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 تقرير عن الشبكة الدولية لمجموعات الموارد الوراثية
 خارج مواقعها الطبيعة الواقعة تحت إشراف المنظمة

 معلومات أساسية –أوال 
 إنشاء الشبكة الدولية

دولي   ) أ(1-7 إعماال للمادة    1989دعت الهيئة إلى إنشاء شبكة دولية عام         -1 ك   ،من التعهد ال  وذل
ة                سببب ا الوراثي انوني للبالزم ة      الشكوك التي آانت تحيط بالوضع الق ا الطبيعي  في   خارج مواقعه

ة  بة لضمان صيانتها بصورة آمن ات مناس ود اتفاقي دم وج ات وع وك الجين را أل. بن ام ونظ ن األحك
ى المجموعات                  وجي ال تسري عل الخاصة بالحصول على الموارد الوراثية في اتفاقية التنوع البيول

رار  ذ، اعترف الق ز التنفي ة حي ذه االتفاقي ل دخول ه ا قبي م جمعه ي ت ة الت ا الطبيعي  3خارج مواقعه
وع ا                 ة التن ه التفاقي وجي   الصادر عن مؤتمر نيروبي الخاص باعتماد النص المتفق علي ايو (لبيول / م

 .بالحاجة إلى حل هذه المسألة في إطار النظام العالمي لدى المنظمة) 1992أيار 

 االتفاقيات مع مراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

ات       مرآزا من المراآز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزرا        12ع  وقَّ -2 ة اتفاقي ة الدولي عي
 ووافقت   ، مجموعة في الشبكة الدولية    500 000 تم بموجبها وضع نحو      26/10/1994مع المنظمة في    

ة              ة    (هذه المراآز على وجه الخصوص بموجبها على االحتفاظ بالبالزما الوراثية المعين ة لمنفع أمان
دولي ع ال ى ا) المجتم ة أو السعي إل ة قانوني أي ملكي ة دون أن تطالب ب وق الملكي ى حق لحصول عل

ا من معلومات                    ا يتصل به ة وم ة المعين ادة الوراثي ادة   (الفكرية على الم ات    3الم ا  ).  من االتفاقي آم
ـ        ذه المراآز ب ة و        "تعهدت ه ة المعين ادة الوراثي ات من الم ل عين تم تحوي ه ي أو المعلومات ذات  / أن

ان        يضمن المرآز لهذا ا   و الصلة بها إلى أي شخص آخر أو مؤسسة،        لشخص أو المؤسسة أو أي آي
ة  ة المعين ادة الوراثي ن الم ات م ى عين نفس الشروط  أن...آخر يحصل عل زم ب ادة (يلت ن 10الم  م

 ).االتفاقيات
"

"

م

ا         " سنوات    4وآانت االتفاقيات قد أبرمت في األصل لفترة مدتها          -3 دها تلقائي تم تجدي ى أن ي عل
د              4ل منها    أخرى آ  دلمد ا بع دم أي طرف إشعارا آتابي م يق ا ل د في موعد أقصى     م سنوات م  التجدي

ات في أي         ).  من االتفاقيات  11المادة   (قبيل نهاية فترة األربع سنوات    ) 180( ديل االتفاقي ويمكن تع
ات في أي وقت من جانب أي طرف           . وقت باتفاق متبادل بين األطراف     ذه االتفاقي اء ه ويمكن إنه

 . االنتهاءم إشعار قبل عام واحد من تاريخبعد تقدي

ام إلى الشبكة الدولية  اهتمام البلدان باالنض

ة     ،  1995حزيران  / يونيو(درست الدورة العادية السادسة للهيئة       -4 ات النموذجي وعدلت االتفاقي
ة بكة الدولي ى الش ك من أجل تو،الخاصة باالنضمام إل ة  وذل ع النصوص الخاصة باتفاقي دها م حي

ـ            ،التنوع البيولوجي  دان ال ي أعربت عن       32 ووافقت على ضرورة مواصلة المفاوضات مع البل  الت
ة حسب مقتضى الحال      ،رغبتها في االنضمام إلى الشبكة الدولية      ات المعدل .  وذلك باستخدام االتفاقي
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ات س                ذه االتفاقي ة له ا الحظت أن الصيغة النهائي ائج المفاوضات بشأن           غير أنه ى نت د عل وف تعتم
 .)1(تعديل التعهد الدولي

ة              -5 و (وخالل عملية التحضير لمؤتمر ليبزيج الفني الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتي / يوني
ه              )1996حزيران   دان األخرى عن رغبت ى الشبك       ، أعرب العديد من البل ة  في االنضمام إل . ة الدولي

ة  به اإلقليمي ة ش ة الدولي ي االجتماعات الحكومي ن التوصيات ذات الصلة ف دد م دم ع يما ،وق  والس
دمت التزامات           د ق ذ ق التوصية التي تطالب المؤسسات التي آانت قبيل دخول االتفاقية موضع التنفي

ابقة        ة للمجلس   بتوفير مجموعاتها وصيانتها على المدى الطويل في المجموعات األساسية الس  التابع
ة السابق       ة           ل ،الدولي للموارد الوراثية النباتي ذه المجموعات في الشبكة الدولي ذه    . وضع ه وآانت ه

وارد                    دولي للم المجموعات من مختلف أنحاء العالم والتي آان الكثير منها يقدم بدعم من المجلس ال
ة    مع تلك الخاصة بالجماعة االستشارية للبح      -الوراثية النباتية يشكل   ع     -وث الزراعية الدولي  نحو رب

ة    ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ات الم ن    (مجموع ر م ى بكثي بة أعل ك نس ال ش ل ب وتمث
 ).المجموعات الفريدة المتوافرة في العالم

ا ا         -6 ارف البالزم ع مص ات وم دان والمؤسس ذه البل ع ه اورات م ت المش د توقف ة وق لوراثي
ة، خالل المفاوضات بشأن                       ى الشبكة الدولي ا إل القطرية والدولية األخرى بغرض ضم مجموعاته

 .تعديل التعهد الدولي

 التجديد األول لالتفاقيات مع مراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

ايو (ة للهيئة  وقد أوصت الدورة العادية السابع     -7 ار  / م ات  أل ا، نظر )1997أي  مع  1994ن اتفاقي
د   ين موع ة سوف يح ة الدولي ارية للبحوث الزراعي ة االستش ة للجماع ي عشر التابع ز اإلثن المراآ

تمديد االتفاقيات الحالية بين المنظمة ومراآز البحوث  "بـ  ،  1998تشرين األول   / تجديدها في أآتوبر  
ي عش ة اإلثن ة الدولي ة، ر الالزراعي ة الدولي ارية للبحوث الزراعي ة االستش ة للجماع ينتابع ى ح  ال

دولي     د ال رة                 . )2("تعديل التعه ك لفت د ذل ات بع ذه االتفاقي د ه م تجدي د ت وبر  26 سنوات حتى      4وق /  أآت
 .2002تشرين األول 

 االتفاقيات مع الشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهند

ة        -8 ايو (ومنذ الدورة العادية السابعة للهيئ ار   / م ة         )1997أي ين المنظم ، استمرت المشاورات ب
ا                روالمعهد الدولي للموا   د فيم ة لجوز الهن د الوراثية النباتية نيابة عن الشبكة الدولية للموارد الوراثي

ا البل              د التي تحتفظ به ة لجوز الهن وارد الوراثي ة عن    يتعلق بوضع مجموعات الم دان المضيفة نياب
ة                    ة تحت إشراف المنظم ك الشبكة في الشبكة الدولي را عن   ،أقاليمها والتي تكون جزءا من تل  تعبي

د                 ة لجوز الهن وارد الوراثي ة للم ذه  . الرغبات التي أبدتها البلدان األعضاء في الشبكة الدولي وأدت ه
د باعتب    (المشاورات إلى إبرام اتفاقية ثالثية       دولي            بين حكومة الهن ات ال ى بنك الجين ا مشرفا عل اره

يا وب آس ي جن د ف ة  ،لجوز الهن بكة الدولي ة عن الش ة نياب ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال  والمعه
 

                                                     

د وز الهن ة لج وارد الوراثي ة،للم وبر)  والمنظم ى أآت رين األول / ف ة .1998تش ارت االتفاقي د س  وق

 

المرآز الدولي للزراعة االستوائية، المرآز الدولى للبطاطس، المرآز الدولي لتحسين الذرة والقمح؛ المرآز الدولي : المراآز هي  )1(
دولي لبحوث المحاصيل في          للبحوث الزراعية في المناطق الجافة؛ المرآز الدولي لب        حوث الزراعة المختلطة بالغابات؛ المعهد ال

دولي             د ال ا؛ المعه ة في أفريقي روة الحيواني دولي للث المناطق االستوائية شبه القاحلة؛ المعهد الدولي للزراعة االستوائية؛ المرآز ال
ة األرز في             للموارد الوراثية النباتية؛ الشبكة الدولية لتحسين الموز والموز األفريقي           دولي لبحوث األرز؛ رابطة تنمي د ال ؛ المعه

 .غرب أفريقيا؛ مرآز البحوث الحرجية الدولية

 .26 الفقرة 23/5/1997-15 روما تقرير الدورة العادية السابعة لهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  )2(
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 مع مراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية       بصورة وثيقة للغاية على نسق االتفاقيات السابقة      
 .الدولية مع توجيه االعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن الدورة العادية السادسة للهيئة

ة              1998/ 30/11وبعد ذلك في     -9 وارد الوراثي ة للم ، انضم مرآز إقليمي آخر تابع للشبكة الدولي
اتفاقية بين حكومة بابوا غينيا الجديدة     (لهند إلى الشبكة الدولية من خالل اتفاقية ثالثية مماثلة          لجوز ا 

دولي                   د ال ادي، والمعه باعتبارها مشرفا على بنك الجينات الدولي لجوز الهند في جنوب المحيط اله
 ).ند والمنظمةللموارد الوراثية النباتية نيابة عن الشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز اله

ة  -10 ة الثامن ا العادي ي دورته ة، ف ل(وأعربت الهيئ ا لوضع ) "1999نيسان / أبري عن ارتياحه
ة    رالمواد الوراثية لجوز الهند الخاصة بالشبكة الدولية للموا   الوراثية لجوز الهند في الشبكة الدولي

ا خارج مواقعها الطبيعية تحت إشراف المنظمةالخاصة بالمجموعات المحتفظ به
د

")

ة

                                                     

3(. 

 اتفاقيات نقل المواد

ة        -11 ات التابع وك الجين ة وبن ة الدولي وث الزراعي ارية للبح ة االستش ز الجماع تخدم مراآ تس
واد           ة         للشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهند االتفاقية الموحدة لنقل الم ادة الوراثي ا للم دى نقله  ل

ة                   . المحددة في إطار االتفاقيات مع المنظمة، وهي االتفاقية التي آان قد اتفق على نصها مع المنظم
وتتطلب اتفاقية نقل المواد بعدم مطالبة الجهات المتلقية ملكية أو أي حقوق ملكية فكرية بشأن المادة 

 .تلزم الجهات المتلقية التالية بنفس الشروط و،الوراثية المعينة وما يتصل بها من معلومات

وبر -12 ي أآت رين األول / ف ارية للبحوث  1998تش ة االستش ة للجماع ز التابع ، أصدرت المراآ
أن              . )4(مشترآا ثانيا  الزراعية الدولية والمنظمة بيانا      ة ب ان، التزمت المراآز والمنظم ك البي وفي ذل

ذ  دوث    تتخ ي ح تباه ف ة االش ي حال ا ف ق عليه راءات المتف ا لإلج ة وفق ة المالئم راءات العالجي اإلج
واد ل الم ات نق ي اتفاقي ات ف م مشترك يتع،انتهاآ ى فه ق واتفقت عل اتل بعض نصوص االتفاقي  ، ب

ي   ا يل ق بم ا يتعل يما فيم ا؛   ) 1: (والس يتم توفيره ي س ات الت دد العين م وع ايير الصحة ) 2(حج مع
ة؛ و               ) 3(لزراعي التي ستتبع؛    والحجر ا  ة المعين ادة الوراثي ة الم ى قائم دة إل واد الجدي ) 4(إضافة الم

 .تحديث ومراجعة تلك القائمة

 )1999نيسان / أبريل( التقدم المحرز منذ الدورة العادية الثامنة –ثانيا 
 والمسائل المعروضة للنظر
  للبحوث الزراعية الدوليةالتجديد الثاني لالتفاقيات مع مراآز الجماعة االستشاري

ا في      -13 دها تلقائي ديم    . 26/10/2002 حتى  1998آانت االتفاقيات قد تم تجدي ائي لتق والموعد النه
ع   تيوما قبل إن  ) 180(" من االتفاقيات    11إشعار عدم التجديد وفقا للمادة       هاء أي فترة من فترات األرب

نوات ق"س ل26  يواف ي . 2002نيسان /  أبري ا ف دد تلقائي ات سوف تج إن االتفاق ذا ف وبر26وهك /  أآت
ه تجدر    . 2006تشرين األول   /  أآتوبر 26 لفترة أربع سنوات أخرى حتى       2002تشرين األول    ر أن غي

ا           ين األطراف ويجوز إنهاؤه ة ب ة متبادل المالحظة بأنه يجوز تعديل االتفاقيات في أي وقت بموافق
 .هاءت بتقديم أي طرف إشعار قبل سنة واحدة من تاريخ اإلنفي أي وقت

 

 .21 الفقرة 20/4/1999-19روما، راثية لألغذية والزراعة، تقرير الدورة العادية الثامنة لهيئة الموارد الو  )3(

ي تضع مجموعات                        )4( ة الت ة بشأن االتفاقي قدم البيان المشترك األول للمنظمة ومراآز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولي
تثنائية األول           المادة الوراثية للجماعة تحت إشراف المنظمة      ا االس ة خالل دورته وفمبر (ى  على الهيئ اني   / ن في  ) 1994تشرين الث

 .CPGR-Ex1/94/Inf.5/Add.1الوثيقة 
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 الدورة العادية التاسعة للهيئة تنظر في تعديل االتفاقيات الحالية الخاصة بنقل المواد

تثنائية السادسة         -14 ا االس ة، في دورته و (ووافقت الهيئ ران  / يوني رار نصه    ) 2001حزي ى ق عل
ا ة      "آلتي آ ة األغذي ة ومنظم وث الزراعي ة للبح ز الدولي ين المراآ ة ب ات الحالي ي أن االتفاقي إذ تع

والزراعة التي تضع مجموعات المادة الوراثية النباتية تحت إشراف المنظمة سوف تخضع للتجديد       
امين للمراآز ال             تطلب   "2002عام   ديرين الع ة  من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة والم دولي

ل   ة لنق ات معدل داد اتفاق ي إع اون  ة للتع ع المنظم ات م ى اتفاقي ي وقعت عل ة الت للبحوث الزراعي
ي - بحسب مقتضى الحال   - أن يراعوا    ،المواد  ؛" أحكام التعهد المعدل ويساندوا عملية االنتقال الفعل

ة ال                  آما   ة التاسعة لهيئ دورة العادي ى ال واد عل ل الم ة    تطلب عرض مشروع اتفاق نق وارد الوراثي م
لألغذية والزراعة لدراسته

"
ف

"
)("

ر

)

•

•

)(.

                                                     

 .CGRFA-9/02/20 وقد تم تناول هذه المسألة في الوثيقة .5

 النشاطات التي تنفذها الهيئة باعتبارها اللجنة المؤقتة
 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللمعاهدة الدولية للموا

ؤ -15 ق م ين وواف ة والثالث ه الحادي ة في دورت وفمبر(تمر المنظم اني / ن ى ) 2001تشرين الث عل
وا           "3/2001القرار   ة بشأن الم دة الدولي ى المعاه ة والزراعة       رالموافقة عل ة لألغذي ة النباتي د الوراثي

ة، من         مؤتمر  وقد طالب    .)6"والترتيبات المؤقتة لتنفيذها   ات المؤقت ذه الترتيب المنظمة، آجزء من ه
 :لهيئة العمل آلجنة مؤقتة للمعاهدةا

ة       ز الجماع ع مراآ ي م از الرياس ا الجه دة يوقعه ات جدي روعات اتفاقي داد مش إع
 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة؛

 .إعداد مشروع جديد لالتفاقية الموحدة لنقل المواد 

وفيما يتعلق بإعداد مشروع اتفاقيات جديدة لكي يوقعها الجهاز الرياسي مع مراآز الجماعة              -16
ؤتمر            االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغير ذلك من المؤسسات الدولية ذات الصلة، طلب الم

ة أن  ة المؤقت ة بوصفها اللجن ن الهيئ ة وا"م ة للبحوث الزراعي ز الدولي ع المراآ اور م ز تتش لمراآ
ة   ا من 15الدولية األخرى بشأن االتفاقات التي ستوقع مع الجهاز الرياسي وفقا للمادة    دة الدولي لمعاه

از                  تها من جانب الجه ات لدراس د مشروع اتفاقي ة والزراعة وأن تع ة لألغذي وارد الوراثي بشأن الم
ة المؤ     وسيتم م  7"الرياسي في أول اجتماع له     ا     ناقشة هذه المسألة في اللجن م تناوله دة وت ة للمعاه قت

 .CGRFA/MIC-1/02/8في الوثيقة 

ة       -17 ن الهيئ ؤتمر م ب الم د، طل واد الموح ل الم اق نق د باتف روع جدي داد مش ق بإع ا يتعل وفيم
ا       "بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة       في  أن تعد مشروع االتفاق الموحد لنقل المواد المنصوص عليه

ادة  روط         4-12الم ور الش ة أم ين جمل من ب ى أن يتض ة عل واد الوراثي ى الم ول عل ير الحص  لتيس
ادة              ة بموجب الم افع التجاري دة لعرضه       )2()د(2-13الموصى بها لالقتسام المتكافئ للمن  من المعاه

راء  على الجهاز الرياسي في أول اجتماع له للنظر فيه آخذة في االعتبار توصيات               ذي   افريق الخب ل

 

ة        )5( ؤتمر المنظم ين لم ة والثالث دورة الحادي ر ال ا، تقري رة 13/11/2001-2روم ة  58 الفق رة التنفيذي ـ(8 والفق رار  ) ه ن الق م
3/2001. 

 .58 الفقرة 13/11/2001-2روما، تقرير الدورة الحادية والثالثين لمؤتمر المنظمة،   )6(

ة،    )7( ؤتمر المنظم ين لم ة والثالث دورة الحادي ر ال ا، تقري رة 13/11/2001-2روم ة 58 الفق رة التنفيذي ـ(8 والفق ن ) ه م
 .3/2001القرار
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("سيتم تشكيله بموجب هذا القرار عندما يكون ذلك مناسبا        
ق

")

1.

2.

                                                     

لوضع "أنشأ المؤتمر فريق خبراء وقد  .)8
ير         واد لتيس ل الم د لنق اق الموح روط االتف أن ش ة بش ة المؤقت ها اللجن د تدرس يات  راح توص واقت

أو القانونية   الخبرات الفنية    ى ذو ويتألف هذا الفريق من خبراء من     . اثيةالحصول على الموارد الور   
ة ذات الصلة        بشأن تبادل الموارد الوراثية      وسوف  . النباتية لألغذية والزراعة والممارسات التجاري

ا            اع له رد   . )9تعتمد اللجنة المؤقتة اختصاصات فريق الخبراء في أول اجتم اختصاصات فريق    وت
 .CGRFA/MIC-1/02/6 في الوثيقة للمعاهدةا في اللجنة المؤقتة ــالخبراء التي سيتم مناقشته

 عمليات بنوك الجينات التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

ايير              -18 تخضع المجموعات التي تحتفظ بها المراآز إلدارة جيدة ويستوفي جزء آبير منها المع
ل الضروري           الدولية على الرغم من أنه لم يكن من الممكن في عدد           وفير التموي  قليل من الحاالت ت

ة           ة بصورة آامل ذه الحال ق ه واد            . الالزم لتحقي ع الم اظ بالمجموعات وتوزي اليف االحتف وتتحمل تك
ع المراآز بنسبة                        ذي انخفض بالنسبة لجمي ل األساسي ال  في   50دوليا إلى حد آبير بواسطة التموي

ا با     . 1994المائة منذ عام     ة والشرآاء اآلخرين إنشاء            وتستكشف المراآز حالي الشتراك مع المنظم
ة                ة القطري صندوق للهبات تسهم عائداته في االحتفاظ على المدى الطويل بمجموعات المادة الوراثي

 . بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها المراآز ذاتها،والدولية الرئيسية في مختلف أنحاء العالم

ادة       و -19 ة الم ديث قائم ة بتح ة الدولي وث الزراعي ارية للبح ة االستش ز الجماع ت مراآ د قام ق
ادة   ا للم ة وفق ديها بصورة منتظم ة ل ة المعين ى  2الوراثي نص عل ي ت ة الت ع المنظم ة م ن االتفاقي  م

ة             يو. تحديث قائمة المادة الوراثية آل سنتين      ة ملخصا يتضمن قائم رد في الملحق األول بهذه الوثيق
 .لموجودة لديها بمقتضى االتفاقيةلمواد الوراثية المعينة ابا

 البنك الدولي لجينات جوز الهند: اتفاقيات الشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهند

وارد الو      1999نيسان  / انضم منذ أبريل   -20 ة للم ة   مرآزان إقليميان آخران من الشبكة الدولي راثي
 :لجوز الهند إلى الشبكة الدولية من خالل االتفاقيات التالية

 
ار   /  مايو 26  ات           : 1999أي ى بنك الجين ا المشرف عل يا باعتباره ة إندونيس ين حكوم ة ب اتفاقي

يا         ة           ،الدولي لجوز الهند في منطقة جنوب شرق آس ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال  والمعه
  ومنظمة األغذية والزراعة؛،وارد الوراثية لجوز الهندنيابة عن الشبكة الدولية للم

ى              : 1999تشرين األول   /  أآتوبر 14  وار، بوصفها المشرف عل ة آوت ديف اتفاقية بين حكوم
وارد                   دولي للم د ال دي، والمعه ا والمحيط الهن بنك الجينات الدولي لجوز الهند لمنطقة أفريقي

 . والمنظمة،موارد الوراثية لجوز الهندالوراثية النباتية نيابة عن الشبكة الدولية لل

 38وقد أصبحت الشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهند في الوقت الحاضر شبكة تضم                -21
ة             ،بلدا من البلدان المنتجة لجوز الهند      ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال  ، وتتم إدارتها بواسطة المعه

د                       ذي تستضيفه الهن د وهو البنك ال وتحولت إلى بنك الجينات الدولي متعدد المواقع بشأن جوز الهن
يا     وب آس وب                     ،بالنسبة لجن دة بالنسبة لجن ا الجدي ابوا غيني يا وب وب شرق آس يا بالنسبة لجن  وإندونيس

ضيف حفظ   وسوف يتولى آل بلد م    . المحيط الهادي وآوت ديفوار بالنسبة ألفريقيا والمحيط الهندي       
 

ة،      )8( ؤتمر المنظم ين لم ة والثالث دورة الحادي ر ال ا، تقري رة 13/11/2001-2روم ة  58 الفق رة التنفيذي ن ) ج(8 والفق م
 .3/2001القرار

 .3/2001 من القرار9 والفقرة التنفيذية 58 الفقرة 13/11/2001-2روما، تقرير الدورة الحادية والثالثين لمؤتمر المنظمة،   )9(
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ة             200وتقييم   ادة الوراثي ى الم يح الوصول إل يم وتت  مجموعة من أهم المجموعات الموجودة في اإلقل
ات    . في مختلف أنحاء العالم   المحفوظة وتوفير انتقالها بأمان إلى مربي جوز الهند          ويشترك بنك جين

ا   ة للمجموعات خارج مواقعه بكة الدولي ي الش ة ف دولي بصورة آامل د ال ة تحت جوز الهن الطبيعي
دان المضيفة  د من البل ع آل بل ة بصورة منفصلة م ات الموقع ة من خالل االتفاقي إشراف المنظم

ن  ة ع ة نياب ة النباتي واد الوراثي دولي للم د ال د           والمعه وز الهن ة لج واد الوراثي ة للم بكة الدولي الش
 ). في هذه الوثيقة20 و9-8أنظر الفقرات (والمنظمة 

ة            ذه        . م اني به ويتضمن الملحق الث
 . للحالة الراهنة لبنك الجينات الدولي لجوز الهنداالوثيقة موجز

 حقوق الملكية الفكرية

ة   اذ إجراءات فوري ة اتخ ز والمنظم ات للمراآ ود االتفاقي اح وج
 .الستقصاء المشكلة ومحاولة حلها

مي         ف الرس ن الموق
 .للمنظمة في الوثائق التي سيبعث بها إلى مكتب البراءات في الواليات المتحدة

                                                     

د خالل       فى  وسوف يعقد اجتماع أصحاب الشأن في بنك الجينات الدولي           -22 آاسارجود في الهن
رة  وبر31-29الفت رين األول /  أآت د    2002تش ة وتوحي ة المعين ادة الوراثي ة الم ديث قائم  لتح

درات   البروتوآالت الخاصة بتقييم المادة الوراثية ونقلها بصورة آمنة ووضع استراتيجيات لب           ناء الق
وخطط عمل لبنك الجينات الدولي وميزانية للسنوات السبع القاد

ة   -23 ز الجماع ات مراآ ذ اتفاقي ر تنفي م يث ل  ل اق نق ة واتف ة الدولي ارية للبحوث الزراعي االستش
وقد اقتضى األمر أن تتدخل المراآز والمنظمة       . 1999نيسان  / المواد أية مشكالت خاصة منذ أبريل     

حماية األصناف النباتية أو حماية (حقوق الملكية الفكرية بفي حالة واحدة فقط تتعلق بصورة محددة 
ثالثة بشأن مادة وراثية معينة قدمتها مراآز الجماعة االستشارية التي طالبت بها أطراف    ) البراءات

ة ة الدولي د أت. للبحوث الزراعي وق

ام      -24 ام        2000وفي أوائل ع دير الع غ الم أن            ، أبل ة ب توائية المنظم دولي للزراعة االس للمرآز ال
ة بشأن الفاصوليا من                     ة الفكري مكتب البراءات في الواليات المتحدة األمريكية قد منح حقوق الملكي

ات المتحدة         " والن إي"نوع   ام       2000آذار  / وفي مارس   . )10(لشرآة خاصة في الوالي دير الع  بعث الم
وع               لنفس المرآز برسالة إلى الشرآة الخاص      ى أن الفاصوليا من ن يرا إل ات المتحدة مش ة في الوالي
ع   ي جمي رة ف ة آبي ل بدرج وال تتماث ا  إين تفظ به ي يح ن المجموعات الت دد م ع ع ة م ا الهام جوانبه

ذ    ة من ه والمعين ات الخاصة ب ك الجين ي بن ز ف ة  1994المرآ ع منظم اق م  بمقتضى نصوص االتف
ة  ة والزراع وف ي  ،األغذي دولي س ز ال ادة       وأن المرآ ن الم ات م ذه المجموع ع ه ي توزي تمر ف س

الة          . )11(الوراثية دون مقابل في إطار هذه االتفاقية       ذه الرس ى ه ايو   . ولم يتلق المرآز ردا عل / وفي م
دولي للزراعة                        2000أيار   ام للمرآز ال دير الع ى الم الة إل ة برس انوني في المنظم ، بعث المكتب الق

ى  ه عل دا عزم توائية مؤي ذا الماالس دة عرض ه ات المتح ي الوالي راءات ف ى مكتب الب وضوع عل
م ي تتض انوني الت ب الق الة المكت ز إدراج رس ى المرآ رح عل ة واقت األمريكي

 

ي تغطي صنف    5 894 079منحت الحقوق الملكية الفكرية بموجب براءة الواليات المتحدة الرقم   )10( ي   Phaseolus vulgaris الت الت
ذورها صنفا أص م  تتضمن ب دة رق ات المتح ي الوالي ة ف ة األصناف النباتي هادة حماي ا؛ وش بة لصنف 9 700 027فر معين  بالنس

 .الفاصوليا ذاته

ام           )11( ول ع د عين بحل توائية ق دولي للزراعة االس ا يقرب من    1996آان المرآز ال  مجموعة من مجموعات الفاصوليا     28 393 م
Phaseolus  مجموعة 260 مجموعة من الفاصوليا من المكسيك من بينها 6 000 نت نحووآا. بموجب االتفاق بينه وبين المنظمة 

وآان هناك ست مجموعات ". جاربنثيلو"و" أزوفراتو"و" أماريللو"و" آناريو"من ذات البذور الصفراء تحت أسماء وطنية مثل   
ين المرآ               ة ب ة بمقتضى االتفاقي ة تضاهي في وصفها الفاصوليا      من الفاصوليا من ذات البذور والنواة الصفراء المعين ز والمنظم

 .على النحو الوارد في البراءة" اإلينوال"
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راءة في          وقد  المرآز الد    -25 ى الب  حيث طلب     20/12/2000ولي للزراعة االستوائية عل
ي             . إعادة فحص الموضوع   ا يل راءة فيم : وتتمثل األسباب التي قدمها المرآز في االعتراض على الب

ة للفاصوليا      "استخدام  ) 1( ة المعين ذه           "المادة الوراثي د نتيجة له د يقي ون ق ذور صفراء الل راءة   بب الب
ة؛       ألغراض زراعة المحاصي  ات المتحدة األمريكي ة في الوالي ) 2(ل وغير ذلك من أغراض التربي

شر

اعترض

تيفائهما     ،هما الجدة وعدم الظهور  (طين أساسيين    تم اس م ي راءات ل نح الب  8وفي  . )12( لم
يعيد فحص                     2001شباط  / فبراير ه س ى أن ة إل ات المتحدة األمريكي راءات في الوالي ، أشار مكتب الب
اء

د زرعوا   ءة على أساس االفتراض             بأنهم ق
ادة               .  دون إذن  "اإلينوال"صنف   ة إع ة عملي ذ بداي وقد قام صاحب البراءة بتغيير المحامين مرتين من

 وذلك لتأخي،فحص البراءة

أية معلومات يمكن أن يقدمها المرآز بشأن       ) 3(
ادة    المة الم وراثي وس وع ال ى التن ا عل ور وراثي ووي المح دخول الحامض الن ة ل ب المحتمل العواق

                                                     

أن هناك 

ة  .)13(البر

دة         -26 ات المتح ي الوالي وليا ف ي الفاص ن منتج د م رض العدي يين، تع امين الماض الل الع وخ
ة ة ،األمريكي ات الغربي ي الوالي ن الفاصوليا الصفراء   ، وخاصة ف واع أخرى م تهم أن دى زراع  ل

العتراضات وصلت إلى القضاء من جانب صاحب البرا

 .ر الوقائع بحكم األمر الواقع

 تقرير عن إدخال مواد محورة وراثيا

واد               ن، تابعت الم  2002في أوائل عام     -27 ال دخول م ى احتم ظمة عن آثب التقارير التي تشير إل
ات التي                     ا بمختلف البيان ذرة في المكسيك وأخذت علم محورة وراثيا في األصناف األصلية من ال
د دخلت في المجموعات الخاصة                  ة ق واد المحورة الوراثي ذه الم ال أن تكون ه صدرت بشأن احتم

ذا المرآز     وعل،بالمرآز الدولي لتحسين الذرة والقمح   ا ه ى وجه الخصوص المجموعات التي عينه
دولي لتحسي       . إعماال التفاقيته مع المنظمة    ام للمرآز ال دير الع ى الم ـ وقد بعثت المنظمة برسالة إل ن ـ

يقن م  ح للت ذرة والقم فـن هـال ه الخصوص . ذا الموق ى وج ن  ،وعل ات ع ة معلوم ت المنظم  طلب
ووي                  إذا آان المرآز قد ت    ) 1: (المسائل التالية  د الحامض الن م تحدي د ت ان ق ا إذا آ مكن من التيقن مم

ة؛                  ة بموجب االتفاقي يكية المعين م يكن األمر       ) 2(المحور وراثيا في األصناف األصلية المكس إذا ل
دخول محتمال            ،آذلك، ما رأي المرآز الدولي عما إذا آان ذلك محتمل الحدوث           ذا ال ان ه ا آ  وإذا م

يمكن أن يحدث بهما؛     فما هو المدى والمعدل اللذين      

 .الوراثية المعينة وعلى اتفاقية المرآز مع المنظمة

ذا الصدد     تخذ المدير العام للمرآز الدولي لتحسين الذرة والقمح إجر        او - 28 ففي رده   . اءات في ه
ة  قد  تمت معالجة القضايا التالية التي       ال أن              .تهم الهيئ ة باحتم ة المتعلق ق بالمشاآل النوعي ا يتعل  ففيم

 وعلى وجه الخصوص المجموعات  ،تكون المواد المحورة وراثيا قد دخلت إلى مجموعات المرآز     
ك     التي عينها المرآز إعماال التفاقيته مع المنظمة، ال يو    ل حتى اآلن عن حدوث ذل د  .جد أي دلي  وق

ن  ر م ار أآث ز اآلن باختب ام المرآ ى أي  150ق ر عل م يعث يكية ول واع األصلية المكس ن األن ا م  نوع

 

األمر                       )12( يس ب ائعة ل ذور الفاصوليا الش وفقا للمعلومات التي وصلت من المرآز الدولي للزراعة االستوائية، فإن اللون األصفر في ب
ومب         : الجديد ون          . يفهي موجودة في األمريكتين منذ ما قبل العصر الكول بقا عن وجود فاصوليا صفراء بل ق مس ذا األمر موث وه

ابالن  ) 1991(هيرمندس وآخرين  ) 1973عام  (هيرمنديز  ) 1988(جيبتس  ) 1930(بوآاسوف  ) 1901عام  (أيرش  : الكبريت آ
زرت     ) 1983(وفويسيست   ) 1983(ليبيز وسان دوفال    ) 1999(آابالن ولينش   ) 1980( ام   (وفويسيست ودي م يشر    ) 1991ع ول

راءة      م يكن                              . إلى هذه األعمال في الب دم ل ر الكامل المق ة في حين أن الوصف غي ة بصورة آامل ة التربي تم وصف عملي م ي ا ل آم
ة       . يحتوي على جديد   ات التربي ي     : وتوجد وثائق سابقة عن عملي ر وآيل اند   ) 1994(بيف ام   (بويش د   ) 1956ع ام   (فيرمون ) 1855ع

 .ولم يشر إلى هذه األعمال في البراءة). 1991عام (، سنغ )1988عام (فويلو وبانيرو ) 1978عام (فويلو 

اء اإلدعاءات من          2001تموز  /  يوليو 11وفي    )13( راءة إلغ ى    1، طلب صاحب الب ى    16 وإضافة إدعاءات من        15 إل وأجرى  . 58 إل
ذه اإلدع                         د من أن ه دة وتأآ ذه اإلدعاءات الجدي ا تتصل به توائية بحوث ع       المرآز الدولي للزراعة االس اءات مازالت تتجاهل جمي

 .ولم تستوف الشروط األساسية للبراءات وفقا للقانون المعمول به في الواليات المتحدة. المستندات المشار إليها أعاله
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يط    واد      ) CaMV 35s(وجود للمواد المروجة لفيروس الفسيفساء في القنب الكثير من الم رتبط ب ذي ي ال
ا ة تجاري ذرة المزروع ن ال ا م ا سمح الوقت ويوا. المحورة وراثي واد آلم ار الم ز اختب صل المرآ

ذلك  وارد ب ز  (والم وارد إضافية للمرآ دم م م تق رضلل ذا الغ ة  ). ه ات المختلف إن البيان از، ف وبإيج
ة باحت ز     المتعلق ة المرآ ى مجموع ت إل د دخل ا ق ورة وراثي واد مح ون الم ال أن تك ه  ،م ى وج  وعل

اال التفاقي      الخصوص المجموعات ال   ة     تي عينها المرآز إعم ه مع المنظم ائق         ،ت ى أي حق تند إل  ال تس

ن         ر م تنفاد الكثي ى اس ة إل ذور الالزم دد الب يؤدي ع خمة وس  ض
ا               . المجموعات ولذا البد ألي إجراءات لالختبار تجري دراستها أن تراعي المستويات القصوى وم

ل

ح، وضع                      ذرة والقم دولي لتحسين ال المرآز ال
ي           ف ز إج المرآ

مجموعات 
•

•
 ة لقاحات من مواد أخرى؛

•

ة     •
دى مرآز   ( حيث يجري إعادة تجديد مواد بنك الجينات   ،بالمرآز الدولي  ال توجد ل

ة                ها    ة أخرى ستكون باهظة التكلف ة أن أي بحوث متعمق الج     . وأحاطت بحقيق ويمكن أن يع
ى                   ر عل المرآز الدولي في المستقبل المسائل األخرى التي أثارتها المنظمة والتي تترآز بدرجة أآب
ة                          ة المتعلق ة الرفيع مي المسائل الفنية 

 .لذرةبا

   اإلجراء الذي يمكن أن تتخذه الهيئة-ثالثا 
ة تش             - 32 ذا السياق عملي ات وضمن ه ذ االتفاقي ة تنفي يل غقد تضع الهيئة توصيات لتحسين عملي

 .بنوك الجينات

 

 .موثوق بها

ز،    - 29 ه المرآ ا قال ا لم اووفق ن     ف د يمك ي ق ار الت إجراءات االختب ة ب ايا المتعلق دى القض ن إح
ا  "عرضها على الهيئة التابعة للمنظمة تتعلق بتعريف         ا   "أو " المحورة وراثي ر المحورة وراثي ". غي

واد المحورة          إذ تشترط معظم القوانين الخاصة باختب       رة الم ا أن تكون وتي واد المحورة وراثي ار الم
ل           .  في المائة  1وراثيا أعلى من     ويتعين لرصد المواد المحورة وراثيا في العشائر المتباينة بوتيرة تق

اليف      .  نبتة أو أآثر للتأآد من النتائج      5 000 في المائة إجراء اختبارات لنحو       1عن   وسوف تكون تك
ل وا   ذا التحلي ل ه اقمث ع النط س

 .يتص بذلك من تكاليف ومنافع

ات  - 30 وعالوة على اختبار مجموعات بنك جين
ا  ورة وراثي واد مح ال لم رص أي إدخ ن ف ن م د ممك ى ح ى أدن ل إل راءات للتقلي

 :وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي. المرآز
دة                     ات محورة في المجموعات الجدي د من عدم وجود جين  ،االختبار المسبق للتأآ

 عينة؛وذلك قبيل إدخالها في بنك الجينات باعتبارها مواد معينة أو غير م
واد               زراعة حاجز بعرض خمسة أمتار بالذرة غير المحورة وراثيا ورقع إآثار الم

الوراثية لرصد أي

يح     راءات التلق تخدام إج ات باس ك الجين ي بن ة ف ات المودع د المجموع ادة تجدي إع
ع التجارب الخاصعدم زراعة مواد األرز المعروف أنها معدلة وراثيا في مواق             اليدوي الدقيقة؛

 .)اللقاحات مواد محورة وراثيا في الحقل في المكسيك أو في غيره من األماآن

دولي ل         - 31 املة         تحسين وقد أعربت المنظمة عن شكرها للمرآز ال ذرة والقمح للمعلومات الش  ال
التي تلقت

رة العل دولي هو مرآز الخب ى أن المرآز ال النظر إل ة ب والعلمي
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 الملحق األول

 المادة الوراثية المعنية التي يحتفظ بها بمقتضى اتفاقيات الجماعة االستشارية للبحوث
 )2002(لية مع المنظمة الزراعية الدو

عدد  المحصول المرآز
 المجموعات

 5,728 الكاسافا
 18,138 األعالف

ز  دوليالمرآ ة ال  للزراع
 االستوائية

 31,718 الفاصوليا
ز  20,411 الذرة دوليالمرآ ين ال  لتحس

 95,113 القمح الذرة والقمح
 1,112  اإلنديز ودرنات جذور
 6,413 طاالبطا

  للبطاطسالدوليالمرآز 

 5,057 البطاطس
 24,218 الشعير
 9,116 الحمص
 9,074 الفول
 30,270 القمح

 24,581 األعالف

ز  دوليالمرآ وث ال  للبح
ة  يالزراعي اطق ف  المن

 الجافة

 7,827 العدس
ز  دوليالمرآ وث ال  لبح

ة  ة المختلط الزراع
 بالغابات

 25 السيسبان

 16,961 الحمص
 14,357 السودانيالفول 

 21,250 الدخن اللؤلؤي
 12,698 البسلة

 35,780 الذرة الرفيعة

د  دوليالمعه وث ال  لبح
يل  يالمحاص اطق  الف من

 االستوائية شبه القاحلة

 9,050 الدخن الصغير
 2,029 جوز البامبارا

 2,158 الكسافا
 15,001 لوبيا بعين سوداء

 1,909 افول الصوي
Wild Vigna 1,634 

د  دوليالمعه ة ال  للزراع
 االستوائية

 2,878 اليام
د  دوليالمعه وث ال  لبح

 الثروة الحيوانية
 11,537 األعالف

د   دوليالمعه وارد ال  للم
ة ة النباتي بكة /الوراثي الش

وز   ين الم ة لتحس الدولي
 األفريقيوالموز 

 931 الموسا

د  دوليالمعه وث ال  لبح
 األرز

 80,617 األرز
ة األرز   ة تنمي يرابط  ف

 أفريقياغرب 
 14,917 األرز

 532,508  المجموع
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 الملحق الثاني

 )2002(البنك الدولي لجينات جوز الهند 

 

ى  اسم بنك الجينات ع عل اريخ التوقي ت
 االتفاقية

مة  دد األولي في قائالع
ة  ادة الوراثيالم

 المعينة

ية  ادة الوراثالم
المعينة 

المحفوظة في 
 الوقت الحاضر

ز -1

 )بابوا غينيا الجديدة(الهادي 

نك الدولي لجينات جوالب  52 55 30/11/1998
الهند في جنوب المحيط 

 

لجينات جوز -2
الهند لمنطقة جنوب شرق آسيا 

 )إندونيسيا(

البنك الدولي   29 52 26/5/1999

 

ز -3
ط 

البنك الدولي لجينات جو  91 49 14/10/1999
الهند في أفريقيا والمحي

 )آوت ديفوار(الهندي 

البنك الدولي لجينات جوز  - 4
 )الهند(الهند في جنوب آسيا 

30/10/1998 49 42 
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