألغذية والزراعة إلى ضرورة وضع تلك المجموعـات             

ضمن ذلك النظام المتعدد األطراف ومع األخذ في االعتبار الحقـوق الـسيادية للـدول علـى                 

  .الذاتية خاصة األطراف التي تعتبر مركز منشأ لموارد وراثية مواردها الوراثية 

 يتكون هذا الجهاز الرئاسـي       : جهاز رئاسي ينشأ خالل عامين من دخول المعاهدة حيز التنفيذ            -ب

من جميع أطراف المعاهدة على أن تتخذ القرارات  بالتصويت المباشر ويتم اختيار سـكرتير               

  .الل المدير العام لمنظمة األغذية والزراعةلرئاسة هذا الجهاز الرئاسي من خ

  :يتولى هذا الجهاز 

تقييم عمليات تجميع مجموعات الموارد الوراثية التي تملكها الهيئات االعتبارية أو المجموعات              -أ

مجموعات المحلية  المحلية أو األشخاص والتأكيد على ضرورة استمرار الهيئات االعتبارية أو ال          

 .ضمام إلى النظام المتعدد األطراف لتجميع موارد وراثيةنأو الدول إلى اإل

وضع القواعد العامة لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة             -ب

 .والموزعة لدى أطراف المعاهدة والهيئات الدولية األخرى) In situ(في بيئتها الطبيعية 

التي تساعد في تيسير نقل وتجميـع       ) MTA(لمشاركة في العوائد    تحديد شروط وبنود اتفاقية ا     -ج

 .الموارد الوراثية بما يتفق مع مواد المعاهدة ذات الصلة

خالل اجتماعه األول ، يتولى الجهاز الرئاسي وضع اللوائح التي تحدد طريقة وشكل وأسـلوب                -د

خدام التجاري للموارد الوراثيـة     توزيع االلتزامات المالية في حالة تولد عوائد مالية نتيجة لالست         

النباتية التي تم الحصول عليها من خالل النظام المتعدد األطراف وله الحق في استخدام لـوائح                

مختلفة حسب كل حالة، وكذلك من حقه إعفاء صغار المزارعين من الدفع فـي حالـة الـدول                  

لعدل في المـشاركة فـي      ويتولى الجهاز الرئاسي مراجعة هذه القواعد بغرض تحقيق ا        . النامية

 .العوائد من وقت آلخر

خالل اجتماعه األول يتولى الجهاز الرئاسي وضع السياسات وشروط منح المساعدات المتاحة            -هـ

من خالل الخطة االستراتيجية للتمويل والخاصة بصيانة الموارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة             

 .ولللدول النامية والدول ذات االقتصاد، في حالة التح

 بتبادل ونقل الموارد الوراثيـة غيـر         والخاصة MTAتعديل بنود اتفاقية المشاركة في العائد         -و

قيدة في القائمة الملحقة بالمعاهدة والموجودة لدى المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية بما            الم

 .يتفق مع المواد ذات الصلة في المعاهدة

يذ هذه المعاهدة والميزانية الخاصة بها واقتـراح إنـشاء          وضع السياسات والقواعد الخاصة لتنف     -ز



  
  

  
  ٣٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 .أجهزة معاونة وكذلك قبول التبرعات

 .تدعيم التعاون مع الهيئات الدولية األخرى  -ح

 .اقتراح التعديالت في المعاهدة أو الملحقات الخاصة بها  -ط

  :الشبكة الدولية لمعلومات الموارد الوراثية 

عضاء إلى التعاون في إنشاء وتدعيم شبكة دوليـة لتبـادل المعلومـات             تدعو المعاهدة اإلطراف األ   

باستخدام نظم المعلومات المتاحة حالياً، وخاصة تبادل المعلومات العلمية، الفنية، االقتصادية والبيئيـة ذات              

ـ    اًالصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على أن يكون هذا التبادل جزء            افع مـع    من تبادل المن

إتاحة كل تلك المعلومات لكل األطراف مع األخذ في االعتبار آلية مقاصة المعلومات في اتفاقيـة التنـوع                  

  ).الحيوي من اتفاقية التنوع ١٨المادة  (الحيوي

  :التزامات األطراف في المعاهدة 

ن هنـاك   قيق أهدافها وحتى يكو   لتزامات على األعضاء حتى يمكن تح     فرضت المعاهدة العديد من اإل    

حد األطـراف   تية لألغذية والزراعة، سواء كان أ      لجميع أطراف منظومة الموارد الوراثية النبا       عادالً عائداً

  :يعتبر مركز منشأ أو مستخدم للموارد الوراثية وأهم هذه االلتزامات

ة وتسجيل إتباع المنهج المتكامل في الكشف، الصيانة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتي   -١

المعلومات المصاحبة لذلك وتشجيع المزارعين والمجتمعات المحلية على إدارة وصـيانة تلـك             

الموارد في بيئتها الطبيعية، مع تواجد نظام للحفظ طويل األمد واستخدام أحدث التكنولوجيا فـي               

  ).٥,١المادة (تداول واستخدام تلك الموارد 

) ٥,٢ ،   ٦,١ة  المـاد (ي الموارد الوراثية من االنقراض      إصدار التشريعات والسياسات التي تحم     -٢

  :وتشمل هذه السياسات 

 تعتمد على استخدام المـوارد الطبيعيـة       ة  السياسات الزراعية التي تشجع تواجد نظم زراع        -أ

  .الحيويوالتنوع 

  .الحيوي  دعم البحوث التي تحافظ على التنوع -ب

  

لمزارعين لتطوير أصناف محلية، مع األخـذ فـي   دعم برامج تربية للنباتات يشترك فيها ا      -ج

  .االعتبار زيادة التنوع الجيني المتاح للمزارعين وزيادة استخدام األصناف المحلية النادرة

التعاون بين أطراف المعاهدة وكذلك الهيئات الدولية األخرى لدعم قدرات الدول الناميـة فـي                -٣



  
  

  
  ٣٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

تبادل المعلومـات ذات الـصلة      قييم، تسجيل، تربية و   تية، وكذلك ت  استخدام الموارد الوراثية النبا   

  .ونقل التكنولوجيا

   :المزايا أو الفوائد التي تطرحها المعاهدة ألول مرة

وبالنظر إلى هذه المعاهدة فقد جاءت بها       . ليست كل االتفاقيات الدولية أو المعاهدات مشابهة لبعضها       

  : لية، وأهم هذه الحقوقالعديد من الحقوق التي تطرح ألول مرة في معاهدة دو

  : حقوق المزارعين -١

تعترف المعاهدة بحقوق المزارعين وبدور المجتمعات المحلية واألهلية خاصة مراكز المنشأ             -

ويقع عـبء تـسجيل وتحديـد       .  في صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية      الحيويوالتنوع  

ة على الحكومة الوطنية والذي يـشمل       وحماية حقوق المزارعين والمجتمعات المحلية واألهلي     

المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية وكذلك أسلوب المشاركة في العائـد وكـذلك              

المادة ( ذات الصلة    تكيفية إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية واألهلية في اتخاذ القرارا        

٩,١ ، ٩,٢.(  

حقوق المزارعين والمجتمعات المحلية واألهلية      ال تضع المعاهدة أي قيود على تحديد ما هي           -

  . لتحديد ذلك في تشريعاتها المختلفة المجالولكنها تركت للحكومات الوطنية) ٩,٣المادة (

  الحق في المشاركة العادلة في العائد الناتج عن استخدام الموارد الوراثية النباتية التي تخـضع                 -٢

العديد من الوسائل التي يمكن أن تستخدم منفـردة أو          وضعت المعاهدة   .للنظام المتعدد األطراف  

وتهدف هذه الوسائل في مجموعها إلـى دعـم         .خليط منها في تحديد كيفية المشاركة في العائد       

القدرات التكنولوجية والمعلوماتية لألطراف خاصة مركز المنشأ والجماعات المحلية ومنع أي           

المجتمعات المحلية والجماعات في الحفاظ طرف من احتكار أي مورد وراثي واالعتراف بدور  

 وسائل يمكن أن تستخدم في تحديد أسلوب المشاركة في          ٤اقترحت المعاهدة   . على تلك الموارد  

  :العوائد وهي 

  :  تبادل المعارف والمعلومات -١

خاصة المعلومات المتعلقة بتصنيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية         وتعني  

المتعدد األطراف من خالل آلية الشبكة الدولية لمعلومات المـوارد الوراثيـة            تحت النظام   

  ).B.١المادة (النباتية 

   :  نقل التكنولوجيا -٢

 التقييم والتوصيف والتي تـساعد      – الصيانة   وتعني على وجه الخصوص تكنولوجيا    



  
  

  
  ٤٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

العتبـار  على تطوير التراكيب الوراثية بهدف استنباط األصناف الجديدة مع األخذ فـي ا            

وقد يتم ذلك من خالل البـرامج       . لكية الفكرية في تلك التكنولوجيا      ق الم ومدى تواجد حق  

لنامية أو األقل نمـواً أو      والبد أن تعامل الدول ا    . البحثية المشتركة أو التدريب أو غيرها     

  .)١٣,١٠المادة (قتصاد في مرحلة التحول معاملة الدولة األولى بالرعاية ذات اإل

  :القدرات   دعم -٣

املة أفضلية خاصة   توفر المعاهدة للدول النامية وذات االقتصاد في مرحلة التحول مع         

ثية  العلمية والفنية والتدريب في صيانة واالستخدام المستدام للموارد الورا         في دعم قدراتها  

   .مجال اإلمكانيات واألجهزة والتجهيزات المتعلقة بذلكالنباتية مع دعم القدرات في 

    :المشاركة في العوائد المالية والمميزات التجارية األخرى  -٤

في العوائـد الماليـة الناتجـة عـن         ) أن أمكن (تجيز المعاهدة لألطراف المشاركة     

االستخدام التجاري ألي موارد وراثية نباتية تخضع للنظام المتعدد األطراف، سواء كـان             

هذه المشاركة عادلة ويتولى    الطرف األخر قطاع أعمال خاص أو حكومي على أن تكون           

  .الجهاز الرئاسي للمعاهدة  تحديد أسلوب هذه المشاركة

  

  :المعاهدة ألحقت بها قائمة بالمحاصيل التي تخضع لنظام المعلومات المتعدد األطراف 
  
 

List Of Crops Covered Under The Multilateral System 
Food crop  

  

Crop Genus Observations 

 Breadfruit Artocarpus Breadfruit only. 

Asparagus Asparagus  

Oat Avena  

Beet Beta  
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  ٤١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

Crop Genus Observations 

Brassica 
complex Brassica et al. 

Genera included are: Brassica, 
Armoracia, Barbarea, 
Camelina, Crambe, Diplotaxis, 
Eruca, Isatis, Lepidium, 
Raphanobrassica, Raphanus, 
Rorippa, and Sinapis. This 
comprises oilseed and 
vegetable crops such as 
cabbage, rapeseed, mustard, 
cress, rocket, radish, and 
turnip. The species Lepidium 
meyenii (maca) is excluded. 

 Pigeon Pea Cajanus  
Chickpea Cicer  
Citrus Citrus Genera Poncirus and Fortunella 

are included as root stock. 
Coconut Cocos  
Major aroids Colocasia, 

Xanthosoma 
Major aroids include taro, 

cocoyam, dasheen and tannia. 
Carrot Daucus  
Yams Dioscorea  
Finger Millet Eleusine  
Strawberry Fragaria  
Sunflower Helianthus  
Barley Hordeum  
Sweet Potato Ipomoea  
Grass pea Lathyrus  
Lentil Lens  
Apple Malus  
 Cassava Manihot Manihot esculenta only. 
Banana 

/Plantain 
Musa Except Musa textilis. 

Rice Oryza  
Pearl Millet Pennisetum  
Beans Phaseolus Except Phaseolus polyanthus. 
Pea Pisum  
Rye Secale  
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  ٤٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 
  

Crop Genus Observations 
Potato Solanum Section tuberosa included, 

except Solanum phureja. 
Eggplant Solanum Section melongena included. 
Sorghum Sorghum  
Triticale Triticosecale  
Wheat Triticum et al. Including Agropyron, Elymus, 

and Secale. 
Faba Bean / Vetch Vicia  
Cowpea et al. Vigna  
Maize Zea Excluding Zea perennis, Zea 

diploperennis, and Zea luxurians. 

 
 األعالف

Forages 
 

 Genera Species 

 LEGUME FORAGES  
Astragalus chinensis, cicer, arenarius 
Canavalia Ensiformis 
Coronilla Varia 
Hedysarum Coronarium 
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, 

sativus 
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea 
Lotus Corniculatus, subbiflorus, uliginosus 
Lupinus albus, angustifolius, luteus 
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, 

truncatula 
Melilotus albus, officinalis 
Onobrychis Viciifolia 

 
 
 
 

فتابع األعال  
Forages 

 



  
  

  
  ٤٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 Genera Species 

Ornithopus Sativus 
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 
Pueraria Phaseoloides 

Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, 
angustifolium, arvense, agrocicerum, 
hybridum, incarnatum, pratense, repens, 
resupinatum, rueppellianum, semipilosum, 
subterraneum, vesiculosum 

 GRASS FORAGES   
 Andropogon Gayanus 
Agropyron cristatum, desertorum 
Agrostis Stolonifera, tenuis 
Alopecurus Pratensis 
Arrhenatherum Elatius 
Dactylis Glomerata 
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, 

pratensis, rubra 
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, 

temulentum 
Phalaris aquatica, arundinacea 
Phleum Pretense 
Poa alpina, annua, pratensis 
Tripsacum Laxum 
 OTHER FORAGES   
Atriplex halimus, nummularia 
Salsola Vermiculata 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التـصحر                 ٧-٢

  :وبخاصة أفريقيا 
United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing 
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UNCCD) 

   ١٩٩٤ يونيو ١٧:    تاريخ االعتماد
   ألمانيا-بون :     مكان االعتماد

  بون بألمانيا: حفظ وثائق االتفاقيةجهة 

  :تفاقية اإلالهدف من 

تهدف االتفاقية إلى تشجيع تواجد برامج محلية ومساعدات دولية لمكافحة التـصحر وتعتـرف                -١



  
  

  
  ٤٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 وقتاً طويال وذلك ألن أسـباب التـصحر عديـدة      االتفاقية بأن مكافحة التصحر سوف يستغرق     

البد وأن يحدث . مستدام لألراضيالغير  التجارة العالمية، واالستخدام ومعقدة وهي ما بين نظام

 .تغيير سواء على المستوى المحلي أو الدولي حتى يمكن مكافحة التصحر

حسب موقع كل دولة وبالتالي فإن      يعتمد تنفيذ اإلتفاقية على بناء برامج إقليمية ومحلية وتختلف            -٢

وفي مقدمة المناطق في العالم أفريقيا . االتفاقية لها خمس ملحقات تحدد كيفية وضع تلك البرامج

 .ثم آسيا، أمريكا الالتينية، البحر الكاريبي ثم شمال البحر المتوسط ثم يأتي وسط وشرق أوروبا

ية مشاركة األطراف وأصحاب المصلحة فـي       تفاقية أساليب بناء تلك البرامج وكيف       وتوضح اإل   -٣

لية مكافحة التـصحر مـع التأكـد علـى مـسؤو     وضع وتنفيذ تلك البرامج لحماية األراضي و 

الحكومات في تنفيذ تلك البرامج من خالل إجراء العديد من التغييرات في السياسات الخاصـة               

أكيد على أن تلك البرامج     مع الت .  المزارعين وآخرين   ، ةلتعامل مع األراضي، ومشاركة المرأ    با

 .البد وأن تكون جزءاً من السياسات العامة للتنمية المستدامة

 .تهتم االتفاقية أيضاً بالتوعية و التعليم والتدريب  -٤

  :توجد أربع مجموعات من االلتزامات طبقا لشروط االتفاقية وهي :  التزامات الدول *  

فيها تلك الدول التي ال تتأثر بالتـصحر وهـي تـدعو            ألطراف بما     االلتزامات العامة لجميع ا     -١

للتعاون فيما بين األطراف في تنفيذ االتفاقية على جميع المستويات خاصة فـي موضـوعات               

تجميع وتحليل وتبادل المعلومات، البحوث، نقل التكنولوجيا ودعم القـدرات وزيـادة الـوعي              

تراتيجية القومية لمحاربة التـصحر وفـي       والدعوة إلى استخدام مبدأ التكامل في حالة بناء االس        

حالة تقديم المساعدات إلى الدول األخرى للتأكد من تواجد مصادر تمويـل لبـرامج مكافحـة                

 .التصحر وعالج مشاكل الجفاف

األطراف األكثر تأثرا بالتصحر في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكـاريبي وشـمال                -٢

ة والتعاون فيمـا بينهـا علـى المـستوى          ـ وضع البرامج الوطني   نـر المتوسط البد م   ـالبح

 .ياإلقليم

األطراف األخرى التي قد تتأثر بالتصحر يمكنها وضع البرامج التنسيقية مع الدول األخرى أو                -٣

لخطوات اإلرشادية المذكورة في اإلتفاقية بمـا فـي ذلـك وضـع              باستخدام ا  )الوطنية(لذاتها  

  .ا وكذلك تحديد األولوياتستراتيجية الخاصة بهاإل

 

بمساعدة الدول األخرى التي تتأثر     ) ٢٠ ،   ٦خاصة المادة   (الدول المتقدمة لها التزامات محددة        -٤

بمشكلة التصحر بإتاحة بعض الموارد المالية وكذلك إتاحة الفرصة للدول األخرى السـتخدام             



  
  

  
  ٤٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 .التكنولوجيات ، المعلومات والمعارف

. م تقارير إنجاز عما تم تنفيذه من البرنـامج الـوطني لمكافحـة التـصحر              جميع الدول ملزمة بتقدي   

والتعاون اإلقليمي به العديد من المرونة خاصة بين المجموعة األكثر تأثيرا بالتصحر يمكن أن يكون هـذا                 

  . أو بين مجموعة معينة من الدول داخل نفس المنطقةاًالتعاون ثنائي

  : االتفاقية ىإلالفائدة التي تعود باالنضمام *  

الدول التي تنضم لتلك االتفاقيات تصبح عضواً في آلية دولية تتعامل مـع أحـد المـشاكل                   -١

 .االستخدام اإلنسانيالزراعية بفعل  األراضي تدهورالملحة التي تؤدي إلى 

االشتراك في إعمال الجلسات الخاصة واتخاذ القرارات الهامة وخاصة تلك التـي تتعلـق                -٢

ية دولية للدعم المادي ووضع الالئحة المالية للصرف وكذلك الشروط المرجعيـة            بإنشاء آل 

 .للبرامج المختلفة

االستفادة من التعاون مع الدول األخرى والدول المتقدمة في تصميم وتنفيذ البرامج الوطنية               -٣

 .لمحاربة التصحر وإصالح تأثير الجفاف

 .االستفادة من نقل التكنولوجيا ذات الصلة  -٤

 . من االتفاقية٢٥االستفادة من شبكة المساعدات الفنية حسب المادة   -٥

 .المشاركة في عضوية اللجان العلمية والتكنولوجية  -٦

 : أجزاء ولها خمس ملحقات ٦ مادة توجد في ٤٠تشتمل االتفاقية على *  

ض المتوسـط، ملحـق     ملحق آسيا،  ملحق أمريكا الالتينية، ملحق شمال البحر األبي         ،  ملحق أفريقيا   

  .وسط وشرق اوروبا

   .مع تواجد آلية لفض المنازعات وكذلك كيفية تعديل أي مادة وطريقة التصويت

  :آلية تنفيذ ومتابعة االتفاقية*  

أعلى سلطة لالتفاقية وله سلطة مراجعة كيفية تطبيق االتفاقية وتـشجيع           : مؤتمر األعضاء     -١

كوين لجان مطلوبة للتطبيق وتعديل االتفاقيـة ووضـع          وت  ، تبادل المعلومات بين األعضاء   

وللمؤتمر مكتب يراعى . ون مع االتفاقيات األخرى المشابهة الميزانية الخاصة بالعمل والتعا

 . للدول في اختيار أعضاءه التمثيل اإلقليمي

 .السكرتارية العامة  -٢

م االستـشارات الفنيـة     لجنة العلوم والتكنولوجيا كإحدى لجان مـؤتمر األعـضاء لتقـدي            -٣



  
  

  
  ٤٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  .نولوجية للمؤتمر وكذلك لألعضاء والتك

  اآللية العالمية ، وهي آلية للبحث عن مصادر تمويل للمشاريع المتعلقة بمكافحة التصحر في           -٤

  .إطار اإلتفاقية 

  :  اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المعرضة للخطر من الحيوانات والنباتات البرية ٨-٢
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  
(CITES) 

  )١٩٨٣ ابريل ٣٠ و١٩٧٩ يونيو ٢٢تعديل فى  (١٩٧٣ يوليو ٣   :  تاريخ االعتماد

  ، الواليات المتحدة األمريكية  والتعديل بون وغايورون واشنطن  :  مكان االعتماد

  ١٩٨٧ ابريل ١٣ والتعديالت في   ،١٩٧٥  يوليو١  : التنفيذتاريخ بدء 

  جنيف سويسرا:  جهة  حفظ وثائق االتفاقية

   :الهدف من االتفاقية

اع المعرضة للخطر من الحيوانـات      تنظيم العمليات التجارية الدولية وحركة نقل وحيازة األنو         -١

 .النباتات البريةو

قابلة لإلحالل  الغير   جزء من الحياة الطبيعية      احماية جميع األنواع النباتية والحيوانية وذلك ألنه        -٢

 .في حالة انقراضها

التوعية باألهمية المتزايدة للحيوانات والنباتات البرية وذلك مـن الناحيـة الثقافيـة،  العلميـة،                -٣

 .   االقتصادية والمستقبل

 . البرية الوطنيةالتأكد من أن الحكومات والمواطن هما الخط األول لحماية الحيوانات والنباتات  -٤

نباتات لالتأكيد على أن التعاون الدولي ضروري إلضفاء الحماية على أنواع معينة للحيوانات وا              -٥

 .البرية المعرضة لالنقراض من خالل التبادل التجاري

  :األعضاء التزامات الدول 

ا من االنقراض   الملحق األول يشمل األنواع التي يجب حمايته      .  مالحق ٣تشتمل االتفاقية على      -١

معرضـة  الغيـر    العمليات التجارية في األنواع      الملحق الثاني ينظم  . من خالل التجارة الدولية   

الملحق الثالـث يتـيح     .  حالياً لالنقراض ولكن إذا لم تنظم تجارتها سوف تتعرض لالنقراض         

 .للحكومات إضافة األنواع البلدية والمحلية والمحمية داخل حدودها الوطنية

تزم الحكومات بالتعاون فيما بينها للتأكيد على أن التجارة في الكائنات البرية البـد وأن تـتم                 وتل -٢

وفقاً لالتفاقية مع دراسة السياسات الخاصة بتعديل قوائم الكائنات البرية المعرضة للخطر نتيجة           



  
  

  
  ٤٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  .للتجارة الجائرة

ترخيص "تفاقية بإصدار   قة باإل ائن مدرج في القوائم المرف    أي ك   تلتزم األعضاء في حالة تصدير        -٣

والذي يصدر تحت ظروف معينة تحددها باالتفاقية على أن يصدر هذا الترخيص من             " تصدير

نفس الشروط تنطبق على استيراد أي       بذلك مدعمة بالرأي العلمي لذلك و      سلطة وطنية مختصة  

 .كائن مدرج في القوائم الملحقة

 يشملها تصريح التصدير أو االستيراد حتى تصبح قابلة         تفاقية المعلومات التي يجب أن      تحدد اإل   -٤

 .للتداول دولياً

تحتوي االتفاقية على العديد من االستثناءات ومنها في حالة التجارة الترانزيت وحالـة تكـاثر                 -٥

تجـار أو جـزء مـن بعـض         الكائنات البرية في المزارع الخاصة أو المنتجـة بغـرض اإل          

 حدائق الحيوانات المتحركة، معـارض النباتـات النـادرة          المشروعات الخاصة مثل السيرك،   

 .وغيرها

تجار أو حيازة الكائنات البرية     درة وإعادة تصدير وفرض غرامات لإل     هناك نظام خاص لمصا     -٦

ع التزام الحكومات بتقـديم تقـارير دوريـة عـن تلـك             ـة وم ـي القوائم المرفق  ـالمدرجة ف 

  . ةـاألنشط

نقل أي كائنات أكثر صرامة لتنظيم حيازة، تجارة و تواجد تشريعات محلية ال تمانع االتفاقية من  -٧

 .    برية سواء كانت مدرجة في القوائم المرفقة أو من عدمه

   :آليات تنفيذ االتفاقية

ستيراد مع ضرورة تحديـد جهـة       صصة في إصدار تصاريح التصدير واإل     سلطة وطنية متخ    -١

 .ة لتنفيذ االتفاقية المعونة الفنيعلمية أو أكثر لتقدم 

يجتمعون مرة كل عامين عادياً لمراجعة تطبيق ، مؤتمر األطراف يجمع جميع أعضاء االتفاقية   -٢

مع إمكانيـة قبـول     رحة من األعضاء لزيادة فاعليتها      االتفاقية، مراجعة تعديالت االتفاقية المقت    

  ."  عضو مراقب"أعضاء تحت بند 

   . سويسرا– جينيف كرتارية االتفاقية ومقرها  س-٣

  

  

  : اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 9-2

World Intellectual Property Organization (WIPO)  



  
  

  
  ٤٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   ١٩٦٧  :  تاريخ االعتماد

  لمهوكاست  :  مكان االعتماد

  ١٩٧٠ : تاريخ بدء النفاذ

   :الهدف

ية فى كل دول العالم  من خالل التعـاون          تهدف هذه المنظمة إلى تشجيع حماية حقوق الملكية الفكر        

وتتولى المنظمة تطوير آليات تيسير الحماية الجيدة للملكية الفكرية         . وبالتعاون مع الهيئات الدولية   ل  بين الدو 

واتفاقية برن لحمايـة المـصنفات األدبيـة        ) ١٨٨٣(بما  يتفق مع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية          

  . اتفاقيات أو معاهدات  دولية أخرىأو أي) ١٨٨٦(والفنية 

تتولى المنظمة  . الفنية أو غيرها  وتقدم المنظمة خدماتها إلى الدول األعضاء سواء كانت المساعدات          

نشر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والدراسات الخاصة بذلك مع قيامها بتقديم خـدمات               

  .فكريةمراجعة وثائق طلب الحماية للملكية ال

ظمة إلى تشجيع إبرام المعاهدات الدولية الجديدة وتحديث التـشريعات          ومن ناحية أخرى تهدف المن    

  . الدول الناميةإلىالوطنية للدول األعضاء وفى الوقت نفسه نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الصناعية 

 ومقرهـا   – ١٩٧٤ إحدى الوكاالت المتخصصة لألمم المتحـدة منـذ عـام             هي (WIPO)الوايبو  

 ودخلـت حيـز     ١٩٦٧وتأسست بموجب اتفاقية تم توقيعها في استوكهلم          .  سويسرا –الرئيسي في جنيف    

  .١٩٧٠التنفيذ 

  : التي تستخدمها المنظمة اآلليات

   :(Membership)العضوية  -١

ا مع فرض أنه  )  ١٨٨٦(رن  أو اتفاقية ب  ) ١٨٨٣(اتفاقية باريس   عضاء في   األمفتوحة لجميع الدول    

  .دولة عضو في األمم المتحدة والهيئات المتخصصة التابعة لها أو بدعوة من الجمعية العامة لألمم المتحدة

   :(General Assembly)الجمعية العامة  -٢

للمنظمة جمعية عامة يمثل فيها كل أعضاء الوايبو فى إتحاد باريس أو اتحاد برن أو كليهما بعـضو        

  .ضور هذا العضو للجمعية العامة ل دولة بتكاليف حواحد تتكفل ك

مراجعة كل التقارير الخاصة باللجـان المختلفـة         عام لها وكذلك      مدير تعيينالجمعية العامة تتولى    

وتتخذ الجمعية  . وتحديد الميزانية واللوائح المالية وتحديد العالقة مع االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة           

  . مرة كل عامين في األحوال العادية تجتمع–العامة قراراتها باألغلبية 

   :( Conference)  المؤتمر -٣



  
  

  
  ٤٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

للمنظمة مؤتمر يشمل كل الدول األعضاء في الوايبو بدون اشتراط عضوية أي من اتحـاد بـاريس             

  ).١٨٨٦ (برنأو ) ١٨٨٣(

يتولى المؤتمر مناقشة الموضوعات في مجال الملكية الفكرية وإصدار توصيات بذلك ويجتمع فـي              

  .واعيد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمةنفس م

  : ( Coordinating Committee)  اللجنة التنسيقية -٤

تتكون تلك اللجنة من الدول التي يتم انتخابها من بين أعضاء المنظمة وفي نفس الوقت أعضاء فـي                  

إلى سويـسرا الدولـة   أو كليهما باإلضافة    ) ١٨٨٦(أو اتفاقية برن    ) ١٨٨٣(اللجنة التنفيذية التفاقية باريس     

وتتولى هذه اللجنة تقديم النصح إلى األجهزة األخرى داخل الوايبـو فـي كـل مـن                 ،  المضيفة للمنظمة   

 تجتمـع   .الموضوعات اإلدارية ، المالية وذات االهتمام المشترك وتحضير جدول أعمال الجمعية العامـة              

  .اللجنة التنسيقية مرة كل عام وتؤخذ قراراتها باألغلبية

  :المكتب الدولي  -٥

   . السكرتارية الخاصة بالمنظمةتعتبر هي

   : الدول األعضاءالتزامات

لتزامات المالية للعضوية سواء في عضوية الجمعية العامة أو المؤتمر، حسب وضع             دفع اإل   -١

  ). ١٨٨٦(و برن ) ١٨٨٣(كل دولة من اتفاقيتي باريس 

  .يدل على ذلكتفاقية وإيداع ما   التوقيع والتصديق على اإل-٢

  :أهمية هذه االتفاقية بالنسبة للموارد الوراثية النباتية 

 تتيح الفرصة ألعضائها سرعة تبادل المعلومات في مجال حماية األصناف النباتيـة             WIPOمنظمة  

وكذلك تقدم بعض  المساعدات الفنية وخدمات تسجيل وحماية الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة التـي مـن       

والدول ذات االقتصاد في    ) ومن بينها الدول العربية   (صناف النباتية ، األمر الذي يتيح للدول النامية         بينها األ 

  .مرحلة التحول فرصة للتعرف على أحدث طرق الحماية القانونية

خاصة اتفاقية الجوانـب المتعلقـة بالتجـارة الملكيـة الفكريـة            ) WTO(اتفاقيات التجارة العالمية    

)TRIPS (   تفاقية حماية األصناف النباتية الجديدة فقط كملكية فكريـة وال تـشمل            موضوعاتها إ تشمل في

حماية الموارد الوراثية النباتية البلدية منها أو البرية مع كون تلك الموارد الوراثية النباتية هي األساس الذي       

  .يعتمد عليه المربي كمصدر للتنوع الوراثي المطلوب الستنباط أصناف جديدة

  

 ال تعترف بحماية المعارف التقليدية للمجتمعات والجماعات المحلية         WTOفس الوقت اتفاقيات    في ن 



  
  

  
  ٥٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ومع عدم توفر التكنولوجيات الحديثة في دول الجنوب والتي تتيح لها االستغالل األمثل لمواردها النباتيـة                

ة أن تربط فـي تـشريعاتها       ، وبالتالي كان البد للدول النامي      ومعارفها التقليدية في استنباط أصناف جديدة     

المحلية  بين استخدام الموارد الوراثية النباتية في استنباط أصناف نباتية جديدة وبين سريان الحماية عليهـا                 

ذلك مثال  . ليس كشرط إضافي للحصول على الحماية ولكن كالتزام بتقاسم المنافع التكنولوجية منها والمادية            

  .ية حقوق الملكية الفكرية لحما من القانون المصري٢٠٠المادة 

  : اتفاقية حماية األصناف النباتية الجديدة ١٠-٢

 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

  ١٩٩١ وعدلت  ١٩٦١ عام   :  تاريخ االعتماد

  .١٩٩٨ أبريل ٢٤وأصبح التعديل نافذاً في  ١٩٦٨  :تاريخ بدء النفاذ 

  جنيف سويسرا:   حفظ وثائق االتفاقيةجهة

  :الهدف  

تهدف هذه االتفاقية إلى ضمان اعتراف الدول األعضاء بإنجازات منتجي األصناف النباتية الجديـدة              

. عن طريق منحهم حقوق ملكية حصرية على أساس مجموعة من المباديء الموحدة والمحـددة بوضـوح               

  .رط أن تكون اف جديرة بالحماية يشتوحتى تكون هذه األصن

 .زة عن األصناف الموجودة والشائعة متمي   -أ

 .متجانسة بشكل كاف -ب

 .ثابتة الصفات الوراثية  -ج

عـام  (عن تقديم طلب الحمايـة      جديدة بمعنى أنه لم يسبق ترويجها تجارياً خالل الفترة السابقة             -د

 ) .واحد

  . لها اسم متفق عليه-هـ

  :آليات التنفيذ 

  :ف   مجلس اليوبو-١

 ، ويتكون من ممثلين هم أعـضاء االتحـاد الـدولي            UPOVتفاقية مجلس يسمى مجلس     لإل

ويناط بالمجلس تحقيق   . لكل دولة عضو في االتحاد صوتاً واحداً      . لحماية األصناف النباتية الجديدة   

  .أهداف االتحاد وتطوير واعتماد برنامجه وميزانيته

   :(Union office)السكرتارية ومكتب االتحاد   -٢



  
  

  
  ٥١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

تفاقيـة  وبموجـب إ  . ويوجهها سكرتير عـام   " د  مكتب اإلتحا " تفاقية سكرتارية تعرف بـ     لإل

)  وهى وكالة متخصصة لألمم المتحدة     WIPO(تعاون مبرمة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية        

  . يساعده نائب أمين عامUPOVفالمدير العام للوكالة هو األمين العام للـ 

  :بالموارد الوراثيةالمواد المتعلقة 

 إطاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية في األصناف النباتية الجديدة والتي يشار UPOV تعطي 

 . إليها في معظم األوقات حقوق مربي النبات

   :مدى استفادة الدول العربية من االتفاقية

ية والحقليـة والبـستانية     بما أن الدول العربية تعتبر مركز منشأ للكثير من الموارد الوراثية الزراع           

والتي تعتمد عليها برامج التربية للعديد من المجتمعات في إنتاج أصناف نباتية جديدة فهي بذلك تحوز على                 

وذلك يتيح لمربي النبات في الدول العربية فرصة السـتنباط        . قدر كبير من الموارد الوراثية النباتية النادرة      

ة وإنتاجية كبيرة من شأنها أن تسهم في تحقيق األمن الغـذائي فـي              قتصادية عالي إأصناف جديدة ذات قيمة     

  .المنطقة العربية

وحماية ألصناف النبات الجديدة هي أحـد       . الحيوياألصناف النباتية الجديدة قد تكون إضافة للتنوع        

ـ      من  ناحية أخرى فإن اإل     . ة واالجتماعية عوامل التنمية االقتصادي   ي النبـات   تفاقية تفتح آفاقاً جديـدة لمرب

  .ستثمارلمجال في اإلبداع واإلبضمان وحماية حقوقهم وفتح ا

 عضواً حتى الخامس من ٥٢ قد بلغ  UPOV جدير بالذكر أن عدد الدول األعضاء في اتفاقية الـ 

تفاقية لدول العربية إجراءات العضوية لإل   ، ليس من بينها أي قطر عربي، بينما بدأت بعض ا          ٢٠٠٢ديسمبر  

  .ورية مصر العربية، تونس والمغربومن ضمنها جمه

   :UPOVتفاقية الـ ستعراض التحليلي إلاإل

لتخوف مـن   بالرغم مما تحتوي عليه االتفاقية من مزايا وحماية لحقوق المربي تحديداً إال أن هناك ا              

 تفاقية بإجراء المزيد من تقلـيص   من اإل ) ١٦(و  ) ١٠(ء في المادتين    نفاذ ما جا  أن الحكومات ستعمل على إ    

 أن  UPOVغير أن هذا ال يمكن تأكيده حتى اآلن، وبينما يـدعي مـساندو الــ                . امتيازات المزارعين   

أصناف جديـدة إال أن المعارضـين        تشجع مربي النبات للبحث واستحداث       ١٩٩١المراجعة التي تمت في     

ز إعـادة    إذا فقـدوا امتيـا     أتفاقية يشيرون إلى أن صغار المزارعين رغم ذلك سيكون في وضع أسـو            لإل

والمعلوم أن الدول النامية واألقل نمواً تعتمد اعتمـاداً         . استزراع التقاوي التي جمعت من حصاد محاصيلهم      

كبيراً على الزراعة في التوظيف والدخل ومعظم هؤالء من صغار المزارعين ، بالتالي فأنهم يعتمدون على 

  .بعة في هذه البلدانادخار بذور محاصيلهم أو بيعها أو تبادلها وهذه ممارسات مت

تفاقية من أوربا ، أمريكـا الـشمالية        مى من األقطار ذات العضوية في اإل      حتى اآلن فاألغلبية العظ   



  
  

  
  ٥٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 أو  خـاص  النامية خاصة األفريقية بهـا قطـاع      وهذه ظاهرة تعكس حقيقة أن الدول       . والالتينية واستراليا 

 إضافة لذلك ففـي معظـم هـذه األقطـار           .حكومي ذو مساهمة محدودة في تربية النبات أو توفير البذور         

  .فالمجتمعات التقليدية هي المسؤولة عن تربية النبات وتوزيع البذور وقد كان هذا شأنها على مدى قرون

ون ـنتيجة لذلك فقد ظل عدد المستفيدين المحليين من نظام حقوق مربي النبات قلة خاصة  عندما يك                

 UPOVنضمام لـ في اإلن رغبة الدول النامية  رغم كل هذا فإ.ا البرامج محدوداًي هذـة فـاشتراك الدول

  .بدأت تتزايد ومن المتوقع أن تزداد األعداد في السنوات القليلة القادمة

   :تفاقية التربساألصناف النباتية الجديدة طبقاً إلحماية 

  :حقوق المربي 

أعضاء االتفاقية تمنح ) ٢٧,٣ b ( المادةوفيها (TRIPS)إحدى اتفاقيات التجارة العالمية وهي اتفاقية 

تراع أو أي نظام آخر يطلق عليـه        خالحق في حماية األصناف النباتية الجديدة تحت أي من نظام براءة اال           

"Sui generis "  ،وذلك بإصدار ما يسمى شهادة حق مربي لألصناف النباتية الجديدة التي لها تميز، ثبـات

  .ع على أن تكون جديدة وذات اسم قانوني يتفق عليهوتماثل عن األصناف الشائعة من نفس النو

وقد اتفقت معظم دول العالم على عدم األخذ بنظام براءة االختراع في حمايـة األصـناف النباتيـة                  

  :الجديدة لألسباب التالية

  .  تعطي احتكار لصاحب البراءة في الصنف النباتي-١

  .ستثناءات للبحوث أو التدريب  ال تعطي إ-٢

  .عترف بحقوق المزارعين  ال ت-٣

  .  البراءة تغطي جميع المكونات الجينية للصنف-٤

  . سنوات٨-٧  مدة الحماية من -٥

.   ال تسمح باستخدام الصنف المحمي في برامج تربية جديدة بدون موافقـة صـاحب الـصنف                 -٦

 UPOV تسمح بإتباع نظام أخر فقد وجدت معظم الدول في اتفاقية            TRIPSوحيث أن اتفاقية    

البديل األكثر توافقاً مع متطلبات الدول النامية وان كان االنضمام لتلك االتفاقية قـد يعـرض                

حقوق الدول النامية إلى الخطر حيث أنها اتفاقية دولية يسيطر عليها االتحاد األوروبي بصفتها              

وفـي  . ١٩٩١وهي عرضة للتغير وقد حدث ذلك ثالث مرات، أخرها          . منظمة أوروبية أساسا  

لتعديل األخير أضيفت العديد من القيود على مستخدم األصناف النباتيـة الجديـدة وهـي               هذا ا 

  :مكاسب للدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسية وأهم هذه القيود

 .تقييد حق المزارع  -١



  
  

  
  ٥٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

امتداد حقوق صاحب شهادة حق المربي إلى األصناف النباتية المشتقة أساساً من صـنفه                -٢

 .المحمي

 .الممارسات المحليةاالعتراف بالمعارف التقليدية وعدم   -٣

 .األخذ بنظام األولوية في تقويم الطلبات  -٤

  عدم جواز حماية األصناف نتاج خبرات المجتمعات المحلية  -٥

 ولكن  على سبيل المثال   به الهند    فعلت كما   UPOVوبالتالي فإنه من األفضل استخدام نظام غير        

بين الدول وخاصة عندما يكون الطرف الثاني  فيها دولة أوروبية أو الواليات المتحدة              االتفاقيات الثنائية   

 كأحـد   UPOVتفاقيـة   إلى إ نضمام  لإل) الطرف األول ( للدول النامية    األمريكية فإن هناك دائماً التزام    

قصى درجـات   تفاقيات الثنائية أو أحيانا يذكر أنه البد من تطبيق أ          اإل تفاقيات الشراكة أو  شروط تفعيل إ  

  .الحماية بدون تحديدها

 كواقع قد تلتزم به الدول العربية في حماية         UPOVومن هذا المنطلق فإننا سوف نتعامل مع اتفاقية         

األصناف النباتية الجديدة مع االستفادة الكاملة من جميع معطيات هذه االتفاقية وفي نفس الوقـت االلتـزام                 

وهناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك نيـة        . تفاقيةاوضات تعديل اإل   حالة البدء في مف    باتخاذ موقف موحد في   

في حماية األصناف النباتية والتـي      ) ة الجزئية الحيوي(للتغيير والتعديل واألخذ بالطرق التكنولوجية الحديثة       

  .تتطلب توافر تلك التكنولوجيات ووسائلها في المنطقة العربية

االعتبار عند وضع تشريع لحمايـة األصـناف النباتيـة          هناك العديد من األمور البد وأن تؤخذ في         

الجديدة خاصة عند استخدام موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة وعندما يكون للدول العربية ومجتمعاتها              

" ناف المزارع أص" " فكرية فيها ولها معارف تقليدية  محلية مميزة أو عند استخدام           اًوجماعاتها المحلية حقوق  

  :ألمور هي وأهم هذه ا

عند استخدام مورد وراثي نباتي وطني في استنباط صنف نباتي جديد البد للمربي أن يثبت أنـه                  -١

حصل على ذلك المورد بطريقة رسمية ومنها عقد الموافقة المسبقة الموقع بين المربي والـسلطة     

ة سواء علـى    أو موافقة بنك الجينات الذي تحفظ به تلك المجموعات الوراثي         . الوطنية المختصة 

  .المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي أو الدولي

استثناء حقوق المزارعين من حق المربي خاصة استخدام بذور صنف المربي في أغراض غير                -٢

  :منها على سبيل المثال وليس للحصر تجارية و

  .إكثار ، زراعة ، استخدام صنف المربي  -أ

  .جديدة" أصناف مزارع "  استخدام صنف المربي في استنباط-ب

ع مزارع    حجز واستخدام بذور صنف المربي لإلنتاج في أرض المزارع نفسه أو للتبادل م              -ج



  
  

  
  ٥٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  .تجارأخر ال يدخل فيها صفة اإل

  :  االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ١١-٢

   ١٥/٩/١٩٦٨ :  تاريخ االعتماد

  الجزائر :   مكان االعتماد

   ١٦/٦/١٩٦٩:  النفاذتاريخ بدء

   منظمة الوحدة االفريقية: الجهة الحاضنة 

 ربة والمياه والموارد النباتيـة والحيوانيـة       حفظ وإستخدام وتنمية الت    إلى تشجيع العمل على   وتهدف  

 والتربويـة والثقافيـة      والعلميـة   والمستقبل من النواحي االقتصادية والغذائيـة      لرفاهية البشر في الحاضر   

 ومكافحة التصحر ومراقبة إسـتخدام       التدابير لحفظ وتحسين التربة    تخاذإ  كما تحث الدول على    .والجمالية  

 ومنع تلوثها ومراقبة إستخدام الميـاه وحمايـة          وتنمية الموارد المائية   ووضع سياسات االستخدام  ،  األرض  

 فـي   عة المتنقلـة   وقطع األشجار للزرا   ومراقبة حرق األشجار  ،  النباتات وحسن إستخدام وإدارة اإلحراج      

ستخدام الرشيد لهـا وإدارة     واإل ا تهدف الى حفظ الموارد الحيوانية     كم،  ومراقبة الرعي الجائر    ،  األراضي  

 وموائلها ومراقبة الصيد ومنع االتجار في مغانم الحيوانات التي قتلت أو أخذت بطريقه              ات الحيوانية التجمع

   .نةإلى إنشاء مناطق حفظ وصياكما تهدف ، غير شرعيه 

 الطيـور المائيـة   بمـأوى  باألراضي الرطبة ذات األهمية الدوليـة الخاصـة     المتعلقة االتفاقية   ١٢-٢

  :)رامسار(

  )٣/١٢/١٩٨٢تعديل  (٢/٣/١٩٧١  :   تاريخ االعتماد

  )باريس( أيران –رامسار  :    مكان االعتماد

  )١/١٠/١٩٨٦ (٢١/١٢/١٩٧٥:  تاريخ بدء النفاذ

   اليونسكو منظمة  :الجهة الحاضنة

 وفقـدانها فـي الحاضـر        الرطبـة   األراضي  الزحف المتزايد على   إيقاف إلى وتهدف هذه االتفاقية  

جية األساسية لألراضي الرطبة وقيمتهـا االقتـصادية والثقافيـة          والمستقبل واالعتراف بالوظائف االيكولو   

  لضمها إلى قائمة األراضي     على األقل  ة وينبغي على اإلطراف تعيين ارض رطبه واحدة        والترفيهي والعلمية

 مـن   دولية إزاء حفظ السالالت المهاجرة    كما تضع في اعتبارها مسئوليتها ال     الرطبة ذات األهمية الدولية ،      

 وأن   رشيداً ، وأن تقيم محتجزات طبيعية لألراضي الرطبـة          وإدارتها واستخدامها استخداما   لبريةالطيور ا 

   .لموظفين بغية إدارة األراضيتدريب اتعاون في مجال تبادل المعلومات وت

  :تفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة  إ١٣-٢ 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 



  
  

  
  ٥٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   ٢٣/٦/١٩٧٩  :  تاريخ االعتماد

   بون  :  مكان االعتماد 

   ١/١١/١٩٨٣ : تاريخ بدء النفاذ

  ة المانيا االتحادية جمهوري:الجهه الحاضنة  

 ية التي تهاجر عبر الحـدود الوطنيـة وخارجهـا المهـددة            حماية أنواع الحيوانات البر    وتهدف الى 

 أنـشاء مجلـس علمـي لتقـديم         إلى كما تهدف    الثاني لإلتفاقية ،  نقراض والتي ورد ذكرها في المرفق       باإل

  .شورة فيما يتعلق بالمسائل العلمية الم

  :مية للمحافظة على البحر األحمر وخليج عدن تفاقيه اإلقلياإل ١٤-٢ 

Regional Convention for the Conservation of the Red Sea and Gulf of Eden 

   ١٤/٢/١٩٨٢:   تاريخ االعتماد

    المملكة العربية السعودية–جدة : ن االعتماد   مكا

   ٢٠/٨/١٩٨٥  :تاريخ بدء النفاذ

  ة السعوديةالمملكة العربي  :  الجهة الوديعة

 وغير الحيه إستخداماً رشـيداً       الموارد البحرية والساحلية الحية    ستخدام اإلنسان إ ضمان   إلىوتهدف  

 المقبله وعلى األطراف أن      وتلبية احتياجات وطموحات األجيال     تحقيق أقصى الفوائد للجيل الحالي     لضمان

 اساتها الوطنيـة   وتنسيق سي  لنظم الوطنية  وأن تضع المعايير وا    تفاقيةاإلتكوالت لتنفيذ   تتعاون في وضع برو   

 كما تمنع    ،  بها ايير اإلقليمية واإلجراءات الموصى   عتماد المع وإ لوضع   تتعاون مع المنظمات المختلفة   وأن  

تقليل وتكافح التلوث من السفن والتلوث الناتج عن إلقاء الفضالت من السفن والطـائرات والتلـوث مـن                  

ل  كما تتعاون الدو   خرى األ ةنشط قاع البحر والتلوث الناتج عن األ      اللالمصادر الناجم عن استكشاف واستغ    

وضع التلوث ، وأن تتولي اإلطراف إنشاء مراكز للمساعدة المتبادلـة            و في معالجة حاالت التلوث الطارئة    

  .في حاالت الطواريء البحرية

  : التشريعات العربية في مجال حماية الموارد الوراثية النباتية ١٥-٢

   :مقدمة

الفرصة الكافية  لها   الدول العربية خالل العصور الحديثة لم توفر         سادت في الظروف السياسية التي    

إلعطاء الموارد الوراثية النباتية وحمايتها وصيانتها وتطويرها الجهد التشريعي المناسب وذلك بالرغم من              

هذا ال ينفـي    . لدولية ذات الصلة  أن العديد من تلك الدول أصبحت أعضاء عاملين في عديد من االتفاقيات ا            

الحيواني (أن هناك العديد من الجهد التشريعي في مجاالت قد تؤثر على الموارد الوراثية  بمعناها الشامل                 

وهي التي تتعلق بالبيئة والمحميات الطبيعية بما فيها من ثروات مراعي وغابات            ) والنباتي والكائنات الدقيقة  



  
  

  
  ٥٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  .ية وغذاء وموارد حيوانية نادرةونباتات أخرى ذات أهمية زراع

 أن هناك وعي قد بدأ يتولد لدى الدول         ٢٠٠٢العربية للتنمية الزراعية في سبتمبر      وتوضح التقارير   

العربية إلى الحاجة إلى تواجد منهجية وأطر لوضع التشريعات لحماية الموارد الوراثية النباتيـة، وسـوف                

  .ت الصلة بالوطن العربينلقي الضوء في هذا الجزء على التشريعات ذا

   :دولة اإلمارات العربية المتحدة*  

  .ة وتنميتها وتطويرهاـة البيئـ في شأن حماي٢٤/١٩٩٥ة القانون االتحادي رقم ـأصدرت الدول

   :تونس*  

أصدرت الحكومة التونسية العديد من التشريعات للمحافظة على الموارد الوراثيـة النباتيـة ومنهـا               

 وكـذلك إصـدار قـانون       ١٩٨٨ لسنة   ٢٠ والخاص بالغابات والذي عدل بالقانون       ١٩٦٦ لسنة   ٥القانون  

 لـسنة  ٧٢ والذي يتعلق بتنظيم ومراقبة اإلنتاج واالتجار في البذور والمشاتل وقانون ١٩٧٦ لسنة  ٧٦١١٣

  . والخاص بحماية النباتات١٩٩٢

فـي األصـناف الجديـدة      وفي مجال البذور والشتالت واألصناف النباتية وحماية حقوق المـربين           

 ٤٢ فقد أصدرت الحكومة التونـسية القـانون         UPOVنضمام إلى منظمة    وللتوافق مع إتفاقية التربس واإل    

  .١٩٩٩لسنة 

  ولكن ال توجد تشريعات خاصة بحقوق المزارعين أو الحقوق الفكرية للمجتمعات المحلية

  :الجزائر *  

ات وتشمل على الخصوص حماية الموارد      وضعت بعض النصوص في التشريعات في بداية التسعين       

  :الوراثية بمعناه الواسع ومنها

  .نواع الحيوانات البرية الذي يحدد  كيفية صيانة أ١٩٨٣ لعام ٥٠٩  المرسوم الرئاسي -

اإلنتاج ستعملة في   غير الم ( يحدد قائمة األنواع النباتية       الذي ١٩٩٥ لعام   ٢٨٥  المرسوم الرئاسي     -

  ) .وصيانتها

 يحدد استيعاب وطرق الحصول على رخصة إنتاج واستخدام ١٩٩٥ لعام ٤٢٩وم الرئاسي   المرس-

  .يراد األنواع النباتية غير المستخدمة في اإلنتاج ونقل واست

  

 لمنع استيراد وإنتاج، وتسويق استعمال النباتـات        ٢٠٠٠ لعام   ١٤٢١  القرار الوزاري تحت رقم       -

  .المهندسة وراثياً



  
  

  
  ٥٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  :السعودية المملكة العربية *  

صدرت السعودية العديد من القوانين واللوائح الداخلية في مجال حماية الموارد الوراثية ومنها قانون أ

 والـذي يمنـع     M/٢٢ ٠٣,٠٥,١٣٩٨ وقانون الغابـات     ١٩٧٨ في عام    H٣٩٢,١٨,٠٤,١٣٩٨المراعي  

  .األنشطة الخاصة بتدهور الغطاء النباتي

  :السودان *  

 اإلطار القانوني للعمل مـن أجـل صـيانة           وأعطى ٢٠٠١اية البيئة لعام    نون حم أصدر السودان قا  

الموارد الوراثية ومن ضمنها الموارد الوراثية النباتية ودعا القانون من األجهزة المختصة للتحقق من حماية 

للسالمة البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والمحافظة على مكوناتها من العناصر األساسية ونظمها تحقيقاً 

  .والتنمية المستدامة لصالح األجيال

  .ولكن ما زال التشريع في مجال تنظيم الحصول على الموارد الوراثية يعتبر غائباً

  :العراق *  

  .ال توجد تشريعات واضحة تنظم برامج األصول الوراثية

  :سلطنة عمان *  

ية مكافحة التصحر وإتفاقية تغيير      وكذلك إتفاق  ١٩٩٤الحيوي عام   تفاقية التنوع   إنضمت السلطنة إلى إ   

وحالياً جاري إعداد قـانون  .  تفاقية بازل وأصدر قانون الحجر الزراعي وقانون األصناف النباتية المناخ وإ 

  .حماية المصادر الوراثية النباتية

  :جمهورية مصر العربية *  

وارد الوراثية ومنها قانون   أصدرت الحكومة المصرية العديد من القوانين الداخلية  التي لها صلة بالم           

 وأخيـراً    ، وكذلك قانون الحجر الزراعـي    ،   ١٩٩٤ لعام   ٤وقانون البيئة رقم    ،   ١٩٦٦ لعام   ٥٣الزراعة  

والذي ينص في الجزء الرابع منه على حماية        ،   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢قانون  حماية حقوق الملكية الفكرية رقم        

 الموارد الوراثية النباتية المصرية أو أي من المعـارف          األصناف النباتية الجديدة وخاصة في حالة استخدام      

  .التقليدية أو الممارسات المحلية

لنباتية ومنهـا إتفاقيـة     تفاقيات الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثية ا      ومصر عضو في العديد من اإل     

 المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة           الحيوي ، تفاقية التنوع   مكافحة التصحر، إ  

  . ومعاهدة التغيرات المناخية وغيرهاCITESواتفاقية 

  :المملكة المغربية *   



  
  

  
  ٥٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

تفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية خاصة المـوارد          انضم المغرب إلى العديد من اإل     

 والمعاهدة  المتعلقـة   ) ١٩٧٥ (CITESومعاهدة  ) ١٩٥١(ة لحماية النباتات    الوراثية ومنها المعاهدة الدولي   

) ١٩٩٤(تفاقيـة مكافحـة التـصحر       وإ) ١٩٩٢(الحيوي  تفاقية التنوع   وإ) ١٩٨٠(بحماية المناطق الرطبة    

ظهيـر  (وهناك العديد من التشريعات الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومنها التـشريع الغـابوي               

) ١٩٦٩ظهيـر   (، لحمايـة األرض وإحيائهـا       )١٩٣٤ظهير  (، قانون المتنزهات الوطنية     )١٩٣٧وبر  أكت

) ١٩٩٧ (١,٩٦,٢٥٥ والقانون   والغراس بتنظيم وإنتاج وتسويق البذور      ١٩٧٧ لعام   ١,٧٦ . ٤٧٢القانون  

  .لحماية األصناف النباتية

  :الجمهورية اليمنية *  

 لذلك كان    النباتية لليمن  الوراثيةصيانة وحماية الموارد    أن سياسات حكومة اليمن واضحة في مجال        

  وكذلك إصدار قانون البيئة في نفس العام والذي يمنع           ١٩٩٥ في عام    الحيويتفاقية التنوع   التصديق على إ  

  . قطع األشجار والنباتات البرية ويؤكد على إنشاء المحميات الطبيعية١٤ ، ١٣ ، ١١في مواده رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
  ٥٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الثالثالباب 

  

  الثالث الباب
  

منهجية إعداد نظم 
وارد تشريعية خاصة بالم

 الوراثية لألغذية والزراعة



  
  

  
  ٦٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  منهجية إعداد نظم تشريعية خاصة بالموارد
  الوراثية لألغذية والزراعة

  

 :  مقدمة عامة ١-٣

فرض على دول الجنوب ومن بينها الدول العربية العديد من          ادقة على المعاهدات واالتفاقيات ت    المص

فهناك العديد من االمتيازات والحقوق التـي       . ماتها الدولية االلتزامات التشريعية الوطنية بحيث تعكس التزا     

 لدول الجنوب لم يتم االستفادة منها حتى اآلن في وضع التشريعات الوطنية حتى تتكامل مع المعاهدات                 تتاح

   .واالتفاقيات الدولية من منظور وطني

 فإن منهجية إعـداد      الوطني للحكومات  موفي ظل هذه االلتزامات الدولية وفي نفس الوقت االلتزا        

التشريعات الوطنية لتنظيم أنشطة صيانة واستخدام وحفظ وحماية وتسجيل والوصـول إلـى المـوارد               

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة سوف تؤثر على مستقبل هذه الثروات الطبيعية ودرجـة اسـتدامتها               

 قدرة جديدة لهـا تجعلهـا ذات        ة دائمة تميز تلك المجتمعات الجنوبية وتضيف      ـة اقتصادي ـلتكون قيم 

ة التي تتعلـق بـالموارد الوراثيـة        ـدار االتفاقيات والمعاهدات الدولي   ـر في تعديل وإص   ـصوت مؤث 

  .النباتية

  :عتبار الجوانب اآلتيةعند إعداد التشريع  البد وأن تؤخذ في اإل

  ،تحديد األهداف التشريعية اإلقليمية  -١

 يع ،  تحديد األهداف الوطنية للتشر-٢

   وضع التشريع الوطني ،-٣

  .ة المختصة بتطبيق وتنفيذ التشريع إنشاء الجهة اإلداري  -٤

  :  األهداف الوطنية للتشريع للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ٢-٣

تفاقيات الدولية األساسـية وأن     المشرع الوطني البد وأن يأخذ في إعتباره العديد من التزامات اإل          

ة المـورد  الـوراثي      مبدأ استخدام الحد األقصى لشروط الحماية في حالة التشريع لحفظ وصـيان           ينهج  

ستخدام وتسجيل نفـس المـورد      بشروط الحماية في حالة التشريع إل     ستخدام الحد األدنى    الوطني ومبدأ إ  

  .الوراثي الوطني

  :ألهداف التشريعية الوطنية آالتية  اوفي نفس الوقت البد وأن تراعى

  

فهم بمعناه الواسع من نقل وتطـوير مؤسـسي ودعـم           شريع لنقل التكنولوجيا البد وأن ي     الت  -١



  
  

  
  ٦١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

التكنولوجيا يملك المستقبل ن من يملك الحديثة مع األخذ في االعتبار أوتوطين التكنولوجيات  

 .ماديةبدون إعتبارات 

 .ال يمكن تحديد قيمة المورد الوراثي إال من خالل االستخدام المستنير  -٢

 يتـيح لـه     خالل تواجد كياني وطنـي    إال من   ال يمكن  الحفاظ على المورد الوراثي اآلمن           -٣

   .ه وحمايته السلطة الكاملة في تسجيلالتشريع المزمع إصداره 

وراثي النباتي وتحويله إلى قيمة     تبادل المنافع والمشاركة في العائد يعتمد على تقييم المورد ال          -٤

 ).كمصدر جينات نادرة أو مركبات صيدالنية( في التفاوض قتصادية نادرة تستخدمإ

 .حتكار ولكنها حلقة من حلقات التنمية التكنولوجية المستدامة حقوق المربي ال تعني اإل-٥

أن تتعارض مع حقوق المربي لكنها تحافظ على تقاليد متوارثـة             حقوق المزارعين ال يجب       -٦

 وأصـنافه   الحيويستخدام التنوع   كانية وفرصة إ   الصغير الحماية الم   منطقية توفر للمزارع  

 .الخاصة

ية النباتية ووضـع    ستخدام الموارد الوراث  ديدة لتجميع العوائد الناتجة عن إ     استحداث آليات ج    -٧

ستثمارها بهدف تنمية المجتمعات المحلية وحفظ وصيانة الموارد الوراثية         سياسات إلعادة إ  

 .النباتية

للجماعات المحلية وذلك في مواردهم الوراثية النباتية وكذلك معارفهم         حقوق الملكية الفكرية      -٨

التقليدية هي حقوق أصلية تعبر عن طبيعة تلك الجماعات والتي تولـدت عبـر األجيـال                

 .المتعاقبة ولها الحق بالمطالبة في المشاركة في العوائد عند االستخدام التجاري لها

ليد للمجتمعات والجماعات المحلية واإلبداع خاصـة فـي         الحفاظ على الحقوق الثقافية والتقا     -٩

 .مجال صيانة، إدارة، واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

تخاذ القرارات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية مـع  جيع المشاركة العامة والخاصة في إ     تش-١٠

تيح لهم الفرصة في المشاركة الرسمية      االعتراف بحقهم في ذلك من خالل سياسات وآليات ت        

 .من خالل عضوية دائمة في مجالس إدارات األجهزة الوطنية المختصة

ن تطبيق نظام براءة االختراع أو      كل أشكال الحياة هي جزء من الواقع اإلنساني وبالتالي فإ         -١١

عـة أو أي    حتكار أي شكل من أشكال الحياة أو الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزرا            إ

  .مشتق منها يعتبر تعدي على الحقوق األساسية لإلنسان

االستفادة من السياسات والتسهيالت التي تعلنها الهيئات الدولية التي تحـتفظ بمجموعـات              -١٢

الطبيعية خاصة التابعة للمجموعة    الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج المواقع        



  
  

  
  ٦٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

عهد الـدولي لألصـول الوراثيـة النباتيـة         والم) CGIAR(ة  ستشارية للبحوث الزراعي  اإل

)IPGRI (والدول المتقدمة وغيرها.  

  :  األهداف اإلقليمية للنظم التشريعية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية ٣-٣

  :يمكن تحديد األهداف التالية على المستوى العربي 

 . الدولية بلورة موقف عربي منسق تجاه االتفاقيات والمعاهدات  -١

الحفاظ على خصوصية المنطقة العربية كمركز منشأ لعديد من الموارد الوراثيـة النباتيـة                -٢

 .لألغذية والزراعة

التوعية بالحد األدنى لشروط الحماية التي تطرحها االتفاقيات الدولية ومحاولة بعض الدول              -٣

يا إلى شروط الحماية أعلى مما      رفع هذه الحدود الدن   مع  المتقدمة والشركات متعددة الجنسية     

 .TRIPSهو في اتفاقية 

التزام الحكومات بتوفير الغذاء  والدواء والكساء لشعوبها تحت نظام مستدام للحفاظ علـى                -٤

 .السالم االجتماعي

سـتخدام األصـناف    من التآكل الوراثي بعدم التوسع بإسـتجالب وإ       حماية المنطقة العربية      -٥

 .ناف التقليدية المتنوعةالجديدة على حسب األص

أن السيادة الوطنية على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تكفلها االتفاقيـات               -٦

ت الوطنية التـي تـنظم حفـظ        والمعاهدات الدولية تعطي للدولة الحق في وضع التشريعا       

ية داخـل حـدودها     ستخدام وتسجيل وحماية والوصول إلى الموارد الوراثية النبات       وصيانة إ 

 .الوطنية

 مورد وراثي نباتي لألغذية والزراعة من مختلف األنواع والمحاصيل مـن            ٧٥٥٠٠هناك    -٧

)  ICARDAمحفوظ لدى المركز الدولي للزراعة في المنـاطق الجافـة           (األقطار العربية   

ارد متاحة لكل دول العالم خاصة الشركات متعددة الجنسية والتي يمكن أن تستغل هذه المـو  

الستنباط أصناف عالية اإلنتاجية بما تملك من تقنيات متقدمة وسـيطرتها علـى صـناعة               

 .البذور

التحضير لتواجد نظام موحد للتوثيق للموارد الوراثية النباتية تمهيداً لبناء نظام حماية إقليمي               -٨

حيوي ومعارف   التنوع ال  انظر قانون حماية  (لها مشابه لنظام حماية األصناف النباتية الجديدة      

  ).عات المحلية لدولة بنجالديشالمجتم

 : منهج وضع تشريع وطني خاص بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة ٤-٣



  
  

  
  ٦٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   : بناء قاعدة معلومات للتشريع في مجال الموارد الوراثية النباتية١-٤-٣

 بـد مـن   قبل البدء في وضع تشريع وطني خاص بإدارة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  ال     

وهي معلومات تعطـي للمـشرع      . بناء قاعدة للمعلومات للمساعدة في اتخاذ القرار التشريعي المناسب        

حجم قضية المـوارد    وللجهاز التشريعي الذي سوف يتولى التصديق على هذا التشريع فكرة عامة عن             

التفاقيات والمعاهـدات   ارتباط ذلك با  (رتباطها بالسياسات العامة للدول سواء الخارجية       الوراثية ومدى إ  

وذلك )  واألفراد تارتباط ذلك بالجماعات المحلية والمجتمعا    (أو الداخلية   ) عليهاالدولية التي تم التصديق     

  .في ظل مفهوم التنمية المستدامة

  :وتشمل قاعدة المعلومات اآلتي 

ـ           لإلتفاقياتحصر    -١ ذي فـي    والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجهاز التـشريعي أو ال

لتزامات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       ها واإل طريقه إلى المصادقة علي   

 .في تلك االتفاقيات ويعتبر هذا الدليل أحد المصادر التي يمكن أن تستخدم في ذلك

إلتـزام هـذه    تشريعات الداخلية التي صدرت في حينه وذات الصلة وتحديد مدى             حصر لل   -٢

 .تفاقيات والمعاهدات الدوليةعات بمعطيات اإلالتشري

تحديد السياسات الوطنية الحالية والمعلنة والتي تتعلق بإدارة الموارد الوراثية النباتية ومدى              -٣

تطابق ذلك مع مفهوم التنمية المستدامة ومدى مسايرة تلك السياسات للتـشريعات الدوليـة              

نالك أجهزة  محلية منوط بهـا حفـظ وحمايـة           وما إذا كان ه   . الملزمة للحكومة الوطنية    

 .الموارد الوراثية النباتية  ومدى كون القانون الذي ينظم عملها

حجم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الوطنية سواء كان هـذا الحـصر               حصر ل   -٤

ثية ما يوجد محفوظ في بنك جينات وطني أو مجموعات  موزعة لدى المراكز البح             (حقيقيا  

 .أو ما هو غير ذلك) أو الجامعات أو الجماعات المحلية أو األفراد

مركـز  "تحديد ما هي الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتي تصنف على أنهـا                -٥

 .وبيان ما هو معروف على أنه مورد وراثي نادر منها" منشأ

لجديد بما يضمن صيانة، حفظ، استخدام      وضع األهداف االستراتيجية الوطنية لهذا التشريع ا        -٦

 .وحماية وتطوير الموارد الوراثية النباتية وبما يتفق مع السياسات العامة للدولة

  . تحديد االلتزام اإلقليمي والدولي لهذا التشريع  -٧

وطبيعـة  ) Stakeholdersٍ)تحديد من هم أصحاب المصلحة في إصدار هـذا التـشريع              -٨

  .لقرارمشاركتهم في اتخاذ ا

 .قتصادي، البيئي، التكنولوجي، السياسي لهذا التشريعالي، اإلتحديد العائد اإلجم  -٩



  
  

  
  ٦٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 .تحديد آليات المتابعة والتقييم سواء لتطبيق التشريع أو متابعة وتقييم أثاره  -١٠

) أن أمكـن (وضع تصور بحجم التكلفة لتنفيذ منظومة الصيانة والحفظ والتطوير مع تحديد          -١١

 ونوعيـة التقنيـات     لتمويل سواء الذاتية أو الدولية وخطة تدريب الكوادر البشرية        مصادر ا 

 . لتنفيذ هذا التشريعالحديثة المطلوبة

 والسلطة الوطنية المختصة والعالقـة بـين هـذه   Management إن أمكن نظام اإلدارة  -١٢

 .لةالسلطة وباقي أجهزة الدولة ذات الص

  .بوضع اقتراح التشريع ومؤهالتهم وخبراتهم السابقةالتعريف بفريق العمل المكلف  -١٣

وقاعدة المعلومات هذه ليست هامة فقط للمشرع ولكنها أيضاً هامة للفريق الذي سـوف يـضع                

  .اقتراح التشريع

  : مجموعات العمل المتخصصة للتشريع   تشكيل٢-٤-٣

ب المـصلحة   يراعى في تشكيل مجموعات العمل المتخصصة أن يجمع في تشكيلها جميع أصحا           

) . ١(رتباط العضوي بين تلك المجموعات ، شكل رقم  اال مع التأكيد على Stakeholdersفي التشريٍع

  :وهذه المجموعات كالتالي 

   :مجموعة عمل حقوق المزارعين  -أ

ويختلف أعضاء هذه المجموعة حسب خصوصية كل دولة وحسب مدى تواجد أصناف للمزارع             

 لكنها يجب أن يدخل في تشكيلها مندوبين عن الجمعيـات المدنيـة ذات              تستخدم بجانب أصناف المربي   

والـشروط  الصلة، باإلضافة إلى خبراء في المجاالت الفنية والتشريعية ومنـدوب عـن المـزارعين               

  :ن تناقش الموضوعات اآلتيةالمرجعية بتلك المجموعة أ

  " .مزارعشهادة حماية صنف "اية األصناف المحلية والتي تمنح أسلوب حم  -١

 . كيفية مشاركة المزارعين في اتخاذ القرارات الخاصة بالحماية بجانب الجهات الرسمية  -٢

 . تحديد اإلستئناءات من قانون حماية األصناف النباتية الجديدة  -٣

 األصناف المشتقة من المـوارد الوراثيـة أو أصـناف           منتحديد نسبه المشاركة في العائد        -٤

  . المزارع

ية إعادة توظيف العوائد المحصلة في تنمية المجتمعات المحلية وكذلك حفـظ وصـيانة              كيف -٥

  .وتنمية الموارد الوراثية

  
  

  )١(شكل رقم 



  
  

  
  ٦٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  تشكيل اللجان الفرعية لوضع التشريع
  الوطني للموارد الوراثية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مجموعة عمل حقوق المجتمعات المحلية وحماية المعارف التقليدية -ب

المجموعة يعتمد على مدى األهمية النسبية للمجتمعات المحلية والمعارف التقليدية في           تشكيل هذه   

مجال الموارد الوراثية النباتية في كل بلد ، يدخل في تشكيلها مندوبون عند تلك المجتمعات المحلية مع                 

   :ذه المجموعة الموضوعات التاليةهوتناقش . بعض الخبرات في المجاالت الفنية والتشريعية 

  :  مجموعة عمل حقوق المربي -ج

صنافاً للمربي محسنة وراثياً سواء     وهي مجموعة أساسية حيث أن أغلب الدول العربية تستخدم أ         

، تشكل هذه المجموعة من مندوب عن جمعيات أصحاب أعمال صناعة البذور ومن             محلية أو مستوردة    

  .المربين وبعض المتخصصين في المجاالت الفنية والتشريعية

  : اآلتية وتناقش هذه المجموعة الموضوعات

  . حقوق المزارعين وكيفية تنفيذها -١

 استخدام موارد وراثية نباتية محلية في استنباط صنف نباتي جديد وكيفية تحديد المشاركة في            -٢

  .العائد

  . استخدام صنف المزارع إلنتاج صنف المربي-٣

  .استخدام الموارد الوراثية النباتية الوطنية كيفية مشاركة رجال األعمال في حماية وحفظ و-٤

  مجموعة عمل بناء الكيان الوطني لتنفيذ ومتابعة التشريعات الخاصة بـالموارد الوراثيـة               -د

اللجنة الوطنية العليا لوضع تشريع
الوراثيةالموارد 

لجان اساسية  لجان اختيارية 

لجنة حقوق المزارعين 

لجنة حق المربى 

لجنة التطوير المؤسسى  التكنولوجيالجنة نقل  

 المجتماعاتلجنة حقوق  
المحلية

لجنة المشارآة فى العائد 



  
  

  
  ٦٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  :النباتية

هذه المجموعة هي أيضاً مجموعة أساسية، حيث أنه البد من تواجد كيان وطني ذو صفة رسمية                

ـ    صة بالموارد الوراثية النبات   يتولى متابعة وتنفيذ كل التشريعات الخا      شكل هـذه  ية لألغذية والزراعة وتت

 مع ممثلين عن مربـي      Managementالمجموعة من متخصصين في التطوير المؤسسي وفي اإلدارة         

األصناف النباتية والجماعات المحلية وكذلك ممثلين عن الجامعات وحائزي المجموعات الوراثية النباتية            

 هـذه المجموعـة   وتنـاقش  .إلى متخصصين في المجاالت الفنية والتشريعيةوبنوك الجينات باإلضافة 

  :الموضوعات التالية 

 .أهداف السلطة الوطنية المختصة ونطاق عملها ومسؤولياتها -١

 .الكوادر البشرية المطلوبة لتنفيذ مسؤولياتها -٢

 . في اتخاذ القراراتStakeholdersأسلوب إشراك أصحاب المصلحة  -٣

 .الذي سوف يتبع لضمان حسن اتخاذ القرارات  Management اإلدارة أسلوب -٤

التقنيات الحديثة التي يقترح استخدامها في الحفظ والصيانة والتوثيق، وكذلك أسلوب الوصول  -٥

كذلك  سواء من خالل شبكة المعلومات الدولية أو غيرها و         Accessionإلى تلك المعلومات    

 . في الدول العربية األخرى لتبادل المعرفة والمعلوماتشابهةأسلوب الربط مع الكيانات المت

والمواطن بأهميـة حفـظ     ) Stakeholders(البرنامج اإلرشادي لتوعية أصحاب المصلحة       -٦

 .وكذلك تدريب سلطات المراقبة والتنفيذ، الموارد الوراثية النباتية 

 الذاتية أو هبات أو معونـات       أسلوب تمويل هذه السلطة الوطنية المختصة سواء من الموارد         -٧

 .وكذلك كيفية استمرار هذه الموارد الذاتية، دولية 

 وبنود  ت توزيعها على المجتمعات المحلية ،     كيفية تجميع نسبة المشاركة في العوائد وسياسا       -٨

 .صرفها وما إذا كان ذلك يحتاج  إلى إنشاء صندوق خاص بها

 الجمعيات المدنية، الشركات الخاصـة      ،لجامعات  ا( الجهات األخرى ذات الصلة      معالتعامل   -٩

  ).بتجارة البذور

 ) صفة ضبطية قضائية أشخاص ذوي- قضاء-شرطة (لتشريع العالقة مع سلطات تنفيذ ا-١٠

  .تفاقيات والمعاهدات الدولية هذه السلطة الوطنية المختصة باإلرتباط عمل مدى إ-١١

 

باتية سواء الموجودة لدى بنك الجينات الوطني أو     إجراءات الوصول إلى الموارد الوراثية الن     -١٢



  
  

  
  ٦٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 .لدى الجماعات أو المجتمعات المحلية أو لدى األفراد وكيفية توثيقها

  .التسلسل التنفيذي المقترح لعمل تلك المجموعات) ٢(رقم ويوضح الشكل 

  

  
  )٢(شكل رقم 

  أسلوب مشاركة كل األطراف الوطنية في
  وضع تشريع للموارد الوراثية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجتماع موسع لجميع اللجان
عرض األهداف الوطنية للتشريع

عرض األهداف اإلقليمية•
 الدولية للتشريعاإللتزامات•
تحديد الشروط المرجعية لعمل آل لجنة•

 
  اللجان الفرعيةجتماعاتإ
تحديد مقرر  اللجنة •
دراسة الشروط المرجعية لعمل اللجنة•
دراسة المعلومات السابق تقديمها الى األعضاء•
توزيع المهام •
تحديد  خطة العمل والتنفيذ•

 جميع مقررى اللجان إجتماع    
 والبدائلالمقتراحات وتوفيق األراءلتجميع 

ريع  اللجنة الوطنية لوضع التش
 والبدائل المقدمة من اللجانإقترحاتإيجاد التوازن بين •
الدوليةايجاد  التوازن بين األهداف  الوطنية واإلقليمية وااللتزامات •

  التشريع إقتراح وضع •

عرض المقترح علي  
اللجان الفرعية لبيان 

  التوازن في الحقوق والواجبات
  التوفيقيةاراء اللجان  

 التشريع الي القنوات إقتراحتقديم  
 والمناقشة مع اللجنة الوطنيةلإلعتمادالرسمية 

 لوضع التشريع ثم إصداره



  
  

  
  ٦٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   :تشريع نموذجي مقترح لحماية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ٥-٣

  :مقدمة عامة 

 الموارد الوراثية النباتية والذي أسست له اتفاقيـة         لقانوني الدولي الجديد للحفاظ على    إن اإلطار ا  

ض سيادتها على مواردها الوراثية      يتيح الفرصة لألقطار العربية لفر     نوع الحيوي واإلتفاقيات األخرى   الت

  . ضرورة تقاسم منافع استخداماتها ويؤكد على

هذا يستوجب على األقطار العربية التحرك السريع لالستفادة من هـذه الفرصـة فـي وضـع                 

هتمـام لتطـوير اإلجـراءات      الذات اإل تشريعاتها الوطنية التي تنظم أنشطة تجميع الموارد الوراثية وب        

  .ة الالزمة لتنفيذ هذه التشريعات والقدرات المؤسسي

 أنشطتها الخاصة بالموارد الوراثيـة فـي الـوطن          إطاروالمنظمة العربية للتنمية الزراعية في      

العربي تأخذ بزمام المبادرة في هذا الشأن وتقترح نموذج تشريع لحماية الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

  .والزراعة 

كية ما يسمح لكل قطر عربي أن يأخذ منه بعض المواد التي تتناسب وهذا النموذج فيه من الدينامي

،  موقف الموارد الوراثية محلياً وما يتبعها من معارف تقليدية وممارسات مميزة للمجتمعات المحلية               مع

ن يتخذ المشرع الوطني هذا النموذج كبداية شاملة لوضع التشريع الخـاص  وبالتالي فإنه من المفترض أ  

  .بقطره 

 ندعي أن هذا النموذج هو األفضل ولكنه يشتمل على العديد من البدائل والنقاط الرئيسية التي                وال

ت تسمح للمشرع أن    والدولية وفي نفس الوق   ،    على الوفاء بالتزاماتها الوطنية، اإلقليمية     دولةتساعد كل   

 والتـشريعية   كل مبادرة جديدة تواكب خصوصيات البلد البيئيـة واإلقتـصادية واإلجتماعيـة           يضيف  

 يسمح ببناء تشريع وطني تؤخذ فيه جميع تنظيمي نقدم نموذجا لبرنامج أيضاًونحن  . والسياسية وغيرها   

  .أصحاب المصلحة واإلرادة السياسية آراء 

  المادة األولى

  تعريفات 

  : Accessتجميع  

لممارسات بشرط  هي تجميع موارد وراثية ومشتقاتها ومعارف المجتمعات التقليدية وابتكاراتهم وا         

  .اإلتفاق المسبق مع الجهة اإلدارية المختصة

  



  
  

  
  ٦٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  :  Profit sharingالمشاركة في العائد 

هى مشاركة كل األطراف في كل العوائد من جـراء اسـتخدام المـوارد الوراثيـة ومعـارف                  

  .رهاالمجتمعات المحلية  وابتكاراتهم وممارساتهم التقليدية سواء أكانت مادية أو تكنولوجية أو غي

  : Genetic Resourcesالموارد الوراثية 

 والناتج بصفة أساسية من تنـوع       الحيويمجموعة العوائل واألنواع واألصناف النباتية وتنوعها       

  .التراكيب الوراثية 

   : Collectorالمقتني 

هو الشخص الطبيعي االعتيادي أو الكيان أو من يوكله والذي يملك تصريح تجميع موارد وراثية               

  .تية وممارسات محلية وابتكارات ومعارف تقليدية وذلك بموافقة مسبقة من الجهة اإلدارية المختصةنبا

  : Community Intellectual Rightsالحقوق الفكرية للمجتمع المحلي 

وكذلك علـى   لى مواردها الوراثية النباتية ،      هى تلك الحقوق التي تحوزها المجتمعات المحلية ع       

  .ة وابتكاراتهم ومعارفهم ممارستهم  التقليدي

  : Community Knowledgeمعارف المجتمعات 

ثيـة النباتيـة    الستخدام المستدام للموارد الورا   ليدية وذات قيمة ضرورية للحفاظ وا     هي معارف تق  

ي تلـك المجتمعـات المحليـة       قتصادية والتي تراكمت عبر األجيال ف     وكذلك هي ذات قيمة إجتماعية إ     

  .األهلية

   :Derivativesالمشتقات  

منتجات تم تطورها أو استخلصت من موارد وراثية وهي قد تشمل األصناف النباتيـة الجديـدة                

  .والمنتجات األخرى 

   : Ex-situ Conservationالحفظ خارج الموقع 

ار ان المورد الوراثي    هي البيئات التي تتواجد بها الموارد الوراثية خارج بيئتها الطبيعية مع اعتب           

  . اليعتبر محفوظ خارج الموقع  في داخل حدود منشأهي يندرجالذالنباتي 

   :In-situ Conservationالحفظ داخل الموقع 

عتبـار أن األصـناف     هي البيئات التي تتواجد بها الموارد الوراثية  داخل بيئتها الطبيعية مـع ا             

  .الخاصة بهاواجد داخل تلك المجتمعات األهلية المستنبطة محفوظة  داخل الموقع عندما تت

  



  
  

  
  ٧٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

   :Innovationsاالبتكارات  

هو أي محاولة إلخراج معارف أو تكنولوجيات غير مسبوقة أو تطوير لمعارف أو لتكنولوجيات              

  .ستخدام الخواص أو القيمة أو التربية ألي مورد وراثي  إموجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو

   :Local Communityالمجتمع المحلي 

 في منطقة جغرافية محددة ولها حقوق الملكية الفكرية فـي مواردهـا الوراثيـة          تجمعات سكانية 

  .رافها وتقاليدهاحكومة جزئياً  أو كلياً بواسطة أعالنباتية وابتكاراتها وممارساتها ومعارفها والم

  : National Competent Authorityالجهة اإلدارية المختصة 

 ومراقبة ومتابعة وتقييم وتطبيـق      لإلشرافقبل الدولة   هي الكيان المحلي الوحيد  المخول له من         

  .وهي  المختصة بإصدار الموافقة المسبقة وإصدار تصاريح التجميع للموارد الوراثية. القانون

   :Lawالقانون 

  هو القانون المختص بإدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  : Prior Informed Consent (PIC)عقد الموافقة المسبق 

أو المجتمعات المحلية المعنية على الطلـب       هو موافقة الجهة اإلدارية المختصة وكذلك المجتمع        

ويحدد هذا العقـد    . يحوي المعلومات والبيانات والمستندات الضرورية الكاملة     المقدم من المقتني والذي     

ية المعنية من جهة والطالب من      التزامات الجهة اإلدارية المختصة وكذلك المجتمع أو المجتمعات المحل        

على أساسه يمنح تصريح لتجميع مواد وراثية أو معـارف تقليديـة وممارسـات              ،  جهة أخرى والذي    

  .وتكنولوجيات 

  الثانيةالمادة 

   

  :نطاق القانون

  :  ينطبق هذا القانون على ١-٢

  ،ج الموقع الطبيعيالموارد الوراثية النباتية المحفوظة داخل الموقع الطبيعي  وخار أ   -١-٢

  ،المشتقات  من الموارد الوراثية النباتية  ب-١-٢

  ،لمجتمع المحلينولوجيات والممارسات التقليدية لتك الموارد وال  ج-١-٢

  ، المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية واألصلية  د-١-٢



  
  

  
  ٧١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  ،    مربي النباتاتهـ-١-٢

  :  هذا القانون ال يؤثر على اآلتي ٢-٢

  ام التقليدي المتبع لتجميع واستخدام وتبادل الموارد الوراثية داخل القطرالنظ أ-٢-٢

المجتمعـات   تجميع واستخدام وتبادل المعارف والتكنولوجيات بواسطة أو فيمـا بـين          ب  -٢-٢

  المحلية

  المادة الثالثة

يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة اإلدارية المختصة ومن أصحاب المصلحة قبـل                 ١-٣

ستخراج  تصريح لتجميع أي موارد وراثية أو معارف تقليدية أو تكنولوجيـات للمجتمعـات               ا

  .المحلية أو من أي منطقة محمية أو من أي جزء من القطر

ستخراج تصريح لتجميع أي مواد وراثية أو معارف تقليدية أو          إل  للحصول على الموافقة المسبقة       ٢-٣

لجهة اإلدارية المختصة وأصحاب المصلحة المعلومـات       تكنولوجيات محلية البد وأن تقدم إلى ا      

  .من هذا القانون) ١(والبيانات والمستندات كما هو مذكور في الملحق رقم 

ما يمنع الجهة اإلدارية المختصة من أن تطلب أي معلومات او بيانات     ) ٢-٣( في الفقرة    دال يوج   ٣-٣

  .أو مستندات إضافية قبل منح الموافقة المسبقة

  ة الرابعةالماد

يخضع أي طلب تجميع مورد وراثي أو معرفة تقليدية أو تكنولوجيات للمجتمعات المحلية لموافقة    

  :مسبقة من 

  ،الجهة اإلدارية المختصة والمجتمعات المحلية المعنية   ١-٤

أي محاولة لتجميع موارد وراثية وطنية بدون الموافقة المسبقة للجهة اإلداريـة والمجتمـع أو                  ٢-٤

جتمعات المحلية سوف يعتبر غير قانوني وتطبق عليه الجزاءات المذكورة في هذا القانون  أو الم

  خر يهتم بحماية الموارد الوراثية،أي قانون آ

والمجتماعـات  بعد استيفاء طلب الحصول على موافقة مسبقة وموافقة الجهة اإلدارية المختصة              ٣-٤

لمختصة عقد الموافقة المسبقة المحدد المدة  يبين فيه          تصدر الجهة اإلدارية ا    المحلية المعنية عليه  

، وال   الطالب أن يلتزم بها قبل إصدار تصريح  التجميع            يجب على  الحد األدنى لإللتزامات التي   

 المفعول اال بعد أن يوقع عليه الطالب بالموافقة وإيداع نسخة موقعة مـن              يعتبر هذا العقد ساري   

  .ختصة  اإلدارية المالطرفين لدى الجهة



  
  

  
  ٧٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  المادة الخامسة

تمنح الجهة اإلدارية المختصة للطالب تصريح محدد المدة  لتجميع مـورد وراثـي او تجميـع                    ١-٥

 ىابتكارات المجتمع ، ممارسته ، معرفته التقليدية أو تكنولوجياتة موضوع الطلب وذلك  بناًء عل      

  .عقد  الموافقة المسبق الساري وطبقاً لهذا القانون

 بأي تصريح تجميع لمورد وراثي وال يجوز للجهة اإلدارية المختصة           قد الموافقة المسبق  يلحق ع    ٢-٥

منح تصريح تجميع مورد وراثي إال  إذا كان هناك عقد موافقة مـسبقة للطالـب مـن الجهـة                    

  .المختصة

هناك ثالث أنواع من تصاريح التجميع منها تصريح أكاديمي للبحوث ، وتصريح بحوث تجاري                 ٣-٥

  .ح استغالل تجاريوتصري

سنوات، التصريح للبحـوث التجاريـة أو       ) خمس (٥ للبحوث   مدة صالحية التصريح األكاديمي      ٤-٥

    . سنوات) ثالث (٣االستغالل التجاري 

ال يحق ألي شخص أن يحوز أو يستخدم نوعين من التصاريح في وقت واحد لـنفس المـورد                     ٥-٥

  . بذلكوبةالوراثي بدون موافقة مكت

  السادسةالمادة 

وإلغاء تصريح لتجميع مـورد  يمكن للجهة اإلدارية المختصة أن تسحب الموافقة من جانب واحد  

   :في الحاالت التاليةوراثى 

  .عندما يتوفر دليل على ان المقتنى خالف شروط هذا القانون   ١-٦

  .ال بما أتفق عليهاالمتثعندما يتوفر دليل على أن المقتنى أخفق في   ٢-٦

  .فشل في مقابلة أي من شروط التجميععند ال  ٣-٦

  .ألسباب تلبية لرغبات الجمهور  ٤-٦

  .الحيويمن أجل حماية البيئة والتنوع   ٥-٦

  .أي أنهاء أو سحب تصريح بالتجميع يجب أن يتم بمشورة مع المجتمعات المحلية  ٦-٦

  المادة السابعة

ال يصرح للمقتني بتقديم طلـب      ة بها و  الحيوي بالبراءات على أشكال الحياة والعمليات       فال يعتر 

ة في موضوع هذا القانون أو أي قانون  الحيويالحصول على براءة اختراع على أشكال الحياة والعمليات 

 الممارسات والمعارف التقليدية    ية، وكذلك على ابتكارات   آخر ذي صلة بتجميع واستخدام الموارد الوراث      

  . عات المحليةموتكنولوجيات المجت



  
  

  
  ٧٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  منةالمادة الثا

عندما يتم تغير نشاط طالب تصريح التجميع لكي يصبح النشاط الرئيسي له هـو االتجـار فـي                  

المواد الوراثية فإن الجهة اإلدارية المختصة لها الحق أن تغير شروط  عقد الموافقة المسبقة بما يتناسب                 

  .مع التغير الذي حدث

  المادة التاسعة

 مقابل مادي يدفع قبل بداية التجميع وتعتمد قيمـة  تصريح تجميع موارد وراثية يجب أن يكون له      

هذا المقابل على ما إذا كان هذا التجميع ألغراض تجارية أو غيرها، وعدد العينات ومنطقـة التجميـع                  

  .وفترة التجميع وما إذا كان المقتنى منح حق استئثاري في تلك المنطقة

  المادة العاشرة

 جراء االستخدام المباشر أو     ة في العوائد التي تأتى من     الدولة والمجتمعات لها الحق في المشارك     

دد فـى عقـد الموافقـة       ـو مبين ومح  ـباشر للمورد الوراثي موضوع تصريح التجميع كما ه       غير الم 

  .المسبقة

  المادة الحادية عشر

 اإلدارية المختصة عليها وضع ضوابط أو حظر على األنشطة ذات العالقة المباشرة وغير              الجهة

  :بتجميع أو إدخال موارد وراثية في الحاالت التاليةالمباشرة 

  نواع واألجناس المعرضة لإلنقراض،العوائل واأل  ١-١١

  ،العوائل واألنواع واألجناس النادرة  ٢-١١

عندما تظهر آثار سلبية على الصحة العامة أو على نوعيـة الحيـاة أو علـى القـيم الثقافيـة                   ٣-١١

   المحلية ،للمجتمعات

   ،ثار بيئية غير مرغوبة أو التي يصعب التحكم فيهاتواجد آ  ٤-١١

 والتي تنجم عـن     إمكانية حدوث التآكل الوراثي أو فقدان النظم البيئية أو مواردها أو مكوناتها             ٥-١١

   ،ول للموارد الوراثيةالتجميع غير المسؤ

  مة الغذاء ،ة أو سالالحيويمتثال للوائح السالمة األحيائية  عدم اإل٦-١١

الدولية التي  تفاقيات  رد الوراثية ألغراض تتعارض مع اإلهتمامات الوطنية أو اإل        تخدام الموا سإ  ٧-١١

  .صدقت عليها الدولة 

  



  
  

  
  ٧٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  المادة الثانية عشر

حقوق المزارعين  تأتي من الدور الكبير التي قامت به المجتمعات الزراعية المحلية في جميع                 ١-١٢

 مراكز للمنشأ أو لتنـوع المحـصول أو للتنـوع           بقاع العالم خاصة تلك التي تصنف على أنها       

الزراعي في صيانة وتطوير االستخدام المستدام للمصادر الوراثية النباتية والتي تعتبر األساس            

 واإلنتاج الزراعي وهي حقوق مكفوله    للتربية الستنباط أصناف جديدة ذات أهمية نسبية لألغذية         

  .من استمرار دورهاحتى تتمكن تلك المجتمعات الزراعية المحلية 

يتم  حمايتها كما هي وحسب    " أصناف مزارع "األصناف والسالالت الخاصة بالمزارعين تسمى        ٢-١٢

الممارسات التقليدية واألعراف الخاصة بتلك المجتمعات أو الجماعات المحلية سواء كانت هذه            

 التميز الخاص في    وفي تلك الحالة فإن أصناف المزارع ذات      . غير مكتوبةً أو  األعراف مكتوبة   

وهى تعطي  " حماية صنف مزارع  "المجتمع المحلي سوف تمنح حماية من خالل إصدار شهادة          

للمجتمع المحلي الحق االستئثاري في تكاثر وزراعة واستخدام وبيع هذا الصنف أو تـرخيص              

 .استخدامه

  :  حقوق المزارعين تشمل اآلتي ٣-١٢

 .بالموارد الوراثية النباتيةحماية المعارف التقليدية المرتبطة    -أ

 .الحصول على  نصيب عادل من عوائد االستخدام التجاري للموارد الوراثية النباتية -ب

أي أمـور ذات     الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات حتى على المستوى الوطني وفي            -ج

 .عالقة بصيانة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية

  .، تبادل وبيع البذور أو مواد اإلكثار ألصناف المزارع ستخدام، ا حفظ  -د

استخدام األصناف الجديدة للمربى والمحمية بقانون حماية األصناف النباتية الجديدة  فـي             -هـ

بما في ذلك تلك الموارد الوراثية النباتية الموجودة فـي بنـوك            " أصناف مزارع "استنباط  

 .ارد الوراثية النباتيةالجينات أو مراكز حفظ وصيانة المو

حجز جزء من األصناف المحمية من إنتاج أرض المزارع وإعادة زراعتها فـي أرضـه                -و

 .وتبادلها مع جيرانه

   ."المزارعين أصناف"تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات تسجيل وحماية أصناف المزارع    ٤-١٢

  

  



  
  

  
  ٧٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  المادة الثالثة عشر

  عارف التقليديةحقوق المجتمعات المحلية وحماية الم

  :النحو اآلتي المجتمعات المحلية لها حقوق مكفولة على   ١-١٣

 .مواردها الوراثية النباتية المحلية   -أ

 . الوراثية النباتيةمواردهاالحق في االستفادة الجماعية من جراء استخدام  -ب

 .حماية إبداعاتها، المعارف التي اكتسبت خالل األجيال المتعاقبة -ج

حق في استخدام الطرق التقليدية والمتوارثة في الصيانة واالستخدام المـستدام لمواردهـا             ال  -د

 .الوراثية

حقوق المجتمعات المحلية المذكورة في البند السابق والتي تعتبر جزء من الممارسات التقليدية               ٢-١٣

 .مكتوبة ت هذه الحقوق والممارسات مكتوبة أو غير العادية هي محمية بالقانون سواء كان

التقليدية ، البد وان يكون      الموارد الوراثية النباتية ، الممارسات ، المعارف        أي محاولة لتجميع      ٣-١٣

 . ، المحلية بما في ذلك جميع أعضائها من خالل موافقة مسبقة للمجتمع أو الجماعة

ـ               ٤-١٣ ة، معارفهـا   المجتمعات أو الجماعات المحلية لها الحق في رفض تجميع  مواردهـا الوراثي

 أو للتـراث    ا يكون هذا التجميع قد يسبب أضراراً للمجتمع       التقليدية أو ممارستها التقليدية عندم    

 .الثقافي أو الطبيعي 

 أو وضع قيود علـى األنـشطة        محلية لها الحق في سحب موافقتها،     المجتمعات أو الجماعات ال     ٥-١٣

يدية عندما تكون  هـذه األنـشطة تـسبب          المرتبطة بتجميع مواردها الوراثية أو معارفها التقل      

 . الثقافي أو الطبيعيلتراثهمأضرار للمجتمع أو 

المجتمعات المحلية لها أن تمارس حقها في تجميع واستخدام وتبـادل أو مـشاركة مواردهـا                  ٦-١٣

 .الوراثية للحفاظ على كيانها كما هو متبع في ممارستها التقليدية وقانونها

مواردهـا   د قانونية على أساليب المجتمعات المحلية التقليدية فـي تبـادل          ع أي قيو  ـال توض  -٧-١٣

 .الوراثية

على األقل من العوائد التي تعود للدولة من جراء استخدام          % ٥٠للمجتمعات المحلية الحق في       ٨-١٣

حقية المجتمعات المحلية المعنية في المشاركة      ية لألغذية والزراعة تجارياً مع أ     مواردها الوراث 

 .ي اتخاذ القرارات الخاصة بذلكف

بما في ذلك حقوق الجماعات التقليدية المتخصـصة مثـال          " حقوق فكرية " للمجتمعات المحلية     ٩-١٣



  
  

  
  ٧٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

طة آليات يطرحهـا هـذا      الطب التقليدي وهي حقوق ال يمكن تجاهلها وسوف يتم حمايتها بواس          

 :القانون كما يلي 

يد أو ممارسة أو مورد وراثي وتوصيفه باألسـلوب         تقوم المجتمعات المحلية بتحديد كل  تقل        -أ 

 .غير ذلك  أو اًالتقليدي والعرف المحلي سواء كان هذا العرف مكتوب

عدم قيد أي ممارسة، أو إتباع أو تقاليد أو مورد وراثي ال يعني أنها غيـر محميـة بــ                     -ب

 ".الحقوق الفكرية للمجتمعات المحلية"

ا يحتويه من معارف تقليدية مرتبطة به سواء بطريقـة          ن نشر توصيف أي مورد وراثي بم       إ -ج

شفوية أو مكتوبة أو تواجد هذه الموارد الوراثية في بنك جينات أو مجموعات ال يمنع مـن                 

  .أحقية المجتمعات المحلية من ممارسة حقوقها الفكرية في تلك الموارد الوراثية

   : الموافقة المسبقةالمعلومات المطلوب استيفائها للحصول على) : ١(ملحق رقم 

 : عند تقديم طلبات تجميع موارد وراثية فإن الطالب البد أن يتقدم بالمعلومات اآلتية -١

هوية الطالب والمستندات التي تؤكد قانونية الطالب للتعاقد على أن تشمل هـذه المعلومـات                 -أ

 ،هوية كل الشركاء مع الطرف المتعاقد

ها وتشمل المواقع التي سيتم الجمع منها واستخداماتها الحالية         الموارد الوراثية المراد تجميع    -ب

 لك الموارد، من جراء تجميع تتحدثوالممكنة واستدامتها والمخاطر التي قد 

والمخـاطر  الحيوي   للتنوع   آخريذكر ما إذا كان أي تجميع للمورد الوراثي يهدد أي مكون             -ج

 .التي قد تنجم عن ذلك

سـتخدام  ي ذلك نوعية البحـوث والتعلـيم واإل       م طلب المورد بما ف    الهدف الذي من أجله قد     -د

 .التجاري المتوقع لها

وصف أسلوب ومدى التعاون على المستوى المحلي والوطني في بحوث وتطوير المـورد              -هـ

 .الوراثي المطلوب

تحديد المؤسسة أو المؤسسات الوطنية التي ستشارك في البحث والتي ستكون مسؤولة عـن        -و

 .عة تلك األنشطةمتاب

 .تحديد مكان إجراء البحوث والتطوير  -ز

 محطة الوصول األولية للمورد الوراثي وكذلك المحطات األخرى التي تليها  -ح

العوائد االقتصادية واالجتماعية والفنية والبيوتكنولوجية والعلميـة والبيئيـة أو أي عوائـد               -ط



  
  

  
  ٧٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ت المحلية التي توفر المورد الوراثي أو تعود مقصودة أو ربما تعود على الدولة أو المجتمعا       

 .على مقتنى المورد والدولة أو األقطار التي يعمل بها

 .لتقاسم العوائداآلليات والترتيبات المقترحة  -ي

 .بتكار والممارسات والمعرفة التقليدية أو التقانة المرتبطة بالمورد الوراثي وصف اإل-ك

بد أن يذكر التأثير البيئي واالجتماعي االقتصادي خالل فترة         في حالة الجمع بكميات كبيرة ال      -ل

 ال تقل عن ثالثة أجيال قادمة

أو ينشر  بعد استكمال الطلب فإن الجهة اإلدارية المختصة تدون محتويات الطلب في سجل خاص                -٢

  .يوماً) ×( وسيلة متاحة للجمهور لفترة في الجريدة الرسمية أو أي

طلع على السجل الخاص بطلبات استخراج التـصاريح وتقـديم مـدخالت            ألي شخص الحق أن ي      -٣

 .بشأنها

المجتمعـات   الكامـل للمعلومـات ذات الـصلة ب        على الجهة اإلدارية المختصة أن تسعى للنـشر         -٤

 .واألطراف المعنية

نـى  لتزامات التي تقع على المقت     من القانون اإل   ٥ إليه في المادة     يجب أن يحتوي التصريح المشار      -٥

  :وأهم هذه االلتزامات

أن يتمسك بالحدود الذي وضعتها الجهة اإلدارية المختصة خاصة الكمية ومواصفات الجـودة             -أ

 .للمورد الوراثي الذي قد يجمعها المقتنى أو يصدرها

إيداع عينة مماثلة باإلضافة إلى معلومات حقلية كاملة عن كل عينة من الموارد الوراثية أو                -ب

التقليدية أو المعارف لدى الجهة التي تحددها الجهة    ات  تكارات المجتمع والممارس  تسجيالت الب 

 .اإلدارية المختصة

اإلبالغ السريع للجهة اإلدارية المختصة والمجتمع أو المجتمعات المحلية بكل نتائج البحوث             -ج

  .والتطوير للموارد الوراثية موضوع التصريح

بتكار المجتمع أو ممارساته أو معارفه      أي من مشتقاته أو إ    رد الوراثي أو    يمتنع عن نقل المو    -د

أو تكنولوجيات إلى أي طرف ثالث بدون الموافقة المسبقة المكتوبة مـن الجهـة اإلداريـة                

 .المختصة والمجتمع أو المجتمعات المحلية المعنية

المورد يمتنع عن التقدم للحصول على طلب أي شكل من أشكال حماية الملكية الفكرية على               -هـ

وكذلك ال يقدم بطلب لحماية حقوق ملكية فكرية البتكارات         ،  الوراثي أو جزء أو مشتقات منه       

المجتمع ، ممارسته ، معارفه التقليدية، التقانات  المحلية بدون الموافقة المسبقة للجهة اإلدارية 

 .ألطرافالمختصة وأن تقر على تقاسم المنافع الناشئة عن هذا االستخدام طبقا التفاق ا



  
  

  
  ٧٨ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

موافقة الجهة اإلدارية المختصة على إصدار تصريح تجميع أي موارد وراثية مرتبطة بموافقة    -و

المقتنى بالمساهمة  في المجهودات الدولية والمجتمعات المحلية المعنية في أنـشطة الحفـظ              

ـ            ة وتنمية المورد الوراثي وكذلك المحافظة على االبتكارات والممارسات والمعـارف التقليدي

 . والتكنولوجيات

تقديم تقارير عن الوضع الراهن للبحوث والتطوير على المورد الوراثي وذلك للجهة اإلدارية        -ز

 .المختصة

أن يلتزم بالقوانين ذات الصلة والمعمول بها في الدولة خاصة تلك القـوانين ذات العالقـة                 -ح

ات الثقافيـة والقـيم التقليديـة       ة وحماية البيئة كذلك الممارس    الحيويبالصحة العامة، السالمة    

 واألعراف للمجتمعات المحلية

أن تبذل كل الجهود إلجراء البحوث داخل الدولة وبأسلوب يساعد على مشاركة األطـراف               -ط

 .الوطنية المختصة في هذه البحوث

تحدد الجهة اإلدارية المختصة الشروط المناسبة التي يجب استيفائها والخاصـة بقواعـد تحديـد                 -٦

 .لمؤسسات األكاديمية والبحثية والوكاالت العامة والمؤسسات الحكومية ا

المتقدم للحصول على تصريح بغرض البحوث البد أن يذكر بوضوح الهدف من هـذه البحـوث     

 له نقل أي من العينات  والمعلومات المـصاحبة إلـى قطـاع              قال يح . وعالقة مقدم الطلب بالصناعة   

 التي تحافظ على حقـوق  Material Transfer Agreementنقل المواد الصناعة بدون توقيع  اتفاقية 

   .الدولة والمجتمع أو المجتمعات المحلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
  ٧٩ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالباب 
  

ذج للتشريع للموارد نما
 العالمالوراثية في بعض دول 



  
  

  
  ٨٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  الرابعالباب 
  

  فينماذج للتشريع للموارد الوراثية 
  بعض دول العالم

  

  :  الهند ١-٤

رد الوراثية  التي تؤكد العديد من االتفاقيات الدولية ومنها  الموااعتمادا على حق السيادة الوطنية على

 ٩٣ والتعهد الدولي لحماية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة أصدرت الهند القانون            حيوياتفاقية التنوع ال  

  .حيوي قانون التنوع العليه والذي يطلق ٢٠٠٠لسنة 

ستخدام المستدام لمكونات هذا التنـوع مـع          واال  حيوي التنوع ال  يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على     

الهنديـة وأهـم    الحق في المشاركة في العوائد الناتجة عن االستخدام التجاري للموارد الوراثية           علىالتأكيد  

  :معالم هذا القانون 

 علـى  قبل الحصول    حيوي ال للتنوع الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية       علىمراعاة الحصول     -١

  .الوراثية سواء لالستخدام البحثي أو التجاريهذه الموارد 

ورد وراثـي    ادعاء الحماية من خالل أي نوع من أنواع الملكية الفكرية من خالل استخدام أي م               -٢

 والتي قـد    حيوي موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية الهندية للتنوع ال        هندي البد وأن يحصل على    

   .Royaltyتشمل ضرورة دفع حق استخدام لتلك الموارد 

  .حيوي وكذلك مجلس الوالية للتنوع الحيوي تنشأ الهيئة الوطنية للتنوع ال-٣

  ).نبات، حيوان، كائن دقيق( يغطي هذا القانون جميع أنواع الموارد الوراثية -٤

 طلبات التجميع واالقتناء، بينما مجلس الوالية       على تصدر موافقتها    حيوي الهيئة الوطنية للتنوع ال    -٥

  .  طلبات االقتناءعلىافقة المسبقة يصدر المو

 تحديد كيفية المشاركة في العوائد الناتجـة عـن اسـتخدام            حيوي الهيئة الوطنية للتنوع ال     تتولى -٦

الموارد الوراثية الهندية ومن أهم أساليب المشاركة التأكد من إشـتراك العلمـاء الهنـود فـي       

 منتج ناتج عن هذا االستخدام وضـمان        البحوث وكذلك نقل التكنولوجيا وتحديد موقع إنتاج أي       

  .الحقوق المالية لألشخاص االعتبارية والمعنوية

 جميع الهيئات الحكومية نسبة المـشاركة فـي         بهودع  لصندوق الوطني للتنوع الحيوي وت     ينشأ ا  -٧

وتستخدم موارد هذا الصندوق في صيانة      .  تقدر بواسطة الحكومة   مساهمات أخرى العوائد، أو   

  . راثية وكذلك تطوير المناطق صاحبة الموارد الوراثيةالموارد الو



  
  

  
  ٨١ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 الوالية وله نفس الموارد ويستخدم فـي        صندوق للتنوع الحيوي على مستوى    وكذلك ينشأ   

  .نفس اإلستخدامات للصندوق الوطني

 علـى  اإلشـراف    ة إلدارة التنوع الحيوي وتتولى     كل الكيانات المحلية لها الحق في تكوين لجن        -٨

  . ، وغيرها األصول الوراثية علىالحفاظ 

 وهو الصنف الذي تم تطويره ويـتم  Folk Varietyالقانون ما يسمي باألصناف الشعبية  ابتدع -٩

 . Land race ، Cultivar هذا بجانب تبادله بين المزارعين ،

   : Philippine   الفلبين ٢-٤ 

التنـوع  التزاماتها تجـاه اتفاقيـة      تعتبر الفلبين من أوائل الدول التي صاغت تشريع محلى  للوفاء ب           

   .من تلك االتفاقية) ١٦ (– الحيوي كما تفرض المادة

مـن  ) ١٢ (او المـادة  ) ١٦(من الجزء   ) ٢( ان دستور الفلبين سواء في المادة        وما هو جدير بالذكر   

  :  على أنمواد التي تؤكد وهي من ال) ٢(الجزء 

  ،ة  البيئىعل والحفاظ ولة عن الحمايةالدولة هي المسؤ   -أ

  وتطوير الموارد البيئية الوطنية،، ، استخدام  عن تنظيم كل أنشطة نقل الدولة هي المسؤولة-ب

 حيث أن هذا  يحتذي به من قبل الدول األخرىأنمكن  ياً يعتبر نموذجاًوضعت حكومة الفلبين تشريع

   . األطراف سواء الوطنية او الدوليةالتشريع الوطني يراعي حقوق جميع

 القرار التنفيذي   عليه ويطلق   ١٩٩٥ مايو   ١٨ والذي أصدره في     م التشريع الي رئيس الجمهورية    وقد

وهذا القرار التنفيذي يضع الخطوط األساسية واإلطار التنظيمـي لعمليـات التنقيـب             . ١٩٩٥ لسنة   ٢٤٧

 تجاريـة أو    وتجميع الموارد الوراثية ومشتقاتها ومنتجاتها سواء بهدف إجراء البحوث العلمية أو أهـداف            

  .   أهداف أخرى

  : التشريع النموذجي األتي وأهم معالم هذا

لة عن  الجهة اإلدارية المختصة والمسؤو أنهاعلى والموارد الطبيعية    يحدد التشريع وزارة البيئة     -١

ا باالستخدام المـستدام    عليهمتابعة تنفيذ هذا القرار التنفيذي لتأكيد حماية تلك الموارد والحفاظ           

  . بذلك ة في مجال التكنولوجيات الخاصالم والوطن مع تشجيع زيادة القدرة الذاتية العلصالح

علـى   وضرورة  الحصول     تشريع على حقوق المجتمعات المحلية في مواردها الوراثية       يؤكد ال   -٢

خدام ونقل أي من مواردها  تجميع واستأنشطة قبل التصريح بأي موافقة تلك المجتمعات المسبقة

   . ومعارفها التقليدية والممارسات المحلية الوراثية



  
  

  
  ٨٢ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 قبل التصريح بتجميع ونقل      يحتم القانون على ضرورة الموافقة المسبقة للجهة اإلدارية المختصة         -٣

  .على أي موارد وراثيةوالحصول 

ا جميع الوزارات   تمثل فيه " وراثية والحيوية  للموارد ال  اللجنة المشتركة  " تسمي   تنشأ لجنة وطنية    -٤

لمختصة باإلضافة الى ممثل عن الجمعيات األهلية ، الجامعات ، الجماعات المحلية ، المتحف              ا

 سنوات يمكن تجديدها مـدة واحـدة   ٣ المجالس التشريعية ، على ان تكون العضوية     ،الوطني  

  .وتلحق هذه اللجنة بوزارة البيئة والموارد الطبيعية

ميـع   تصاريح بتج  علىفحص كل طلبات الحصول      في   حدد التشريع  اختصاصات تلك اللجنة     ي  -٥

وكذلك تجديد حجم العينات المأخوذة       ،  للتأكد من تطبيق القانون    ونقل استخدام أي موارد وراثية    

 ووضـع    ومتابعة  حقوق المجتمعات المحلية      ، وحفظ عينة مماثلة لها في بنك الجينات الفلبينية       

ن خـالل   حثين الوطنيين في إتخاذ القرارات م      إشتراك البا  موافقة المسبقة والتأكد على   شروط ال 

دام  في قرارات تجميع وإسـتخ     إنشاء لجان إستشارية عديدة تهدف إلى زيادة المساهمة المحلية        

 فـي نـشر     على أن تتولى اللجنة إنشاء شبكة معلومات للمساعدة       . الموارد الوراثيه والحيوية    

اريح تجميـع ونقـل     ومات المتعلقة بتص   الفلبيني وكذلك المعل   حيوي بالتنوع ال  لخاصةالمعارف ا 

  .الموارد الوراثية الحيوية

لوطنيه لألمان الحيوي وتقدم تقاريرها     ملها من خالل التنسيق مع اللجنة ا      وتتولي اللجنة ع  

  . السيد رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي الوطني ىال

  :اريح يسمح بإصدارها في الفلبين يحدد القانون نوعين من التص  -٦

    : تصريح أكاديمي  -أ

 ية ، والهيئات الحكومية الفلبينية    ويعد هذا التصريح لصالح الجامعات والمعاهد األكاديم      

  . سنوات ٥ومدته . فقط 

   : تصريح تجاري-ب

  . سنوات ٣ومدته 

سلوب بأيحدد القانون خطوات التقدم لكل نوع من تلك التصاريح والمعلومات المطلوب تقديمها و             -٧

 طلبات وكيفية الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات أو المجتمعات المعنيـة           فحص تلك ال  

 ون تعاقد بين الطـرف األول الحكومـة الفلبينيـة         قبل إصدار هذا التصريح والذي أعتبره القان      

  .والطرف الثاني 

  



  
  

  
  ٨٣ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

قيع د تو ها عن علي يجيز القانون تحصيل مبالغ متفق       ستخدام التجاري للموارد الوراثية    في حالة اال   -٨

  .  أو أي طرف أخر تحدده شروط التعاقدالعقد نظير هذا االستخدام على أن تدفع إلى الحكومة

 األول مـن     هو الهـدف   ا والمعارف وبناء القدرات الذاتية     أن نقل التكنولوجي     يؤكد القانون على    -٩

 األكاديمية  راك الجامعات والمعاهد   ضرورة اشت  على وبالتالي فهو يؤكد     تداول الموارد الوراثية  

 ذات الصلة كشريك في جميع التصاريح التي تصدر مع التزام الطالب بإتاحـة جميـع                الوطنية

الهيئات والجامعـات   المعلومات والعينات والتكنولوجيات الخاصة بذات المورد الوراثي لجميع         

د ركة للمـوار   المـشت  تنشأها اللجنة الوطنيـة    من خالل شبكة المعلومات التي       الوطنية األخرى 

   .الوراثيه والحيوية

  :وط التعاقد بين الحكومة الفلبينية والطالب وأهم هذه الشروط  وضع القانون الحدود الدنيا لشر-١٠

 أي   لدي المتحف الـوطني أو     لعينات محدوداً مع ضرورة إيداع عينة مماثلة       أن يكون عدد ا    -أ

  . عليها يتفق ية أخرى حكومهيئة

 المعلومات وكذلك العينات موضوع أي لحق في اإلطالع علىشعب الفلبيني الجميع أفراد ال-ب

 فـى حالـة     على الطالب إبالغ الحكومة الفلبينية أو المجتمعـات العلميـة         تعاقد ويشترط   

 أن يكون هناك تعويض قابل للتفاوض على ستخدام التجاري ألي موارد وراثية أو حيويةاال

  .بشأنه 

تراك العلماء والمتخصصين الفلبينيين في كـل       يقدم الطالب  تقارير دوريه مع ضرورة اش       -ج

 مع ضـرورة اسـتعداده      حيويةمراحل التجميع والبحوث والتطوير لتلك الموارد الوراثيه ال       

   . أو المعاهد االكاديمية الفلبينيةلنقل التكنولوجيا عنه لطلبه من الجامعات

أي مقابـل   لبين بدون دفعالتكنولوجيات التي يتم تطويرها من خالل التعاقد تستخدم داخل الف     -د

  .مادي 

وير المـوارد    دراسة وتجميع وتط   على قانون الجامعات والمعاهد المتخصصة الفلبينية     يشجع ال  -١١

 تحويل هذا التعاقد  أطول وإمكانالوراثية والحيوية وذلك بوضع شروط تعاقد مرنة وفترة زمنية

  . تعاقد تجاري في أي وقت األكاديمي إلى

  . التمويل الكافي لتلك األنشطة من الميزانية العمومية للدولة  الحكومة توفر-١٢

  : Bangladesh بنجالديش  ٣-٤

  . لدولة بنجالديش حيوي ومعارف المجتمعات المحليةقانون حماية التنوع ال

Biodiversity and Community Knowledge Protection Act of Bangladesh    



  
  

  
  ٨٤ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

  . ١٩٩٨ سبتمبر ٢٩أقر هذا القانون في 

، والتقاليد بها، والممارسات    ارد الوراثية ، والمعارف المتعلقة    يتعلق هذا القانون بحماية المو      -١

 علـى  ار قانوني يشجع المجتمعات المحلية     ووضع  أط   حلية بأشكالها المختلفة  الماالبتكارات  

ندثار إلب مستدام وحماية الموارد الوراثية والحيوية من ا        بأسلو حيويالحفاظ على  التنوع ال    

أو المجتمعـات    ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المحليـة         علىمع التأكيد   

 النطاق  على  الوراثية  في العائد عند استخدام الموارد     والجماعات التقليدية مع حق المشاركة    

 .التجاري

 :ضع عدة تعريفات للمجتمعات المحلية وأهم هذه التعريفات أهتم القانون بو -٢

تنوع الحيوي والموارد    وحفظ وتطوير ال    له إهتمام مشترك في استخدام     موعة األفراد ج  م  -أ

 .اإلبتكارية  والمعارف المرتبط بها والممارسات حيوية والالوراثية

  .أفراد في منطقة جغرافية محددة مجموعة  -ب

  . للدولة  حسب التقسيم الجغرافي واإلداري مجموعة األفراد في مناطق معينة-ج

نتاجي متوازن والمعارف التقليدية المـصاحبة لـه        مجموعة أفراد مشتركون في نظام إ      -د

 . بذلك اإلنتاج وكذلك الممارسات اإلبتكارية الخاصة

 .مجموعة أفراد مشتركون في تجمع اجتماعي -هـ

في حمايـة وصـيانة   له دور هذا  ورسة دينية معينة أو مما مجموعة أفراد تجمعهم ثقافة   -و

 . حيوية والاثيةالموارد الور

لـي  صك ملكية  يمنح ألي مجتمـع مح   وهوResidual Titleأستحدث التشريع تعريف    -٣

تبط بأي مـوارد     المر  تنوع حيوي والمعارف التقليدية    معين أو الذي يرتبط كيانه بنظام بيئي      

 لألفـراد    المحلية حتى يمكن تميزه عن الملكيـة الفكريـة          أو الممارسات  وراثية أو حيوية  

حاب هذا الصك لهم الحق اإلستئثارى في إدارة واستخدام موضـوع الـصك ومنـع               وأص

 . اآلخرين من استخدامه بدون إذن

 مـن  ون على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقةكما سبق في القانون الفلبيني أكد القان   -٤

ارد  من المو، استخدام أي  قبل الترخيص للطالب بتجميع  Residual Title أصحاب صك 

لـك  والمجتمعات أصحاب ت  . الوراثية والحيوية والمعارف التقليدية أو المعارف االبتكارية        

ناتج عن االستخدام التجاري للمـادة       جزء من العائد ال    الصكوك لهم الحق في الحصول على     

 .ي العائد الناتج من صاف% ٥٠موضوع الصك بحيث ال يقل عن 



  
  

  
  ٨٥ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

 تنفيـذ   علىشراف  للتنوع الحيوي كجهة إدارية مختصة لإل       أقر القانون إنشاء الهيئة الوطنية        -٥

ـع اصحاب المـصلحة ولهـا الشخـصية االعتباريـة           أن يتمثل بها جمي    علىهذا القانون   

  .المستقلة

 National  حيوي نظام المعلومات الوطني للتنوع الـون األساسي لما يسمىع القانـوض  -٦

Biodiversity Information system  للمجتمعـات  حيـوي سجل للتنـوع ال     ليكون 

وثيق وطني لكل الموارد الوراثية الحيوية وكل المعلومـات والبيانـات والتكنولوجيـات             وت

  .دارة تلك الموارد الخاصة بصيانة ، استخدام وإ

 علـى   كما سبق ذكره في القانون الفلبيني وضع تشريع بنجالديش أسس التقـدم للحـصول                 -٧

 ونوعيـة   عليـه  والقيود التي يجب أن تفرض       موارد الوراثية تجميع وإستخدام ال  تصريح بال 

 وكذلك حق حكومة بـنجالدش       حيوي للتنوع ال  تفاق الذي يتم بين الطالب والهيئة الوطنية      اال

  . مبلغ نظير إصدار هذه التصاريح علىفي الحصول 

الحيـوي   للصرف منه على أنشطة الهيئة الوطنية للتنوع  Trust Fundأنشأ القانون صندوقاً -٨

  .ويمول هذا الصندوق من رسوم إصدار التصاريح مع بعض التمويل من حكومة بنجالديش

  : في مجال الموارد الوراثية CGIAR السياسات التي يتبعها مجلس ٤-٤

 قـد  CGIARتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالموارد الوراثية فإن        مع صدور العديد من اإل    

تفاق مـع   قيات والمعاهدات الدولية خاصة اإل    جان المختلفة في التوافق مع تلك االتفا      اتخذ قرار من خالل الل    

وارد الوراثية المتواجدة طبقـا      في مجال مقتنيات الم    FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة         

ـ  كجزء من اسـتراتيجية دوليـة للمحافظـة          ١٩٩٤عام    FAO و   CGIARبين    تفاقية الموقعة   لإل  ىعل

  .األصول الوراثية

  :وأهم بنود هذا االتفاق اآلتي 

يتيح هذا االتفاق وضع جميع المقتنيات من األصول الوراثية المتواجدة في جميع المراكز التـي                -١

 المزمع إنـشائها طبقـا   Ex situ كجزء من الشبكة الدولية للمقتنيات المحفوظة CGIARتتبع 

 .غذية والزراعة لصالح الجميع خاصة الدول الناميةللمعاهدة الدولية للموارد الوراثية لأل

ي اسـتخدام اتفاقيـة خاصـة لنقـل المـواد           ـ الحق ف  CGIAR ـة لل ــز التابع ـأن للمراك  -٢

(Material Transfer Agreement)أن المادة الوراثية عند توزيعهـا تبقـي    مع التأكيد على 

كذلك يؤكد . حيوي في اتفاقية التنوع الكما هو مذكور" دول المنشأ"ملكية عامة مع مراعاة حقوق 

 أي مورد وراثي تم توزيعه من أي متلقي في حقوق ملكية فكرية علىهذا االتفاق في عدم ادعاء 

 .CGIAR ـخالل أي من المراكز التابعة ل



  
  

  
  ٨٦ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

ـ           في حالة عدم اإللتزام باإل     -٣  وأي  CGIAR ـتفاق الموقع بين أي مركز من المراكز التابعـة ل

ستخدام  نقل المواد فإن للمركز الحق في إ       تفاقيةاثية تم استالمها من خالل توقيع إ      رمتلقي لمادة و  

أي السبل القانونية لمنع المتلقي من إدعاء أي حقوق  ملكية فكرية في تلك المادة الوراثية وإبالغ                  

FAOبذلك . 

يعها حتى قبـل    في أي مادة وراثية تم توز     يتم تطبيق مبدأ عدم إدعاء أي حقوق في ملكية فكرية            -٤

 .CGIAR ،FAOتفاقية بين تاريخ توقيع اإل

يتولى المركز تحديد حجم وعدد العينات التي يمكن أن ترسل إلي أي مربي خاصة في حالـة                   -٥

وفـي تلـك    .   حجم المخزون من ذلك المورد الوراثي       الفنية أو المالية التي تؤثر على      الظروف

طية التكاليف الحقيقية إلنتاج العينة المطلوبة وهـي        الحالة يمكن للمركز أن يطلب من العميل تغ       

 .من الحاالت التي تتواجد في حالة الموارد الوراثية البرية الخشبية واألنواع التي تتكاثر خضريا

 الحجـر قـوانين    المراكز ليست ملزمة بتوزيع أي من العينات التي ال تتفق في مواصفاتها مع             -٦

 . الصحيالحجرالزراعي ، أو 

مراكز من إضافة أي مـورد       تجديد قائمة الموارد الوراثية المتاحة كل عامين وهذا ال يمنع ال           يتم-٧

 الـسابق    تخضع له الموارد الوراثية األخرى      القائمة بدون االنتظار وتخضع لنفس ما      وراثي إلى 

 .تسجيلها

 . الجميعنات المتاحة عن أي مورد وراثي إلىتاحة جميع المعارف والبياإالبد من  -٨

 أثناء اسـتخدام    عليهامتلقي المادة الوراثية البد وأن يبلغ المركز بأي معارف أو بيانات يحصل              -٩

 .المورد الوراثي

 المشاركة في العوائد الناتجة عن اإلستخدام التجاري        علىيشجع المركز متلقي المادة الوراثية       -١٠

دعم القدرات والمركز قد يساعد     للمورد الوراثي، ويشمل ذلك تبادل المعارف، نقل التكنولوجيا،         

في ذلك بإعادة استخدام تلك العوائد في صيانة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية خاصة فـي      

 .الدول النامية والدول ذات االقتصاد في مرحلة التحول

ـ   طبقا   MTAجديدة لنقل المواد     باستخدام اتفاقية    CGIAR قام   ٢٠٠٣في مايو    -١١  لتوصية الـ

FAO أساس معرفتـه الكاملـة      لمادة الوراثية على اإلتفاقية على    لتي ال تتطلب توقيع متلقي ا      وا 

 . ومنها اللغة العربيةFAOببنودها وصدورها باللغات المعتمدة لدي 

 . الدولية والوطنية لشركات التقاوي بوجود هذه االتفاقية تم إبالغ جميع اإلتحادات-١٢

 توزيع واستخدام هذا المورد وللمركز الحق       علىتضع قيود   يمكن لدولة منشأ لمورد وراثي أن       -١٣



  
  

  
  ٨٧ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

في دراسة تلك القيود وتحديد أهميتها بالمقارنة بأهمية المورد الوراثي وندرته وبيـان قبـول أو                

 .عدم قبول تلك الشروط

 حسب إصـدار  Material Transfer Agreementونورد هنا النص الرسمي التفاقية نقل المواد 

 ـالزراعة لألمم المتحدة والتي تستخدم حاليا من قبل جميع األفرع الحادية عشر التابعة لل             منظمة األغذية و  

CGIAR  .   

  
  اتفاقية نقل المواد

  الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
   بصفة أمانة١]المركز [التي يحتفظ بها

  

 الواردة") المواد "ـالمشار إليها فيما يلي ب    (عة  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا     ]المركز[يقدم  

  :االتفاقية بموجب الشروط التالية في هذه 

 تعظيم االستفادة من     سياسته الرامية إلى   يوفر المركز المواد الموصوفة في القائمة المرفقة كجزء من        

 أو اقتنيت ] المركز[ وهذه المواد إما قد استنبطت من جانب. المواد في أغراض البحوث والتربية والتدريب

 إذا كانت قد اقتنيـت بعـد سـريان          عليهاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي، أو قد تم الحصول         قبل سريان اإل  

 بمفهوم أنه يمكن توفيرها ألي أغراض تتعلق بالبحوث الزراعية والتربية      -االتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي   

 والمنظمـة فـي     ] المركـز  [تفـاق المعقـود بـين       فـي اإل  ا للشروط واألوضاع الـواردة      والتدريب وفق 

٢٦/١٠/١٩٩٤.  

 علىوليس للمتلقي حقوق في الحصول      .  سبيل األمانة بموجب هذه االتفاقية     علىويحتفظ بهذه المواد    

  . المواد أو المعلومات المتصلة بهاعلىحقوق الملكية الفكرية 

يجوز له أن يوزعها    والتربية والتدريب و  ويجوز للمتلقي استخدام المواد وصيانتها ألغراض البحوث        

يوافق المتلقي    ذلك  ، وعلى   شريطة أن تكون مستعدة بدورها لقبول شروط هذا اإلتفاق         على أطراف أخرى  

 أال يطالب بملكية هذه المواد التي سيستلمها، وأال يلتمس حقوقا للملكيـة الفكريـة               علىبموجب هذا االتفاق    

على عـدم   ويوافق المتلقي أيضا    . كوناتها الوراثية بالشكل الذي يتلقاها بها      تلك المواد أو أجزائها أو م      على

  . المعلومات ذات الصلة المتلقاةعلىلتماس حقوق الملكية الفكرية إ

 ضمان أن يتقيد أي شخص تالي أو مؤسسة تالية يوفر لها عينات من المواد لقي كذلك علىيوافق المت

  . المتلقين التالين لهذه المواده االلتزامات ذاتها إلىأن ينقل هذبنفس األحكام، وأن يتعهد ب
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  CGIARمراكز )  ١

 أي ضمانات إزاء سالمة أو ملكية المواد، وال بشأن دقة أو صـواب أي بيانـات                 ]المركز[ال يقدم   

 وال تقدم أي ضمانات بشأن نوعيـة المـادة           ،  تقدم مع المواد   يانات األساسية أو أي بيانات أخرى     تتعلق بالب 

للمواد   وليس هناك ضمان للظروف الصحية النباتية       ، )الوراثي أو الميكانيكي  (قدمة أو توافرها أو نقائها      الم

متثـال للـوائح    ؤولية الكاملة عـن اإل    ويتحمل المتلقي المس  . إال كما يرد في شهادة الصحة النباتية المرفقة       

  .د المادة الوراثية أو اإلفراج عنها فيما يتعلق باستيرار الزراعي والسالمة الحيوية لبلدهوقواعد الحج

  ،  كل ما قدم مـع المـواد       على المعلومات التي قد تكون متاحة عالوة         عند الطلب  ]المركز[سيوفر  

 البيانات والمعلومات التي تـم جمعهـا أثنـاء عمليـات التقيـيم              ]للمركز[ويطلب من المتلقين أن يوفروا      

  .واالستخدام

 تقاسم المنافع الناجمة عن اسـتخدامها،       علىجب اتفاقية نقل المواد     يشجع المتلقي للمواد المقدمة بمو    

 التكنولوجيا ونقلها وبناء    علىبما في ذلك االستخدام التجاري، من خالل آليات تبادل المعلومات والحصول            

ل  مستعد لتيسير تبادل المنافع من خال      ]والمركز[القدرات وتقاسم المنافع الناشئة عن إضفاء الطابع التجاري       

توجيهها إلي صيانة الموارد الوراثية النباتية المعنية واستخدامها المستدام وخاصة في البـرامج القطريـة               

واإلقليمية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وال سيما فـي مراكـز التنـوع                  

  .والبلدان األقل نموا

 ويشكل قبول المتلقـي للمـواد       ل شروط هذه االتفاقية ،    القاضي بقبو وتورد المواد بالشرط الصريح     

   .قبوال بشروط هذه االتفاقية
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Summary 

 

 

 “Genetic material” means any material of plant, animal microbial or other 

origin containing functional units of heredity. “Genetic resources” can be defined as 

genetic material of actual or potential value. These values include traditional 

knowledge and local practices that have accumulated through generations to 

distinguish a certain community. The issue of genetic resources has become an issue 

of concern in many developed countries of the North. This emanates from the fact 

that these countries are trying to protect their investments which are based on 

employing modern technologies. Therefore, developing countries of the South are 

bound to collectively protect their natural resources including genetic resources, 

their traditional knowledge and their innovative local practices associated with these 

genetic resources. This is because these resources constitute the foundation of the 

development, heritage, and source of food, clothing and medicine for these 

communities and for humanity, at large. 

This trend has started after the Second World War and with the advents of 

technology and its importance in development. But the concept of sustainable 

development which has been proposed aims to using the resources, especially 

genetic resources, in a sustainable manner. In-situ and ex-situ conservation methods 

were brought about with the appreciation that what is being utilized from the 

resources today is borrowed from the future generations. New advances have been 

made in modern biotechnology and the ‘know-how’ is considered a propriety of 

those who developed it. Furthermore, the protection of these technologies has been 

proposed locally and internationally under what is known as Intellectual Property 

Rights (IPRs). These are linked with their commercial exploitation, movement of 
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products, use of trademarks, geographic indicators, distinct plant varieties and 

others. This has been achieved through the world trade agreements and the World 

Trade Organization (WTO) oversees the implementation of such agreements. 

Developing countries that are considered centers of origin to genetic 

resources do not usually have adequate modern technology capabilities or financial 

resources to enable them develop their genetic resources or protect their traditional 

knowledge and distinctive traditional practices. Eventually, some agreements were 

established that recognize community intellectual property rights to genetic 

resources and their associated traditional knowledge and practices, in developing 

countries. Developing countries have the right to develop their own national 

legislation by which in return gain access to technologies, information and modern 

scientific methods as a kind of benefit sharing arising from the utilization of genetic 

resources and the related traditional knowledge and practices at the commercial 

scale. The Convention on Biological Diversity (CBD)-1992, was one major 

agreement that granted the parties sovereign rights over their genetic resources.  

Many conventions and treaties at international and regional levels were 

introduced since the CBD. Another one of the Rio Conventions is the United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). There is the 

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity which 

was adopted in 2000. There is also the “Bonn Guidelines on Access to Genetic 

Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their 

Utilization” adopted in the year 2002. The FAO has developed an international 

treaty named the “International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture” and it was adopted in 2001. This treaty recognizes the intellectual 

property rights of communities, groups and countries that own plant genetic 

resources for food and agriculture. The World Intellectual Property Organization 

(WIPO) and the Convention of the International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants (UPOV) were established to protect intellectual property rights 

either on modern technologies or new plant varieties. 
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Due to the newly developed free trade agreements there are now bilateral and 

regional partnerships between developed and developing countries or between 

regional organizations of the North and countries of the South. The opportunity of 

benefiting from modern technologies that was obtainable for developing countries 

has shrunk as some new restrictions imposed by such regional agreements were not 

initially cited in the international conventions and treaties. Such restrictions could 

be interpreted as an intrusion in the sovereign rights of the countries. 

During the past era many successful military technologies have been used for 

civil intentions, for instance the Nano Technology. A link between the Green 

Revolution and Electronic Revolution has been shaped. New applications of 

genomics, proteomics and bio-informatics are booming. A new type of trade known 

as ‘bio-trade’ is created and is sometimes associated with bio-piracy. 

As a result of these new developments in technology, the genetic resource is 

not necessarily a whole organism or an organ or even a cell but can simply be a trait 

or the genetic make up which has rare physiological qualities which can be 

transferred to another organism. Ultimately, the wild plant that didn’t have 

economic use and value in the past has now become a significant source of rare 

genes that can be used to upgrade the economic value, marketability and 

production. 

The Arab countries are rich in genetic resources due to the diversity and 

variation within  their  environments  in  the region. This wealth in genetic 

resources dictates a new shift towards complete comprehension of the legislation 

and international agreements. It becomes imperative that these countries develop 

their own regional and  national  legislations  pertaining  to  biodiversity 

conservation and which, on the other hand, be used as tools to build better 

negotiation abilities.             

The Arab Organization for Agricultural Development (AOAD) has adopted 

the matter of genetic resources and biodiversity in the Arab world as part of its 

objectives and responsibilities. This goes in-line with AOAD’s attentiveness to the 
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issue of sustainable development. To achieve these goals AOAD has conducted 

several studies relevant to raising awareness in such matters among the Arab 

countries. With respect to genetic resources AOAD realize this guide to enlighten 

the governments of these countries with the current status and variety of legislations 

and international agreements.  These agreements have obligations on member Arab 

countries as a part of the globalization process.  Moreover, these guidelines are 

meant to raise awareness with conventions, agreements and treaties and the kind of 

obligations each covers when governments ratify. Additionally, the quide explains 

the approach to be adopted when dealing with some of the provisions of these 

agreements as some of them could be unfair on occasions. Awareness is also needed 

on how to utilize the privilege built-in some of these agreements especially in the 

area of protecting the rights  of  communities on  genetic  resources , traditional 

knowledge  and  practices. All  these  underscore  the  importance  of  setting  up 

national  legislation  and  institutions  on  genetic  resources for food and 

agriculture.   

This guide helps in constructing the suitable national legislation by setting up 

a methodology and a methodology and frameworks for issuing a legislation which 

articulates the needs and policies and which puts up with the requirements of 

international conventions. It proposes a model which works well with a national 

legislation aiming to conserve, develop, exchange and protect the origin of the plant 

genetic resources for food and agriculture.  It will be possible then for the legislator 

in any of the Arab States to use this model as a basis to which modifications could 

be made to tally with a national legislation and adapt to countries specificities. 

It should, however, be noted that despite the fact that there are several 

conventions and treaties dealing with the issue of genetic resources, the objectives 

of their ratification remain the same. That is basically making these resources 

available for exploitation by all to develop new products which contribute to 

upgrading the standard of living, curb hunger, and minimize certain diseases or for 

the welfare of societies, under a system which provides participation and benefit 
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sharing for all. 

The Convention on Biological Diversity (CBD) aims to promote 

conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and 

equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. The 

Convention encourages the governments to invest in conserving biodiversity on the 

basis of sovereignty rights over their genetic resources and calls on governments to 

establish their own national legislation that enables them to use, transfer and trade 

in their genetic resources. The CBD has provided several mechanisms, most 

important of which is the Clearing-House Mechanism (CHM) that helps in 

exchange of information between the parties.  The CBD also provides funding for 

capacity building in developing countries to help these countries conserve their 

biodiversity and develop biosafety national frameworks. The Cartagena Protocol on 

Biosafety to the Convention on Biological Diversity aims to ensuring an adequate 

level of protection in the field of state of transfer, handling and use of Living 

Modified Organisms (LMOs) that may have adverse effects on conservation and 

sustainable use  of  biological  diversity,  taking  into  account risks to human 

health.  The  Protocol  is still under the auspices of the CBD until it enters into 

force. 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

aims to the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a 

level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate 

system. Such level should be achieved to ensure that food production is not 

threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. 

The Arab States fall mostly within dry land areas characterized by fragile 

ecosystems climate. Therefore, it is imperative for the Arab States to contribute to 

the stabilization of  gas  concentration through their being members to the 

UNFCCC. 

The FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture helps the developing countries conserve their genetic resources for food 
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and agriculture and ensure their utilization in a sustainable manner to provide for 

food security of the peoples in these countries.  The treaty recognizes the role of 

local and traditional communities and farmers and their traditional knowledge and 

practices worldwide especially in centers of origin of plant genetic resources. 

Additionally, the treaty recognizes farmers’ rights to new plant varieties and the 

equitable sharing of benefits from the use of the resource from the center of origin 

and also the right to participate in decision-making. The treaty has established 

several institutional mechanisms for example the, ‘Multilateral System of Access to 

Genetic Resources and Benefit Sharing’. This system allows free exchange of plant 

genetic resources especially those deposited at the CGIAR (Consultative Group on 

International Agricultural Research) centers. This is done, taking into account the 

sovereignty rights of the countries on their genetic resources, through the Material 

Transfer Agreement (MTA) which makes collection and transfer of genetic 

resources possible. The treaty has an appendix listing the crops that abide by the 

Multilateral System’s information. The treaty did not enter into force yet but there 

are six Arab countries which have ratified the treaty (up to September 2003). 

In the year 2002, the Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and 

Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization, were 

published. These guidelines aim at helping parties and governments and other 

stakeholders develop strategies which enable access to genetic resources and benefit 

sharing and develop mechanisms to contribute in establishing legislative or 

administrative frameworks or the policies which help these entities to negotiate. 

These guidelines identify the steps to be taken towards access to plant genetic 

resources and means of benefit sharing after obtaining prior informed consent 

(PIC). They also identify the basic requirements for mutually agreed terms and 

define the main roles and responsibilities of users and providers and stress the 

importance of the involvement of all stakeholders in decision making. 

There are other important conventions and agreements which are indirectly 

connected to genetic resources such as the United Nations Convention to Combat 
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Desertification (UNCCD). This convention encourages countries which suffer from 

drought and desertification especially African countries to develop national action 

plans (NAPs) and to seek international funding for combating desertification. 

Another convention is the Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES). The objectives of (CITES) are to 

organize international trade, movement, transfer and possession of endangered wild 

species of fauna and flora.  It also aims to protecting all plants and animals as they 

constitute components of nature and cannot be restored if they become extinct. Such 

protection can be achieved through awareness and international cooperation. 

In addition to these conventions, there are regional agreements and treaties 

like the African Convention on the Conservation of Natural Resources (1968), the 

Convention on Wetlands of International Importance Specially as Water Fowl 

Habitat (Ramsar) (1971 modified in 1982), the Convention on the Conservation of 

Migratory Species of Wild Animals (1979) and the Regional Convention for the 

Conservation of the Red Sea and Gulf of Eden Environment (1982). 

On the other hand, the United Nations has established the World Intellectual 

Property Organization (WIPO) in 1974 based in Geneva, Switzerland. The 

objectives of WIPO are to encourage the protection of intellectual property rights all 

over the world through cooperation among the countries and cooperation with 

international corporations. WIPO develops mechanisms to enhance the protection of 

intellectual properties according to Paris convention for the Protection of Industrial 

Property (1883) and Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works (1896) and any other convention or international treaty. The Organization 

also encourages countries to join new treaties or agreements and to improve 

national legislation of member countries and at the same time transfer technology 

associated with industrial property to developing countries. 

The importance of UPOV is gained from its relation to plant genetic 

resources and also from its connection with the WTO’s (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights - TRIPs Agreement. The TRIPs Agreement includes 
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some articles that deal with the protection of new plant varieties only as intellectual 

property. The agreement does not include protection of local or wild plant genetic 

resources even though they can be the base which breeders can use as a source for 

genetic diversity necessary for breeding new varieties. WTO agreements do not 

recognize traditional knowledge of local communities. It was therefore suggested 

that developing countries attach their local legislation with the use of plant genetic 

resources when breeding new plant varieties with the validity of its protection not as 

an additional condition to access protection but as an obligation for benefit sharing 

from technology and financial returns. Since the TRIPs agreement allows using 

other systems for example the (sui generis) system, many members to the agreement 

from developing countries found that UPOV offers a better alternative that suits 

better their demands. 

The prevailing political circumstances did not allow an adequate opportunity 

for the Arab countries to make provision for and protect, conserve or develop plant 

genetic resources through suitable legislative efforts, several Arab states 

eventhough are members or parties to the relevant agreements. This does not rule 

out that there are many legislative initiatives that influence genetic resources in their 

comprehensive  sense  (Animals,  plants  and  microorganisms) in some Arab 

States. 

Sudan has issued the Environmental Protection Law in 2001 as a framework 

to conserve genetic resources. The United Arab Emirates issued a Federal Law 

No.1995/24 pertaining to environment protection, development and improvement. 

Tunisia produced several legislations on conservation of plant genetic resources and 

protection of breeders’ rights on new varieties. Algeria in the early 1990s issued 

some enactments which included protection of genetic resources. In 1994 the 

Sultanate of Oman joined the CBD, the UNCCD, UNFCCC and the Basel 

Convention (Basel Convention on the Control of the Transboundary Movement of 

Hazardous Wastes and their Disposal). The sultanate issued the agricultural 

quarantine Law and the plant Varieties Law. The Kingdom of Morocco is party to 
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many international conventions which are relevant to natural resources especially 

genetic resources such as the International Plant Protection Convention (IPCC), 

CITES, The Ramsar Convention, CBD and UNCCD. Morocco has also issued 

many national legislations are related to plant genetic resources of which is the 

1.96.255 Law in 1997 for the protection of plant varieties. 

The Egyptian government has issued several domestic laws and legislations 

relevant to genetic resources such as the Agricultural Law 53 in 1966, 

Environmental Law 4 in 1994, the Agricultural Quarantine Law and finally the 

Quarantine Property Rights law No. 82, in 2002. The 4th chapter of this law calls 

for the protection of new plant varieties. Egypt is party to the UNCCD, CBD, 

UNFCCC and others. The Kingdom of Saudi Arabia has issued the Pasture Law 

(392.18.04.1398H) in the 1978 and the forests Law (M/2203.05.1398) which 

prohibits the activities that cause deterioration of vegetation cover. The Republic of 

Yemen issued a law that prohibits cutting of the trees and wild plants and ensures 

the need of establishing natural protected areas. 

Founded on of the international obligations and at the same time national 

obligations, the approach proposed in this guide for preparing national legislation to 

organize the activities of conversation, use, preservation, protecting registration and 

access to plant genetic resources for food and agriculture, will determine the future 

and sustainability of this natural wealth. This approach will allow the Arab 

countries to have sovereign rights over their genetic resources and secure sharing of 

benefits that arise from their uses. However, this needs identification of regional 

and national objectives of developing legislations on the food and agriculture plant 

genetic resources. To adopt such an approach depends on building information of 

specialized working groups on legislation. These groups include working groups on 

farmers’ rights, local communities’ rights and their traditional knowledge, breeders’ 

rights, national executive body building for executive and follow up on genetic 

resources legislation.  

This guide proposes a model for a legislation to protect the plant genetic 
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resources of food and agriculture and it is titled “Law of administering plant genetic 

resources for food and agriculture”. This model is dynamic enough to allow each 

Arab country to choose the articles that are compatible with the status of genetic 

resources locally in the specific country and it offers several options that might help 

each country meet its national, regional and international obligations and protect 

and enforce its interests. 

Finally, the guide presents several national legislations of some countries 

such as India, Bangladesh and Philippines as examples and overviewed policies 

adopted by the CGIAR research centers in exchange of genetic resources.             
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Résumé 
 

e matériel génétique correspond à toute partie de plante, animal ou microbe 

ou toute autre origine portant des unités héréditaires. Les ressources 

génétiques peuvent être définis comme tout matériel génétique ayant une 

valeur actuelle ou potentielle. Ces valeurs incluent les connaissances 

traditionnelles et les pratiques locales accumulées à travers des générations; et qui 

constituent l'identité d'une communauté. L'affaire des ressources génétiques a pris de 

l'importance dans les pays développés, effet induit par la volante de ces pays à 

protéger leurs investissements dans les technologies modernes. De ce fait, les pays en 

développement sont amenés à protéger collectivement leurs ressources naturelles (y 

compris les ressources génétiques), leurs connaissances traditionnelles et leurs 

pratiques locales innovatrices. Ces ressources constituent la base pour tout 

développement, un héritage et une source d'alimentation, d'habillement et de 

médication pour le monde entier. 

Cet intérêt pour les ressources génétiques a commencé avec la fin de la 

deuxième guerre mondiale et avec l'avancée de la technologie et son développement. 

Il est aussi apparu le concept de "développement durable" qui veut dire utiliser les 

ressources naturelles en général et les ressources génétiques d'une façon durable. Les 

méthodes de conservation in-situ et ex-situ ont été adoptées dans l'optique que les 

ressources utilisées aujourd'hui sont empruntées des générations futures. De 

nouvelles avancées dans la biotechnologie moderne ont été réalisées et ce savoir est 

considéré comme étant propriété de celui qui l'a développé. En outre cette 

biotechnologie et rigoureusement  protégée localement et mondialement par ce qu'on 

appelle la propriété des droits intellectuels. Ces droits sont liés avec leur exploitation 

commerciale, les mouvements des produits, l'utilisation des modèles déposés, les 

indicateurs géographiques; des variétés distinctes de plantes etc… Ce cadre 

L
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réglementaire a pu être réalisé dans le cadre des accords internationaux d'échange et 

sous le contrôle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  

Les pays en développement considérés comme centres d'origine des ressources 

génétiques n'ont pas souvent les capacités technologique appropriées ou les 

ressources financières adéquates pour développer leur ressources génétiques, 

connaissances traditionnelles ou leur pratiques locales traditionnelles. Par ailleurs des 

conventions ont été établies et qui reconnaissent la propriété intellectuelle des 

communautés sur leurs ressources génétiques et les connaissances et pratiques 

traditionnelles qui lui sont associées. 

Les pays en développement ont le droit de se doter de législations qui leur 

permet d'accéder à la technologie moderne, à l'information et aux méthodes 

scientifiques en contre partie du leur ressources génétique dans le cadre du principe 

de partage des bénéfices. La convention de la biodiversité (CBD 1992) est l'un des 

principaux accords qui reconnaissent la souveraineté des Etats membres sur leurs 

ressources génétiques. 

Plusieurs conventions et accords, à l'échelle internationale et régionale, ont été 

introduits depuis l'apparition de la CBD, tel que la Convention sur le Changement 

Climatique (UNFCCC), le Protocole de Carthage (2000), le Guide de Bonn d'accès 

aux  ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices liés à leur 

utilisation (2002). La FAO a aussi mis au point, en 2001; un accord dit " Accord 

International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

de l'Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Union 

Internationale pour la Protection des Nouvelles Variété de Plantes (UPOV) ont été 

établis pour protéger les droits intellectuels des technologies modernes et des 

nouvelles variétés de plants (UPOV) ont été établis pour protéger les droits 

intellectuels des technologies modernes et des nouvelles variétés. 

Comme conséquence des accords de libres échanges établis de nos jours; des 

partenariats bilatéraux ou entre des pays développés et des pays en développement  

ou encore, entre des organisations régionales des pays développés et  des pays en 
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développement, les possibilité de bénéfice des pays du Sud des technologies prévues 

par les conventions internationales se sont vue réduites. Il q été enregistré des 

restrictions dans ces nouveaux accords de libre échange qui peuvent être interprétés 

comme des intrusions dans la souveraineté des pays. 

Durant les dernières décennies, il s'est produit de grandes avancées dans la 

technologie surtout la nano-technologie et sa relation avec l'électronique, 

l'informatique et la révolution verte. De ce fait, la ressource génétique n'est plus, 

aujourd'hui, un organisme entier ou un organe ou même une cellule, mais simplement 

un trait ou un caractère génétique qui produit des processus physiologiques rares et 

qui peut être transmis à un autre organisme. En conséquence, les plants sauvages qui 

avaient une valeur économique limitée ont, aujourd'hui, une valeur importante du fait 

qu'elles sont devenues source de gènes rares capable d'améliorer la valeur 

économique et marchande des productions. 

Les pays arabes sont riches en ressources génétiques conséquence d'une 

diversité de leur environnement. Cette richesse impose une bonne compréhension des 

législations  et des accords internationaux et oblige les pays à adopter des législations 

nationales et régionales sur la biodiversité qui peuvent aussi améliorer leur capacité 

de négociation. 

 L'Organisation Arabe pour le développement  Agricole (OADA) a mis des 

sujets de la biodiversité et des ressources génétique dans la région arabe, l'un des 

axes principaux de son intérêt et de son activité et cela va avec son objectif général 

de développement durable. Dans ce cadre, l'OADA a réalisé une série d'études pour 

sensibiliser les pays arabes sur l'importance de ce sujet. L'OADA a aussi élaboré ce 

guide pour attirer l'attention des gouvernements des pays arabes sur le nécessité de se 

doter d'un arsenal juridique et d'entités responsables pour protéger et développer les 

ressources génétiques du pays, à la lumière des conventions et accords internationaux 

en la matière desquels la majeure partie des pays arabes fait partie, et lesquels ne sont 

pas toujours favorables aux intérêts nationaux. Le guide, met aussi le point sur la 

nécessité de protéger les connaissances et pratiques traditionnelles liées aux 
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ressources génétiques, et d'en tirer le maximum de profit pour les communautés et les 

pays. 

Ce guide est élaboré pour aider à la construction d'une législation nationale 

appropriée en proposant une méthodologie et un cadre de travail pour élaborer une 

législation nationale visant à conserver, développer, échanger et protéger l'origine des 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il est possible pour le 

législateur dans tout pays arabe d'utiliser ce guide pour élaborer une législation 

appropriée et bien adaptée aux spécificités de son pays. 

Le guide prend en considérations les accords internationaux ayant une relations 

avec les ressources génétique. Ces conventions  et accords bien que divers ont tous le 

même objectif d'améliorer le niveau de vie des populations, éliminer la faim, 

minimiser l'incidence des maladies et assure le bien être des sociétés, dans le cadre 

d'un système qui assure la participation et le partage des bénéfices pour tous. 

La convention  sur la biodiversité vise la conservation de la diversité 

biologique, son utilisation durable et le partage juste et équitable des bénéfices 

provenant de l'exploitation des ressources génétiques. La CBD encourage les 

gouvernements à investir dans la conservation de la biodiversité sur la base de leurs 

droits de souveraineté sur leurs ressources génétiques, et les invite à établir les 

systèmes juridiques nationaux qui leur permettent d'utiliser, transférer et échanger 

leurs ressources génétiques. La CBD englobe plusieurs mécanismes qui aident les 

pays à s'acquitter de leurs taches; tel que le mécanisme dit "Clearing-House" qui aide 

à l'échange d'information entre les membres de la convention. La CBD assure aussi 

certains financements pour la formation des ressources humaines dans les pays en 

développement dans les domaines des conservations des ressources génétiques et 

l'élaboration de stratégies nationales de sûreté biologique. 

Le protocole de Carthage, associé à la CBD, a pour objectif d'assurer un niveau 

adéquat de protection dans les domaines de transfert, manipulation et utilisation des 

organismes génétiquement modifiés (OGM), qui peuvent avoir des effets néfastes sur 

la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et sur la santé humaine. 



  
  

  
 ١١٠ املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 الوطن العريبيف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يفدليل التشريعات 

La convention cadre sur le changement climatique (UNFCCC), quant à elle, 

vise la stabilisation des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à 

des niveaux sans danger pour le système climatique. Les pays arabes sont parmi les 

pays les plus vulnérables aux changements climatique, et de ce fait sont appelés à 

s'associer aux efforts de stabilisation des niveaux des gazes à effet de serre dans 

l'atmosphère en étant que membres de la UNFCCC.  

Le traité International sur les ressources phytogénétiques (RPG) pour 

l'alimentation et l'agriculture préparé par la FAO aide les pays en développement à 

conserver leur ressources phytogénétiques et à les utiliser d'une façon durable pour 

assurer leur sécurité alimentaire. Le traité reconnaît le rôle des collectivités locales et 

traditionnelles et des agriculteurs et leurs connaissances et pratiques traditionnelles et 

surtout dans les Centres d'origine des ressources phytogénétiques. 

Le traité reconnaît aussi les droits des agriculteurs sur les nouvelles variétés et 

dans le partage équitable des bénéfices issus des ressources des centres d'origine et 

reconnaît leur droit à la participation dans le processus de prise de décision. Par 

ailleurs, le traité a établi des mécanismes institutionnels pour l'échange et le partage 

des bénéfices issus des RPG en tenant en comte la souveraineté des pays sur leurs 

RPG. Le traité n'est pas encore entré en vigueur, mais à la fin du mois de Septembre 

2003, 6 pays ont ratifié ce traité. 

En l'an 2002, a été publié le guide de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques 

et leur utilisation. Ce guide vise comme objectif d'aider les gouvernements et les 

autres intervenants à développer des stratégies, des politiques et des réglementations 

appropriées pour atteindre les objectifs fixés. Le guide défini également les rôles des 

fournisseurs et des utilisateurs des RPG et les termes d'accords entre eux et souligne 

la  nécessité de participation de tous les intéressés dans la prise de décision. 

Il y a d'autres conventions et accords qui sont liés indirectement aux RPG tel 

que la convention de lutte contre la désertification (UNCCD), qui encourage les pays 

qui souffre de la sécheresse et de la désertification, et surtout en Afrique, à adopter 
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des Plans d'Action Nationaux (PAN) et de rechercher des fonds pour le financement 

des projets de lutte contre la désertification. 

Une autre convention dite (CITES); est celle liée aux échanges internationaux 

des espèces en danger d'extinction (faune et flore). CITES a pour objectif de protéger 

les espèces par le biais de la sensibilisation et la coopération internationale. 

En plus de ces conventions, il y a des accords et traités régionaux tel que la 

convention Africaine sur la conservation des ressources naturelles (1968), La 

convention sur les terres humides d'intérêt mondiale (RAMSAR) (1971 modifiée en 

1982), la convention sur la conservation des espèces d'animaux sauvages migratoires 

(1979) et la convention régionale sur la conservation de l'environnement de la Mer 

Rouge et le Golf d'Aden (1982). 

D'un autre côté les Nations Unies ont créé en 1974 l'Organisation Mondiale de 

Propriété Intellectuelle (OMPI) basée à Genève en Suisse. Le objectif de cette 

organisation est de protéger les droits des propriétés intellectuelles à travers le monde 

par le biais de la coopération entre les pays et avec les compagnies internationales. 

L'OMPI travaille en harmonie avec d'autres conventions tel que celle de Paris sur la 

protection de la propriété industrielle (1883) et la convention de Berne sur la 

protection des littératures et travaux artistiques (1896) et d'autres conventions et 

traités reliés. L'OMPI encourage les pays à joindre les nouveaux traités et accords et 

à améliorer leurs législations, et en même temps à transférer les technologies 

associées aux propriétés industrielles aux pays en développement. 

L'UPOV ou Union International pour la protection des nouvelles variétés de 

plants, a gagné son importance de sa relation avec l'OMC (les aspects lies aux 

accords d'échanges des droits de propriété intellectuelle, TRIPS). 

L'accord TRIPS de l'OMC contient des articles de protection des nouvelles 

variétés, mais seulement comme propriété intellectuelle sans inclure la protection des 

espèces et variétés locales domestiques ou sauvages ou celles des connaissances et 

pratique locales traditionnelles liées aux RPG. L'UPOV reconnaît ces RGP et 
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connaissances et pratiques locales ce qui l'a rendu préférée par les pays en 

développement puisqu'elle répond mieux à leurs besoins. 

Les circonstances politiques dominantes n'ont pas permis aux pays arabes de 

protéger, conserver et développer leurs RPG par des réglementations adéquates, bien 

que plusieurs de ces pays sont membres des conventions internationales liées au 

sujet. Cependant, ce la n'exclue pas que ces pays ont des lois influentes sur les 

ressources génétiques (plantes, animaux, microorganismes) d'une manière générale. 

Le Soudan a adopté, en 2001; une loi qui sert comme cadre pour la conservation 

des ressources génétiques. Les Emirats Arabes Unis ont adopté une loi fédérale no 

1995/24 sur la protection, développement et amélioration de l'Environnement. La 

Tunisie a promulguée plusieurs textes législatifs sur la conservation des RPG et sur la 

protection des droits des améliorateurs sur les nouvelles variétés. 

L'Algérie, au début des années 1990, a émis une loi qui incluait la protection 

des RPG. En 994, la Sultanat d'Oman a rejoint les états membres des conventions 

CBD, UNCCD, UNFCCC et la convention de Basel sur le contrôle des mouvements 

des déchets dangereux entre les frontières et leur élimination. La Sultanat d'Oman a 

aussi promulgué des lois sur la quarantaine et sur les variétés de plantes. Le Royaume 

du Maroc est membre dans plusieurs conventions internationales liées aux RPG, 

notamment la Convention Internationale de Protection des Plantes, CITES, 

RAMSAR, CBD, UNFCCC et UNCCD. Le Maroc a aussi adopté plusieurs lois liées 

au RPG permis lesquelles la loi 1.96.255 de 1997 sur la protection des variétés des 

plantes. 

Le gouvernement Egyptien a adopté plusieurs lois sur les ressources génétiques, 

tel que la loi sur l'Agriculture (53/1966), la loi sur l'environnement (4/1994), la loi 

sur la quarantaine et enfin la loi sur le droit de propriété intellectuelle no 82/2002, qui 

englobe un chapitre (4) sur la protection des nouvelles variétés. L'Egypte est aussi 

membre des conventions UNCCD, CBD, UNFCCC et d'autres conventions. Le 

Royaume d'Arabie Saoudite a promulgué la loi pastorale (392.18.04.1398H) en 1978 
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et la loi forestière (M/2203.05.1398H) qui toutes les deux interdisent les activités 

destructrices du couvert végétal.   

La république du Yémen a adopté une loi qui interdit la coupe des arabes et des 

plantes sauvages et qui met en évidence le besoin pour la protection et mise en 

défense des ressources végétales naturelles. 

L'approche proposé dans le présent guide qui est basé sur les obligations 

nationales et internationales des pays arabes a pour but de soutenir les efforts 

déployés par ces pays pour préparer une réglementation nationale qui organise les 

activités de conservation, utilisation, préservation, documentation et accès aux RPG 

pour l'alimentation et l'agriculture. Cette approche permet aux états arabes d'exercer 

leur souveraineté sur leurs RPG et d'assurer l'équité du partage de leurs bénéfices. 

Cependant cela nécessite la définition d'objectifs dans le domaine de la législation 

pour la protection des RPG et la construction d'une base de données par des groupes 

spécialisés dans la législation sur les droits des agriculteurs et des communautés 

locales et sur leurs connaissances et pratiques traditionnelles, ainsi que sur les droits 

des améliorateurs de plantes. Il est également nécessaire de mettre en place une 

institution nationale exécutive pour l'élaboration et le suivi de la législation sur les 

RPG. 

Le présent guide propose un model de réglementation pour protéger les RPG 

pour l'alimentation et l'agriculture. Ce model est dynamique et flexible de façon à 

permettre aux pays de l'adapter à leurs besoins et de façon à tenir compte de leur 

obligations nationales et internationales et de leurs spécificités écologiques 

économiques sociales etc…  

Enfin le présent guide relate plusieurs exemples de textes législatifs de plusieurs 

pays qui ont de l'avance sur le sujet tel que l'Inde, le Bangladesh et les Philippines et 

passe en revu les politiques des centre de Recherche Agronomiques Internationaux 

du CGIAR dans le domaine de l'échange des ressources phytogénétiques.   
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  فريق الدراسة

  

  

  :  خبراء من خارج المنظمة -أ

   الدكتور أحمد سليمان الوكيل-
حيائي المجلس األعلى للبيئة منسق مشروع التنوع األ

  والموارد الطبيعية 
  جمهورية السودان

  
  
  

  رئيساً

  محمد عيد عبد المجيد   الدكتور -
  مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا 

  مركز البحوث الزراعية
  األراضي وزارة الزراعة واستصالح 

  جمهورية مصر العربية

  
  
  
  

  عضواً

  : المنظمة  من داخل  خبراء-أ

   الدكتور عبد الوهاب بلوم -
  ر إدارة الموارد الطبيعية والبيئةمدي

  
  

  مشرفاً

   الدكتور المصطفى ضرفاوي -
  خبير بإدارة الموارد الطبيعية والبيئة

  
  

  عضواً

   المهندس خليل عبد الحميد سليمان أبو عفيفة-
  خبير بإدارة الموارد الطبيعية والبيئة

  
  

  عضواً
  
  
  
  
  
 
  
 

  


