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 وراجعها , القاهره بجامعة المتفرغ الحيویه التكنولوجيا أستاذ – الطيب محمد أسامه الدآتور األستاذ العربيه اللغة إلى بالترجمه قام
    .بمصر البيئه شئون بجهاز والمترجم الباحث الدین تاج سليمان عادل السيد

  
   :شكر وتقدير

  NSF مؤسسة الوطنية للعلوم من الIGERTنحة مخالل  من المباشر المقدم إلى الخمسة األولبالدعم التنويه يود المؤلفون  
 Australian Researchمنحة المجلس األسترالي للبحوث لمؤلف األول على ، والدعم غير المباشر ل) 0801577(
  0881935LXGrant ) ARC(Council  للدراسات البيئيهيال سوسيداد في بيروورمنحة  ، و  Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental (SPDA).  
 باربرا ألف هوآينغ ، مانويل رويز ، و من المسودات األولى مراجعات وردت عن  لم عن تقديرهالمؤلفون ربيع آما  

. دآينيث ,آريستوفر لوري ، إيان هاردي: ونشكر أيضا العلماء والصحافيين الذين ردوا على استفساراتنا .  بايمانبول
المؤلفين وال تعكس خاصة بواردة إالستنتاجات أو التوصيات الراء أو افة اآل آ. ستانشيك ماريتسا, هوك ، جيففيرنيك 

  .المؤسسات المانحهبالضرورة وجهة نظر 
  .  المعتادةعلى المقال التحفظات القانونيهوينطبق  

  
   : الخالصة

ومع ذلك ، . يولوجيية التنوع الباتفاقالعشرألطراف في المؤتمرات ,  ربما عن قصد , اقتصاديات المعلوماتأهملت قد ل
المعارف التقليدية المرتبطة بها تمثل معلومات طبيعية الموارد الوراثية وعديده قد أقرت بأن أآاديمية فإن دراسات 

توسيع نطاق بروتوآول ناغويا بشأن الحصول على  أن يمثل هذا اإلقرار مبررا ل– دون لبس –يمكن و. صطناعيةوإ
ويمكن البدأ . زمالئها القضايا الخالفية التي تم تحديدها من قبل آاماو و العديد منحسمي، والموارد الجينية وتقاسم المنافع  

، ويمكن تصور جوانب ملموسه وأخرى محسوسه لموارد البيولوجية حيث أن ل" األثر الرجعى فى تطبيق القانون"بقضية 
 في الوقت -فى براءة اختراع ة المضافة  القيم نجد أن هذه األخيرة على أنها مجموعة من المعلومات الطبيعية حيث

لنشأة إلى مبرر وتؤدى الدراسة اإلقتصادية بيسر .  سابقا إليها لم يتم الوصول"مجموعة فرعية" الوصول إلى  هى-الراهن
لتحقيق مثل هذا التغيير و.  تماما الحتكار حقوق الملكية الفكريةبين بلدان المنشأ ، مشابها" حيائىلتنوع األ لآارتل"

تماما آما  ، "المجال االجتماعي"مناسب يمكن أن يتخلل سرد بالتبرير  هذا أن يقترن لزم  ي,المحورى في صناعة القرار 
 العديد من األمثلة هناكو.  من خالل المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتجارةحققت إتفاقية العوائق الفنيه  المعرقله ل

من شأنها أن , فى وقضايا متصله بالوصول  خالفية الصله بقضايا  من حيث حليلها إآتشافات أحيائية جرى تالمستمدة من 
 األطراف ثمانية عشر من مقاومةالالسنوات  فإن :  أيضا معطيات للقياسالتاريخ  ويتيح. تشكيل الكارتيلتنجز في إطار 

رفض البرلمان عشرين عاما من على الموارد الوراثية تذآرنا بسبع وتطبيق اقتصاديات المعلومات ل ) 1993-2011(
  ). 1842-1815(ديفيد ريكاردو من قبل قوانين الذرة للتحليل االقتصادي لالبريطاني 

  المعلومات الوراثية ,  بحدود  االنفتاححيائى ، التنقيب البيولوجي ، آارتل للتنوع األ:  الدالهالكلمات الرئيسية 
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  مقدمة .  1
  
) CBD( اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي العشر ألطراف في جميع المؤتمرات آان التفكير االقتصادي غائباقد ل

 في مایعتبر  أیضا غائبا االقتصاد فقد آان  ، وربما نتيجة ألمانة المحرر. 1لكتابات األآادیميةعلى الرغم من وجودها في ا
ن بروتوآول ناغویا بشأن الحصول على لكاماو وزمالئها ع ممتازة  مراجعة شامله –مالحظه   بغض الطرف عن تلك ال-

" الحصول وتقاسم المنافع "فقد أصبح موضوع " تجرید" من  االقتصاد ما یتيحه بتجاهل و. الموارد الجينية وتقاسم المنافع
)ABS (سوف نطبق ا جيدا آاماو وزمالئها ، فلتي حددته من أجل حل القضایا ا و. للجدل دون داعمعقدا ومثيرا

 ا مختلفوسوف یتضح من ذلك أن هناك بدیال . الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع لقضية اقتصادیات المعلومات 
حيث , خترق المجال االجتماعي مسعانا هو السرد الذي یمكن ان یومدخل . "السياسات على النحو المعتادصياغة ل"جذریا 
  . أهمية قصوىدور ذو اللغة   حيث تلعبالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع لقضية قيق الشرعيةیجب تح

  
  
    . المعلومات آهدف للحصول عن آائن أحيائى. 2
  
بروتوآول ناغویا بشأن  ": في العنوان الكاملو اإلجابه تقبع  ما هو ما یصل الواحد إليه؟. هو فعل متعد" الوصول"

آبروتوآول منبثق عن اتفاقية , " 2ى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاالحصول عل
ینطبق هذا البروتوآول على ": هى هدف الوصول  بال لبس " الجينيةالموارد "  أن 3وتحدد الماده .  التنوع البيولوجي

هذا وینطبق . االتفاقية ، وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد من 15الموارد الجينية التي تدخل في نطاق المادة 
البروتوآول أیضا على المعارف التقليدیة المرتبطة بالموارد الجينية ضمن نطاق االتفاقية ، وعلى المنافع الناشئة عن 

   3."استعمال تلك المعارف
  

 من اتفاقية التنوع 2في المادة " الموارد الجينية "تعریف فبحسب .  وال یرضي ذلك التعریف العدید من األطراف 
املة من التي تحتوي على وحدات ح,  غيرها  أوآائن مجهرىأي مواد من أصل نباتي أو حيواني أو "البيولوجي هو 

تحتوى اد موال تعنى بالوصول ل اختراع ت  براءاعليهاة القائم  أن العدید من التقانات الحيوی والعقده 4".معلومات المورثهلل
. یملكون رفض  إقتسام المنافعأصحاب براءات االختراع بناء عليه فإن  و, معلومات المورثهاملة للحوحدات على 

ول هذه ألوإدراآا . " الملك العام"قد سقطت منذ زمن طویل فى المعارف التقليدیة المرتبطة بها وبالمثل، فإن  الكثير من 
 التي و التسعة "عاملةالمجموعات ال"  إجتماعات خالل الذى إستنفذ وقتا آبيرا "مشتقاتال" مفهوم فقد نشأ , الثغرات 

 ألن المسأله البد - زمالئهاآاماو وبصدق   آما أشارت - أما ثانى الثغرات فهو أآثر صعوبة – امتدت حوالي عشر سنوات
 وفقاو.  ال تظهر في عنوان البروتوآول المرء أن المعارف التقليدیةیالحظآما . 5"وفقا للقانون الدولي العام تحسم"أن 

 عن التعبير الجيني أو التمثيل آيميائى أحيائى موجود طبيعيا وناتجیعني مرآب المشتق "من البروتوآول فإن ) ه (2للمادة 
على الرغم من و. 6"معلومات المورثهاملة لللم یشتمل على وحدات ح لو  وحتىموارد البيولوجية أو الوراثية  للحيوى ال

بتئس ومع ذلك ، ال ی. التي تحدد نطاق تطبيق البوتوآول) 3( فإنها لم تدرج  في المادة ) ه (2 النص على ذلك فى الماده 
 عبارة من ذلك العدید من المندوبين والعلماء حيث یستدلون على أن المشتقات تدخل فى نطاق البوتوآول من خالل 

 مؤآد حسب نظریات غير  -  لدعاة مثل هذا االستنتاج  ولسوء الحظ -ك إال أن ذل. 7"أستخدام تلك الموارد األحيائيه"
  . 8"شيءالعلى واقعيا  یدل تعبيرا یعنى آل شئ "بأن " المنطق الحدیث"فى جاریت هاردن 

  
نثابر على سوف "  البلدان الموردة "فإن  , لوصولهدف لآ" المشتقات" ال تفسر لى أنع" خدمهالدول المست "إذا دأبت و

 "الفرصة البدیلةآلفة " فى المثابرة مشكلة تلكتكمن و. 3جح في مؤتمرات األطراف في المستقبل لتوسيع نطاق المادة االر
) ه (2 مداوالت قویة تتضمن المادة  فإن ،والذى یمتد لسنوات طویله ومالیين الدوالرات باإلضافة إلى الوقت والمال ف. لها

فعلى سبيل .  اآلن تخيله بالكاد ها یمكن بعض المستحقه وها من الظواهرغيرتصویب فضال عن , تعریف المشتقات فى 
 "غير البشریة الثقافة"وآذلك ، ) على سبيل المثال ، تقليد الطبيعة(ستشعر تصاميم مستوحاة من الطبيعة المثال ، فإننا ن

قد تتحقق بالرغم لوصول المشروع  لأهداف آ )ه (2تخرج عن نطاق الماده ) قربازینيه على سبيل المثال ، الشمبانزي األ(
وعند إختيار األطراف  .  بينما آالهما یمكن تصنيفه آمعاومات طبيعيه9" مادة بيوآيميائيه"من عدم الوصول حتى إلى 

    .10 جائزة نوبل التذآاریةعنها  اقتصادیات المعلومات التي منحت يق طبیمكن ت, للغه المناسبه ألهداف الوصول 
  
  
   .فية  یمكن حسمها من خالل عدسة االقتصاد قضایا خال. 3
  

آمعلومات تفسير الموارد الوراثية  ب-تقریبا  - زمالئهاآاماو ورصدتها  جميع القضایا الخالفية التي ربما أمكن حسم 
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ل الجدو  المستقى من - 1الجدول رقم ویوضح ذلك . معلومات مصطنعةآالمعارف التقليدیة المرتبطة بها تفسيرو, طبيعية 
مواد " ، "مواد مقترحه فى البوتوآول" من الجدول األصلي ،الثالثعمدة وتعكس األ.  -زمالئها  آاماو و في مقال1رقم 

 بصفتها )الوراثية(الموارد الجينية ات أو تعليقات تم فيها تفسير تغيير"، و " روتوآول ناغویابتحفظ  قضایا  من تعكس أو 
العمود األول وبوضح . " حسم ذلك القضية ؟ وفى صالح من؟ مع التفسيرهل و: صولو تستهدف لل معلومات طبيعية 

 في صالح بينما یوضح  العمود التالي ما إذا آان ذلك ,  من عدمه  االقتصادمدى إتاحة حلول من خالل ) 5رقم (الجدید 
) نعم" (؟یحسم ذلك المسألههل ":  مسألة تقاسم المنافع بالنسبة للموارد البيولوجية : على سبيل المثالو. القضية المذآورة

یقدم   و).ال(": فى الصالح؟ ". للمنافع تقاسم یهدر أى الموارد الوراثيه آمعلومات طبيعيه على الرغم من أن  تفسير 
فى   القيمة المضافة  حيث  جوانب ملموسةأیضاحمل فالموارد البيولوجية ت: "هذه الحالة لالعمود األخير شرحا موجزا  

 الذى 1رجعي الثر ویتسق هذا التفسير مع مفهوم األ ". ال توفر حاليا حمایة إحتكاریة من خالل البراءهراع براءة االخت
ملموسة ، جوانب ملموسة وغير لموارد البيولوجية ل: "على تقاسم المنافع  في النزاع بين الشمال والجنوب امحورشكل 

 - في الوقت الراهن - يث القيمة المضافة على براءة اختراع  حالمعلومات الطبيعية األخيرة بأنها مجموعة من تصنف و
  ."من قبلإليها الوصول إلى مجموعة فرعية لم یتم الوصول تشمل 

  
 عندما قائما  یعد زمالئها اللكاماو و" الزمنيالنطاق  "3,2للقانون في الماده رجعي الثر على األحتجاج إل اإن :  ملحوظه

  . 11 غير الملموسةية  بصفتها یتم التعرف على الموارد الجين
  
  
  .تشكيل آارتيالت. 4
  

على لفهم تطبيق ذلك  االقتصاد و.  من اقتصادیات المعلوماتعمود األخير من الجدول األول جميع التفسيرات في التنبع 
 وق المرجعى المرمكتابالمقتطف من ,  نقارن بإقتضاب سوفف, مسائل الوصول وإقتسام المنافع التى نحن بصددها 

نوردهاوس في الطبعات . وليام دالذى شارك في تأليفه و بول سامویلسون ألف قبل نصف قرن  من تأليف"قتصادإلا"
    :األخيرة

  
وآخذین فى اإلعتبار أن صعوبة إستحواذ المخترعين على . ویمكن إستنساخها بكلفة زهيده المعلومات غير مكلفة إن "

 حيث أن منافع اإلختراعات غير قابله inappropriability" زاإلستمالآىالعج"ظاهرة (مكاسب فى مواجهة المقلدین 
 ,أن تكون أنشطة البحوث والتطویر ممولة تمویال آافيا  نتوقع من البدیهى إن ال، ف) للنسخ أوالتحویل أو النقل أو اإلحتكار

. حقوق الملكية الفكریة مفاهيم إستحدثت ]ما أشبه ذلكو[قوانين خاصة تنظم براءات االختراع فقد إستدعى األمر وضع 
ون  من قبل اآلخرین دواستخدامه" منتج اإلختراع"من إستنساخ   اعطاء المالك حمایة خاصة والغرض من ذلك هو

واإلجایة أنه  لحكومات في الواقع مثل تلك االحتكارات؟ لماذا تشجع ا:والسؤال المنطقى هو. تعویض للمالك المبدع األصلي
الوقت والجهد والمال في العملية  الحكومات الفنانين والمخترعين الستثمار تشجع الملكية من خالل خلق حقوق 

  . 12"اإلبداعية
  
  : تكون آاآلتى , صامویلسون ونوردهاوسسياق العبارة السابقه ل لغة اتفاقية التنوع البيولوجي في "قص ولصقب"و

وآخذین . كلف الكثير فى الصون إال أن آلفة الوصول إليها زهيدهتالموارد الوراثية والمعارف التقليدیة المرتبطة بها إن " 
حيث أن منافع الصون والمعلومات " (المقلدین"فى اإلعتبار صعوبة إستحواذ القائمين بالصون على مكاسب فى مواجهة 

أن تكون  نتوقع ن ال فمن البدیهى أ،)غير قابله لإلستنساخ أو التحویل أو النقل أو اإلحتكار حسب ظاهرة العجزاإلستمالآى
والغرض . ملزمه اخلق حقوق الحصول وتقاسم المنافع یمكن أن ی یحكما دوليانظاموإن .ممولة تمویال آافياأنشطة الصون  

معلومات ال حمایة خاصة عن الوصول إلى  ,  التى قامت بالصون المجتمعاتهو أن نقدم لبلدان المنشأ و , من ذلك
لماذا تشجع و.  المعنيه الموائل والمعرفة صانت تعویض للبلدان والمجتمعات التين واستخدامها من قبل اآلخرین دو

فإن موارد الوراثية والمعارف التقليدیة المرتبطة بها ، الآارتل ألنه بتشكيل  مثل تلك اإلحتكارات؟ الحكومات في الواقع 
  ". ارفالموائل والمعصون  والجهد والمال في ستثمار الوقته على إمزودالع البلدان والمجتمعات ه تشجالبلدان المستخدم
، زمالئهاآما الحظت آاماو وو. بتقييد سلطة التفاوض الثنائية تشكيل تلك الكارتيالت  نحو وآأنه یتحرك ویبدو البروتوآول

اون یة لألطراف على مواردها الوراثية فإن أحكامه بشأن التععلى الرغم من أن البروتوآول یؤآد الحقوق السياد"أنه 
 تشكل نوعا ، على الرغم -سياسيه حدود ال عبر التمتدالتى  التقليدیة المعارف في حالة الموارد الجينية  أو -العابر للحدود 

 التعاون"في مثل هذه الحاالت ، یتعين على األطراف أن تسعى الى ف. الدولةمطلق سيادة من االنتقاص من  ،محدودیته من 
 و 10ة للحدود في المادتين الموارد العابروعلى الرغم من اعتراف صریح ب . 13 "توآولوذلك بهدف تنفيذ أهداف البرو

تشكيل الكارتيالت أو  أي أمل بأن البروتوآول سيحقق في نهایة المطاف قد یبدد  لالقتصاد ا صارماتطبيق ، فإن 11
   ". المنافسة اإلحتكاریة"و " إحتكار القله"
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طراف ليست جميعها على األ  هذا الشكل من اإلحتكار الثنائى حيث أنلصعب الحفاظ علىمن اف  :اختيار اللغةإلى نعود و

آارتالت الموز والبن والسكر وقد آان  فشل ". تسعى الى التعاون "فقط  أن البروتوآول یقتضي بل أن "للتعاون"إستعداد 
 بسبب ارتفاع حصتها من اجمالي "تأدیبيا "تؤدى دوراألن المملكة العربية السعودیة إال تنجح أوبك  ولم .اأسطوریفشال 

 في مجال هذا" الحتكار القلة"لتحقيق النجاح و.  الذین ینتهكون حصص االنتاج االحتياطي العالمي والرغبة في معاقبة
، " القسر المتبادل ، والمتفق عليه"یعكس البروتوآول المرتبطة بها ، یجب أن وتلك اإلصطناعية المعلومات الطبيعية 

القسر "حيث یمثل :  مفيد على احتكار براءات االختراعوالقياس  . 14مرة أخرىآتابات هاردن عن مشتقه ر عبارة وآخ
 في حجب أو حصار المعلومات  حجز زاویه فىى أتفاقية التربس التى نجحت نجاحا مذهال " المتبادل ، والمتفق عليه

  . االصطناعية
  

االقتصاد السياسي العالمي "هذه هي الرسالة األساسية من مایو آریستوفر في  :المتبادل آافيا وليس القسر أو اإلآراه
  -  في المجتمعات الحدیثة ة مؤسسة الملكية  راسخإنبالتأآيد ف": لذى یضيفوا, 15 "2لحقوق الملكية الفكریة ، الطبعة 

. 16 "العالقات االجتماعيةقبل فورا فى ما أن تقبل ملكيه شئ فإنها ت: تنشأ نادرا ما حتى أن الحاجه إلى دعمها أو فرضها 
" االنمط فى التوجيه الفكرى"عالمية للملكية الفكریة لخلق هذا المكرسة من قبل المنظمة الالضخمه الموارد وبالنظر إلى 

یتضح أن المعاونه الفنيه ليست ذات جدوى فقط فى مساعدة الحكومات والمشرعين لوضع التشریعات المناسبه ولكن لها 
 وینتقد المقال بشراسه  .  17" إلعادة التوجيه اإلجتماعى"ة قصوى فى تشكيل برنامج  سياسى أو حتى ایدیولوجى أهمي

 أو الشفافيه المقيدین  االنفتاح " وا إلى دعیو,  18 "سرقةبصفته المشروع السياسي لترسيخ آل استخدام غير مصرح به "
  عدیده تشابهومن المالحظ أن هناك أوجه  .االجتماعية بين العام والخاصمع اتباع نهج دقيق في الصفقة  , 19 "بإطار محدد

  . دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع النظام الو إتفاقية التریبس بين 

  
 على المعلومات الطبيعية  أو الثنائيات الحتكار القلة" عادة التوجيه االجتماعيإل" سيكون الجمهور المستهدف نم

  إليه بما یدعوا الوالیات المتحدة ، وذلك ألمحجابة هى؟ اإل -حيائى لتنوع األ أي آارتل ا-طة به صطناعية المرتبواال
 خارج إطار اتفاقية التنوع  والمزود الرئيسي مازالما دام هذا المستخدمف ":غير األطراف"عن  24للشفقة في المادة 

الخاصة خلية ال 1انظر الجدول رقم : عقابية جمرآيه ریفات باستثناء تع(البيولوجي والنظام الدولي ، لن یكون هناك آارتل 
لكتلة حرجة في إعادة التوجيه االجتماعي وسيلة مقنعة ویمثل . ) "الشرح"عمود و " مصدرال/ منشأ الاإلفصاح عن ب"

المصالح إلقتصادیه إذا ما غلبت ا بحث قيمته یتوجب على الوالیات المتحدة بنشأة الكارتل  هنألرس األميرآي الكونج
على الرغم من الجدل لحرمة حقوق الملكية الفكریة في مواجهة أزمة اإلیدز في أفریقيا ، أنه ":  ماى تالحظ و . القومية

 هدفا لهجوم بيولوجي إرهابي باستخدام الجمرة الخبيثة ، تكون الوالیات المتحدة عندما بدا ممكنا أن 2001في نوفمبر فإنه 
 أشخاص 5ن نتذآر أن ینبغي أ و, في حاالت الطوارئ الصحية ي استراتيجية مشروعة أصبح فجأة الترخيص اإلجبار

ه یلزم   ، إال أن)من قيمة هذه الوفياتذلك حط وال ی( بالمرض في هذا العمل االرهابى المفترض 13قتلوا وآذلك أصيب 
  . 20"لمجرد المقارنة المالیين الذین یموتون بسبب اإلیدز ة الحظم

  
   .مجال االجتماعي الآتساب الشرعيةاختراق ال. 5
  

فقد بدا  المجال االجتماعي في الوالیات المتحدة ، إتفاقية التنوع البيولوجي عندما اخترقت إنه , والمحزن, من المؤسف 
من مؤتمر بعد فترة وجيزة ف. التكنولوجيا الحيویةصناعة من قواعد اللعبة التي تمارسها وآأنما خرج حرفيا التعبير عنها 

لمعاهدة ، و اآلن سعى علماء األحياء " صحيفة نيویورك تایمز ، مقاال بعنوان ریفكن فىاندرو أطرافها الرابع آتب 
ومع ذلك ، فإن المكان . الرصينهبالتالي فرصة للصحافة عنه  ت التفكير االقتصادي وغابوقد فاته  . 21"خطأیعتبرونها 

ما من الناحية سليدوليا  ا نظامربما یدعم قراؤهاالتي ,  نيویورك تایمز المناسب الختراق المجال االجتماعي ليست صحيفة
قد وآمثال على ذلك ، ف!  مثل فلوریدا"الوالیات المتأرجحة" یستهدف البسطاء فى بدال من ذلك ، ینبغي أن و. االقتصادیة

ها فى هذا و لم نكن نعرف اآلن الخمسين شيئآ التي نعرفها"هوك  سنویا جيف ینشر حيث "تامبا تریبيون"  صحيفة اخترنا
 طرح فى مجال لل مؤهلة و ,  مكتشفات أحيائيه توصف بأنها"األشياء"وبعض من تلك . 23"الوقت من العام الماضي

شيئآ تم الجدول الثاني سبعة من عشرین یطرح و. الوصول وإقتسام والمنافع وتشكيل الكارتيالت الذین نحن بصددهما
نقترحها للصحافيين الذي یرغب أى منهم فى آتابة مقال عن " أسماء شائعه"إقترحنا لها قد و. 2006منذ عام رصدها 

اإلآتشافات ن ذلك ، یجوز للصحافي متابعة یال عبدو".  اإلآتشافات األحيائيه" متابعة ألحد موضوعات –واحد منها 
 .موضوع الوصول وتقاسم المنافعفى من خالل دمج أمثلة متنوعة حول واحدة من القضایا المثيرة للجدل األحيائيه 

خالیا ال"تعدد من الحظ  آما ی  و.عرض الصحفي التلك اإلآتشافات وفقا لهذا المدخل وسهولةیصنف الجدول الثالث و
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ذهب إلى عمق آبير لسبر على الصحافي أن ی ه، فإن" االمتثالب"و " لى الموارد الجينيةبالوصول إ" المتصله "الفارغة
  . قانونيةالمتاهة الال توجد وسيلة سهلة لوصف حيث , فصاح ، أي االمتثالواإلرقابه  الآليات شهادات ونقاط

  
  والشرط الوحيد . الكارتلوزمالئها بتشكيل آاماو آما فسرته , االمتثال التصله ب آل التحوالت واالنعطافات ویمكن تفادي
٪ من براءات 99.8 وحيث أن . المضافة في البراءةالقيمة ذى بنيت عليه الاألحيائى ع ن النوع یتم اإلفصاح للكارتل أن

يف تكالتجنب كارتل یفإن ال،  24زمالئها اماو وإليه أیضا  آ أشارتریا ، وهو  تجا شيء مجداالختراع ال ینتج عنها 
المجدیة على براءات االختراع حيث تفرض اإلتاوات فقط , معامالت الوصول وتقاسم المنافع التى ال تثمر عن شىء 

 وهو مجرد سطر إضافى واحد فى -طوابير البحث والتطویر ببساطه باإلفصاح عن النوع األحيائى  تم استبدال وی,  ریاتجا
 في صنع جد آل من الكفاءة واإلنصاف وهو أمر نادر الحدوث ومتشكيل الكارتل یعزز بذلك و  -طلب البراءه المعتاد 

  . السياسات

  
والنتائج  بالغة , .ستفيد من تلك الكارتيالت فى الحاالت التى رصدتها صحيفة التربيون لمن الم ویقدم الجدول الرابع تحليال

فلن تكون  في أربعة أنواع من جنس القرع ، ن البروتين الموجود في اليقطين یوجدعلى سبيل المثال ، لو أف. الدالله
.  25فافيلوف لمراآز التنوع األحيائىوفقا لمعيار شأ لمندا ل بال , الوالیات المتحدةیضا ، بل أفقط المكسيك وأميرآا الوسطى 

فقط  في آوریا الجنوبية والوالیات المتحدة وليس توفير عينات فعلى صاحب براءة االختراع الكوريدون الكارتل ، أما ب
م معظإستولى على ن الوالیات المتحدة هي على االرجح البلد حيث في الواقع أ؟ من الذي سيدرك الحقيقهو. المكسيك

 بحكم القانون ، أي ال یمكن للمرء أن یسرق ما یعترف بهاالموارد الجينية وذلك لسبب بسيط هو أن القرصنة البيولوجية ال 
 فبإستخدام هذا -  ليس هو التعبير المالئم فى هذه الحاله" االستيالء"وفى الواقع فإن تعبير . "األرض المباحة"فى هو 

وزارة الخزانة فإن ، فى اإلعتبارمجال الكيمياء المنتجات الطبيعية  األحيائيه الناشئه من حجم التكنولوجيات التعبير مع أخذ 
   !المليارات من الدوالرات من عائدات الضرائبتحرم من األميرآية 

  
إن . في جميع أنحاء العالمالموجوده الموارد الوراثية تشویقا فى مجال الوصول وإقتسام المنافع هى ما ال یقل و
إذا آان الجميع و. على الصعيد العالميالمتاحة في مهب الریح البكتيریا نوع من مشتقة من " المحمولة جواخبارات  ستاإل"

هى االقتصاد  منظور  منة باجاإل؟  أن الشىء بال مقابل الوجود المطلقهل یعنى و  !ليس هناك من هو مالكفهو المالك ، 
على الموارد الوراثية فقط لتجنب اإلتاوات من خالل البحث , ا للصناعة االستثناء من شأنه أن یعرض تشویهفإن هذا: ال

بدال من ذلك ، یجب أن تذهب و. 26النقراضعرضة لوالتي هي األقل الموجودة فى آل مكان وغير معروفة المنشأ 
ألنواع وتحدید  تصنيف ا آلفة  التكاليفومن أهم تلك .  27الكارتلب لتمویل التكاليف الثابتة المرتبطة تاوات المتحصله اإل

. الكارتلفى  في احتساب حصة عادلة من المنافع لكل عضو اساسأمثل هذه البيانات وتصبح . لموئلالتوزیع الجغرافي فى ا
و الذى یمكن أن یدعم .البارآود الدولي الحياة :  28خصيصا لهذه المهمةإبتكرت تكنولوجية تحتية بنية ولحسن الحظ فهناك 
 من اإلستمرار البارآود الدولي الحياة آما أن النظام ذاته یمكن –  من خالل قاعدة بياناته –تسام المنافع نظام الحصول وإق

الهدف أیضا  في حساب حصة العائدات یحقق  أن یالحظ أن التناسب الكامنینبغي و . 29من خالل الموارد شائعة اإلنتشار
 فى اإلدارة العليا  وتبحث  .المستداممنافع والصون واإلستخدام بين إقتسام ال من البروتوآول الذي یربط 1من المادة 

  .30، ومعالجة قضایاهما في الصحافة المتخصصه البروتوآول لحياة استكشاف آيفية التعامل مع البارآود الدولي ل
   

  .اإلستنتاجات . 6
  

, ومن ناحيتنا . ق على البروتوآولتشجع األطراف على التصدی, زمالئها مقالهم على نبرة عامرة باألمل آاماو وتنهى 
:  تمامانقيضهوأنما نحو , فليس البروتوآول خطوة نحو تشكيل الكارتل الذى یرجحه إقتصاد المعلومات , فنحن أقل حماسا

وان  جریادتهالذى یمثل  -التجرید االقتصادي  في القوة الكامنهمرة أخرى ، نعود إلى  و. فهو خطوة نحو المنافسة الصرفه
" المنافسة االحتكاریة"مفهوم  الذى نظر لجون ماینارد  آينز،الذى یمكن اإلدعاء بانه أبرع عناصر مدرسة  , ون روبنس
 آلية تبادل المعلومات فإنمن منظور االقتصاد ، و.  31إقتصاديأدنى من إیجار المنتجات لتأمين حد   من خاللها تتمایزالتي 
عناصر  الوصول من خالل  وعندما یختفى التمایز من جميع  . سة االحتكاریة تميل إلى القضاء على المناف14المادة فى 

والتى تمثل حاليا نسبا  تدعوا (تتمكن الصناعه من تحریك قيمة اإلتاوه سوف ف، ) 19المادة " (مطيهشروط تعاقدیة ن"
ي صرخة ج رسميا الستباق أاالحتجااليد العليا فى " لمعلومات التجاریة السریةل" وسوف تكون 32.إلى ألقاع)  للرثاء
إذا توقف على ما للتطبيق سوف تروتوآول ناغویا مثل هذا السيناریو ، فإن قابلية بفي . من غياب اإلنصاف  تشكوا

    !ايس اقتراحا واعدلوهو  –نهائيا مماثلة المساع الیكيليكس وحظرت و
  

-1772( دیفيد ریكاردو  أن  الفكر االقتصادي وا مؤرخوقد آتب . آئيبا أو مكروهاال یلزم أن یكون االقتصاد , وختاما 
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ولم تنهض .  طبقة النبالء على حساب التنمية الصناعيةقد حمت قوانين الذرة في بریطانيا  أن - بال آلل - شرح قد ) 1823
يك الرسوم الجمرآية البرلمان تفكبعد أن أقر  ، 1842في عام .  وفاة ریكاردوالطبقة الصناعية الناشئه  إال بعد , وتتمكن , 

نخفاض سعر الذرة على أرباح األوراق تأثير إ"مقالة عن لریكاردو نشر  عاما بعد 27على الحبوب المستوردة ، 
ي غضون ذلك ، علينا أن نتوقع ف و.تسع سنوات أخرى,  آمهلة لدیناف، من دروس لتاریخ ما آان فى ا إذاو. 33"المالية

  . ر االقتصاديیخلو من الفكدولي بسبب نظام , ية الذى یمكن تجنبه األنواع األحيائنقراض المزید من إ
  

  .     الجداول
   لدى إعادة النظر–القضايا الخالفية : الجدول األول 

  
  

  

  ) القضايا(القضية 
نقال عن آاماو (

  )وآخرون

  موقف األطراف 
نقال عن آاماو (

  )وآخرون

باإلعتماد على 
المعلومات 

الطبيعية بدال من 
 الجينية الموارد

  آهدف الوصول

  تفسير

  نطاق التطبيق )أ(
  ).نقال عن آاماو وآخرون(

 موفر   
  

هل يمكن   مستخدم
حسم 

  األمر؟ 

 
لصالح 
  من ؟

  

المنافع من الموارد   1القانون رجعية 
الجينية التي تم 

الحصول عليها  قبل 
اتفاقية التنوع 

  البيولوجي

  

  نعم

  

  

  

  ال

  

  

  

  

  نعم

  

  

  

  

  نعم

  

  

  

لوجية لها الموارد البيو
جوانب ملموسة وأخرى 
غير ملموسة ، وتصنف  

األخيرة بأنها مجموعة 
من المعلومات حيث 

القيمة المضافة حاليا في 
البراءة هو الوصول إلى 

مجموعة فرعية لم یتم 
  .الوصول إليها سابقا

منافع من الموارد   2 القانونرجعية 
الجينية التي تم 

الحصول عليها قبل   
 لم البروتوآول حيث

یوجد اتفاق لتقاسم 
المنافع وفقا التفاقية 
  التنوع البيولوجي

  

  نعم

  

  ال

  

  نعم

  

  نعم

  

نفس تفسير رجعية 
  1 القانون

منافع من   3 القانونرجعية 
االستخدامات الجدیدة 

والمستمرة للموارد 
الجينية والمعارف 

التقليدیة تم الحصول 
عليها قبل اتفاقية 
  التنوع البيولوجي 

  

  

  نعم

  

  

  ال

  

نعم 
  لألول

  ال للثانى

  

نعم 
  لألول

ال 
  للثانى

 رجعية نفس تفسير
 للموارد 1 القانون

  الوراثيه 

بالنسبه للمعارف فاألمر 
یحتاج إلى إعادة 
للملك "تعریف غير فنى 

  " العام

منافع من المعارف   4القانون رجعية 
التقليدیة التى تم 

 إعادة تعریف مسائل        
  "الملك العام"
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الحصول عليها قبل 
  البروتوآول 

 ال ال ال  نعم

/ الموارد البيولوجية 
  الجينية

هل ینبغى أن یطبق  
البروتوآول أیضا 

على الموارد 
  البيولوجية؟

  

  نعم

  

 ال

  

  نعم

  

 ال

الموارد البيولوجية 
أیضا تحمل جوانب 
ملموسة حيث القيمة 

المضافة ال تؤهل 
لحقوق براءات إختراع 

  إحتكاریه

  

المواد 
 مشتقاتال/البيوآيميائية

  

المنافع من المواد 
الم/الكيميائيةالحيویة

شتقات فور دخول 
البروتوآول حيز 

  التنفيذ  

    

   نعم

     

  ال

   

   نعم

      

   نعم

  

المشتقات ما هي اال 
  معلومات 

التقاسم المنصف 
  والعادل للمنافع

الموارد خارج الموائل 
  الطبيعيه  

منافع من المعارف 
التقليدیة المرتبطة 

د الجينية بالموار
خارج الموائل 

  الطبيعيه

  

  نعم

  

 ال

  

 ال

  

 ال

قضية إعادة تعریف 
  "الملك العام"

الحصول على الموارد  
  الجينية 

  

  ملكية الموارد الوراثيه

الموافقة المسبقة عن 
علم ، وموافقة 

المجتمعات األصلية 
والمحلية مطلوبة 

للحصول على 
  الموارد الجينية

  

  

  نعم

  

  

 ال؟/ نعم 

  

  

  نعم

  

  

 ال

الشفافيه فى نطاق حدود 
حيث تعود إتاوه موحده 

إلى بلدان المنشأ على 
التسویق الناجح لبراءة 

 عن . اإلتاواتراع اخت
المعلوملت غير المحدده 

تعود إلى البارآود 
 ) iBOL(الدولي الحياة 

یتميز الوضع   التدابير الوطنية 
القانونى بالوضوح 
  واليقين والشفافية

/ ال 
  نعم

  ال یلزم  ال  نعم  نعم

    توفير وصول مبسط  البحوث غير التجارية

/ ال 
  نعم

  

 نعم

  

 نعم

  

 نعم

االستخدامات دون 
براءة اختراع تمثل 

  وصوال مفتوحا
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  :االمتثال

  نقاط المراقبه

تحدید نقاط المراقبه 
وإقامتها لتعزیز 
الرصد والتتبع 
واإلبالغ عن 

استخدام الموارد 
الجينية ، ومشتقاتها 

  دیةوالمعارف التقلي

  

  

 نعم

  

  

 ال

  

  

 نعم

  

  

 نعم

اإلفصاح عن األنواع 
في طلب البراءة مع 
تحدید بلدان المنشأ 

والموائل الخاصه بها 
للحصول على حصة 
  من عائدات االتاوات

  :االمتثال

  شهادة

ینبغي أن تكون 
الشهادة المعترف بها 

دوليا دليال على 
االمتثال للموافقة 
المسبقة عن علم 

ومتطلبات اإلتفاق 
متبادل على إقتسام ال

  المنافع 

  

 نعم

  

 ال

  

 نعم

  

 ال

ليس هناك حاجة إلى 
  شهادة

  :االمتثال

اإلفصاح عن 
  المنشأ/المصدر

یلزم أن یكون 
  :وجوبيا

:  عدم اإلفصاح-
یمنح المستخدم مهله 

لالمتثال أو التصحيح 
:  رفض اإلفصاح--

تتوقف اإلجراءات 
  التاليه

  

  

 نعم

  

  

 ال

  

  

 نعم

  

  

 نعم

ى ذلك ، وباإلضافة إل
تفرض رسوم جمرآية 
على صادرات الدول 

غير المصدقه إذا 
إشتملت على قيمة 

مضافة ناتجه من   
براءة اختراع مبنيه 

  على المعلومات 

 تريبيون تامبا : هوك فى جيف حسب "  اآلنهاعرفن  شئ05"من بين بيولوجية اآتشافات : الجدول الثاني 

سنة   الشائع اإلسم
النشر 

في 
األشيا"

 ء ال
50"  

ترتيب 
االآتشاف 

البيولوجي 
في وصف 

األشياء " 
  "50ال

النشر مفتوح الوصول     مرجع علمي منشور  المؤلف حسب الوصف
  )نص آامل/ موجز (ا

اإلستخبارات 
المحمولة 

  جوا 

شائعه " صدیقه"بكتيریا   42  2010
توجد فى التربه تعظم 
. الذآاء وتسرع التعلم
ونفس البكتيریا التى 

ریاح تنطلق مع ال
وتستنشق تؤدى دورا 

آمضاد طبيعى 
  .  لإلآتآب

Lowry, C.A., Hollis, J.H., 
Vries, A. de, Pan, B., 
Brunet, L.R., Hunt, J.R.F., 
Paton, J.F.R., van Kampen, 
E., Knight, D.M., Evans, 
A.K., Rook, G.A.W. & 
Lightman, S.L. (2007) 
Identification of an 
immune-responsive 
mesolimbocortical 
serotonergic system: 

  ال/ نعم 
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Potential role in regulation 
of emotional behavior. 
Neuroscience, 146 (2), 756-
777 

البكتيريا 
مدمرة  

  التيتانيك 

يریا آآلة نوع من البكت  17  2010
أآتشفت فى المعادن  

الغارق للتایتانيك  البدن
قد تكون قد أسرعت فى 

  آآل الحطامت

Sánchez-Porro 

C., Kaur, B., Mann, H. 
and Ventosa A. (2010) 
Halomonas titanicae sp. 
nov., a halophilic 
bacterium isolated from the 
RMS Titanic. International 
Journal of Systematic and 
Evolutionary 
Microbiology, 60, 2768 

  ال/ نعم 

مضاد 
الحشرات 

خالل من 
التطور 
  والنشوء

الزنابير رذاذا ترش   11  2006
شبيها بالفلفل من 

رؤوسها تؤدى إلى شل 
  قدرات خصومهم

Goubalt, M., Batchelor, 
T.P, Linforth, R.S.T, 
Taylor, A.J, & Hardy, 
I.C.W. (2006) Volatile 
emission by contest losers 
revealed by real-time 
chemical analysis. Proceed
ings of the Royal Society  

Biological 
Sciences, 273(1603), 2853-
2859 

  نعم /نعم 

البعوض  
المقاوم 
  للمالريا 

مجموعة من الجينات   32  2006
تجعل بعض البعوض 

مقاوما للمالریا ویمنعها 
  من نقل طفيل المالریا 

Riehke, M.M., Markianos, 
K., Niare, O., Xu, J., Li, J., 
Toure, A., Podiougou, B., 
Oduol, F., Diawara, S., 
Diallo, M., Coulibaly, B., 
Outara, A., Kruglyak, L., 
Traore, S.F. & Vernick, K. 
(2006) Natural Malaria 
Infection in Anopheles 
gambiae is Regulated by a 
Single Genomic Control 
Region. Science 312, 577‐579 

  ال/ م نع

البصل مرة 
  !أخرى 

یحتوي البصل على   29  2007
مضادأآسدة آبریتى 

یتحد مع سموم ضاره 
فى المخ  ویطردها من 

على الجسم فيساعد 
 الذاآره علىتقلص 

أساس أن یتحد مع 
السموم الضارة في 

 اخراجها وآلياتالدماغ 
م ، مما یساعد من الجس

على الحد من  فقدان 
  الذاآرة

Nishimura, H., Higuchi, O., 
 Tateshita, K., Tomobe, K., 
Okuma, Y. & Nomura, Y. 
(2006). Antioxidative 
activity and ameliorative 

  ال/ نعم 
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قوة  
  اليقطين

یحتوي قشر اليقطين   2009 13
 مادة  تمنع نمو 13على 

الميكروبات التي تسبب 
  التهابات بسبب خمائر

Park, S.C., Kim, J.Y., Lee, 
J.K., Hwag, I., Cheong, H, 
Nah, J.W., Hahm, K.S. & 
Park, Y. (2009) Antifungal 
Mechanism of a Novel 
Antifungal Protein from 
Pumpkin Rinds against 
Various Fungal Pathogens. 
J. Agric. Food Chem. 57, 
9299–9304 

  ال/ نعم 

التاآيال 
المكسيكيه  

أفضل 
صديق  

لأللماس 
  عيالصنا

أغشيه رقيقه جدا تنموا    47  2009
باستخدام التایكيال 

آسالئف بواسطة نابض 
الحقن السائل لترسيب 

األبخرة الكيميائية 
)PLI - CVD ( إلى

 100آل من السيليكون 
الفوالذ المقاوم للصدأ و

 درجة 850 في 304
  مئویة

J.Morales, J., Apátiga, L. 
M. & Castaño, V.M. 
(2009) Growth of Diamond 
Films from Tequila. Rev. 
Adv. Mater. Sci., 21(2009), 
134-138 

 

  نعم /نعم 

 

  والقضايا الخالفية اإلآتشافات األحيائيه : الجدول الثالث 

  نطاق التطبيق 
نقال عن آاماو (

  )وآخرون

نقال (القضايا 
عن آاماو 
  )وآخرون

اإلستخبارات 
المحموله 

  جوا

مدمر 
التيتانيك 

مبيد 
ات الحشر

البعوض 
المقاومة 
 للمالريا 

التاآيال اليقطين  البصل
هو 

أفضل 
صديق 

لأللماس 
 الصناعي

المنافع من   1رجعية القانون 
الموارد الجينية 

التي تم الحصول 
عليها قبل إتفاقية 

التنوع 
  البيولوجي

              

منافع من   2رجعية القانون 
الموارد الجينية  

تم الحصول 
عليها قبل 
ل ولم البروتوآو

یتم اتفاق لتقاسم 
المنافع وفقا 

التفاقية التنوع 

X X X  X  X  X  X  
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  البيولوجي

منافع  من   3رجعية القانون 
إستخدام مستمر 
أو جدید للموارد 
الجينيةوالمعارف 

التقليدیة تم 
الوصول  إليها 

قبل اتفاقية 
التنوع 

  البيولوجي 

        X  X    

منافع من معارف   4رجعية القانون 
م تقليدیة ت

الوصول إليها قبل 
  البروتوآول

          X    

الموارد 
 الجينية/البيولوجية

هل ینطبق  
البروتوآول 
أیضا على 

الموارد 
  البيولوجية؟

              

المواد الكيميائية 
  المشتقات/الحيوية

المنافع من 
المواد  الكيميائية 

/ الحيویة 
المشتقات بعد  

دخول 
البروتوآول حيز 

  التنفيذ  

              

سم المنصف التقا
  :والعادل للمنافع

الموارد خارج 
  الموائل الطبيعيه

منافع  من 
معارف تقليدیة 
مرتبطة بموارد 

جينية خارج 
 الموائل الطبيعيه 

        X  X    

 الحصول على 
  :الموارد الجينية

ملكية الموارد 
  الجينية

الموافقة المسبقة 
عن علم ، 
وموافقة  

المجتمعات 
األصلية 
والمحلية 
المطلوبة 

للحصول على 
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  الموارد الجينية

إتاحة یقين   التدابير الوطنية  
ووضوح 

  وشفافية قانونيه

              

البحوث غير 
  التجارية 

توفير أساليب 
  وصول مبسطة

              

  : االمتثال

  نقاط المراقبه 

تحدید نقاط رقابه 
لتعزیز الرصد 

والتتبع واإلبالغ 
عن استخدام 

الموارد الجينية ، 
تها ومشتقا

والمعارف 
  التقليدیة

              

  :اإلمتثال

شهادة 
  المنشأ|المصدر

 شهادة معترف 
بها دوليا تكون 

دليال على 
االمتثال 

لمتطلبات 
الموافقة المسبقة 

عن علم 
والشروط المتفق 

  عليها تبادليا 

              

  :اإلمتثال

 عدم اإلفصاح عن
   المنشأ|المصدر

یجب أن تكون 
  : وجوبيه

 رفض -- 
إتاحة : اإلفصاح 

فرصه زمنيه 
للمستخدم 

لإلمتثال أو 
 فى –التعدیل 

حالة رفض 
اإلمتثال یوقف 

 النظر فى الطلب 
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   تقاسم المنافع في إطارآارتيل: الرابع لجدول ا

اإلسم 
الشائع 
  لالختراع

الدولة 
  الموفره

الدولة 
  المستخدمه

المستفيدون 
بلدان (

المنشأ ، 
iBOL ، 

معفاة من 
القواعد ، 

 بناء على أو
قانون 
  البحار 

 االتفاق على 
إقتسام 
المنافع 

استجابة (
إلستفسار  

باالبريد 
  )اإللكتروني

منح:البراءه
ت أو تحت 

  الفحص

  التطبيقات التجارية

االستخبارات 
المحمولة 

  جوا 

المملكة   أوغندا
  المتحدة

iBOL  الوالیات   ال
المتحدة 

براءات رقم 
472411 

  6328978و

 تحت 
: الفحص

20030170
275  

,  االضطرابات الجلدیه 
السل ؛ الجذام ؛ آإضافه 

لعالج الكيميائي ؛ حاالت 
مرضيه  للجهاز العصبي 

  المرآزي

بكتيريا تدمير  
  التيتانيك 

متنازع 
 -عليها

حيث أنها 
تقع فى 
الجرف 
القاري 

للوالیات 
المتحدة 

ولكن أبعد 
 200من 

 ميل بحري 

السلطة   آندا
الدولية لقاع 

  البحار 

یستجب لم 
  أحد

تآآل األنابيب  فى هياآل   ال یوجد
  الغواصات

مضاد 
  الحشرات

الوالیات 
المتحدة 
 األمریكية

المملكة 
  المتحدة

إدعاء من 
أوروغواي 
، ولكن إذا 

تبين تواجده 
أیضا فى  

النحل 
والدبابير ، 

والخنافس ، 
 یمنح

iBOL      
     

  . آمبيد حشريتأآد فعاليته   ال  ال
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البعوض 
المقاوم  
  للمالريا 

والوالیات   مالي
  المتحدة

مستثناه 
بصفتها من 

أمراض 
اإلنسان 

المشار إليه (
في دیباجة 
البروتوآول

(  

في جميع أنحاء العالم في   ال  ال
المناطق االستوائية وشبه 

  االستوائية

آسيا   اليابان  معلنة   البصل
  الوسطى

رقم براءة   ال رد
االختراع 

الياباني 
3725079  

لزهایمر الفصام ، ومرض ا
  وأمراض عقلية أخرى

غير   اليقطين
  معلنة

المكسيك   آوریا
وأمریكا 
الوسطى 
الوالیات 
  المتحدة

لم یكشف عن   استجابةال 
  شئ 

  مضاد للفطریات

التاآيال هى 
أفضل صديقة 

للماس 
  الصناعي 

لم یكشف عن   استجابةال   المكسيك المكسيك  المكسيك
  شئ

االستخدامات الصناعية 
  للماس
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