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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر  18: لا  2010كأ

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  ة عشرةبع الساالدورة
سمرب 10 إىل 6جنيف، من   2010يد

شأن مشروع مبادئ توجيهية ب: املوارد الوراثية
: امللكية الفكرية للنفاذ والتقاسم العادل للمنافع

صيغة حمدثة
ّ

  
  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة أوال

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلتقدمت ا ث ن ل لللج مللكملع م ّ
نة(" نعقدة من ") للجا رشة، ا سادسة  مليف دورهتا ا ع يغة "، بدعوة إىل األمانة 2010 مايو 7 إىل 3ل صإلعداد 

ثحمدثة للويقة  َّWIPO/GRTKF/IC/7/9") ية ية الفكرية : ثاملوارد الورا شأن ا ية  بادئ تو مللكرشوع  بم جهي م
نافع تقامس العادل  للمنفاذ وا ل ية") لل تا نة ا لوإاتحهتا كويقة معل إىل دورة ا ل للج  1".ث

يغة احملد .2 ية يه ا َّوهذه الويقة اإلعال لص يغة . WIPO/GRTKF/IC/7/9ثثة للويقة مث لصوإثر إعداد هذه ا
سري قراءهتا يد الويقة قدر اإلماكن قصد  ياجلديدة، مت تو تث تصار واجلدة يف و. ح نة من الا ّضامان ألعىل درجة  خ ممك

 :ثهذه الويقة، فقد معدان إىل ما ييل

ية ا - هذه الويقة املعلومات األسا ية  تا ملعتلخص الصفحات الا سـ ث لت ح تية ونقل بصورة خاصة مضمون فّ ن
ية للويقة  تا ثالصفحات الا حت ها األخذ WIPO/GRTKF/IC/7/9ف يفة هد تعديالت حتريرية  ف  طف ب

توايهتا؛ يد  تطورات واحلرص عىل حتديث الويقة وتو حمبآخر ا ث  حل

                                                           

رشة  1 سادسة  عرشوع تقرير ادلورة ا ل  ).WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة (م

A 
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تعا - نود ا ثةل عن ا توي عىل عدة أ ية  تو بادئ ا رشوع ا يغة حمدثة  توي املرفق عىل  لو ب حت جهي ل مل مل ص لحي م قدية ّ
تلمة من ادلول األعضاء يف ردودها  بو لامنذج العقود وا ياانت الو ية الواردة يف قاعدة  منوذ ية وا سـا ي ب مللفعل ج ل

يانني  WIPO/GRTKF/IC/Q.6 وWIPO/GRTKF/IC/Q.2سـتبعىل الا
نود ؛ 2 بوساق ا لت

سب وادلالةل عىل الطريقة اليت عوجلت هبا جو ثةل  ية الفكرية رضاب لأل تعلقة اب حفا ممل ية مللك مللكانب ا
نافع يف الاتفاقات القامئة؛ ويه مقدمة دون أن يراد  ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تصةل اب ملالفكرية ا ث ل مل

 لها أن تكون شامةل أو جامعة أو عامة أو اكمةل؛

ننيتوي حيو - نقدية الواوترد ، ثاملرفق عىل ملحقني ا نقدية وغري ا ليف امللحق األول قامئة ابملزااي ا ردة يف ل
يةخطوط  تو جهيبون ا نفاذ ترد ، ول شأن ا ية  منوذ ية وا تعاقدية ا ثاين قامئة ابالتفاقات ا ليف امللحق ا ب لفعل ل جل ل

شار إلهيا يف هذه الويقة نافع ا ية وتقامس ا ثإىل املوارد الورا مل مل  .ث

رشوع هذه ا .3 يه  ياق املوضوعي اذلي أعد  ية عىل وصف  تا ية هذه الصفحات الا توي  مو سـ ت فحت ح ّبق لل ألهداف ف
ية  تو جهيا ثاين(ل بادئ لادلويل لسـياق ا، مع تقدمي )لاجلزء ا نه هذه ا ندرج  بغي أن  ملياسة العامة اذلي  مض ت ينسـ ل

تحدة لألغذية  نظمة األمم ا يولويج و نوع ا ية ا ياسة العامة التفا سارات ا تحديد  ية، وعىل وجه ا تو ملا ب ت سـ م ل جهي مل لق ل ل
ثالث) (الفاو(والزراعة  تعرض بإ)لاجلزء ا شأن تسـ، و سابقة يف هذا ا نة ا لجياز أعامل ا ل ، وتعرض )اجلزء الرابع(للج

بت  ّيف أعدت هذه الويقة ور ت ُ ث  ).اجلزء الرابع(ك

يا ياق املوضوعي ناث لسـا
 

تفق علهيا يف  .4 رشوط ا ية الفكرية يف ا شأن جوانب ا ية  بادئ تو شاهئا عىل وضع  نذ إ نة  ملمعلت ا ل ب جهي ن مللكللج م م
نفاذ إىل  يةلالاتفاقات اخلاصة اب تخدام املوارد ا ية من ا تأ نافع ا تقامس العادل  ية وا ناملوارد الورا سـ ت مل للم ل  واكن .ملعث

شأ إذا  ية اليت  ية ابلقضااي ا ناء املوارد الورا يان مبصدر معلومات ميكن من إشعار أ نهذا العمل يريم إىل اإل لعمل ث تت م
نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا تاروا ادلخول يف اتفاقات  ملا ل ب ند معل.خ تجربة يف هذا ست وا تطالع علمي  نة إىل ا لل ا سـ للج

ية ياانت مجعت فهيا رشوط الاتفاقات ا لفعلاجملال وقاعدة  بادئ . ب نة عىل مجموعة من ا ملوكخطوة أوىل، اتفقت ا للج
تأطري  ية  تو لا جهي رشوع ل ها ونظرت يف  ية يف هذا اجملال و تجارب ا مهذا العمل مث أرشفت عىل مجع ا لعمل حتليلل

بادئ  ية ملمجموعة ا تو جهيا سابعة يف نومفربWIPO/GRTKF/IC/7/9ثالويقة (ل  ).2004 ل املقدمة إىل ادلورة ا

ية ميكن أن يكون لو .5 نوع من ثلموارد الورا يةل مزتايدة ا تجات جديدة يف  بحث وتطوير  هام همم يف ا تإ ن لل شك تس م
ية نا ية وا نولو عالقطاعات ا لص ج رشوط يف وتطرح . لتك تعلق  بهذا املضامر قضااي حامسة  نفاذ إىل تكل املوارد ت لا

شأن  ناجتة عن ذكل  بات ا ية والرت بل موردي املوارد الورا نرية من  بقة ا ية وممارسة املوافقة ا بالورا ل ث سـ يث ق تت ّ ملسـ مل
تخدام تكل املوارد وتطويرها ية من ا تأ نافع ا سـتقامس ا ت مل  ويريس لك من القانون ادلويل وعدد من القوانني .مل

ية ية والو نواللواحئ اإل طمي نرية وحتديد رشوط قل بقة ا سارية اإلطار الالزم ملامرسة املوافقة ا ية ا به الو ملسـت و سـ ل ن ملشـ ط
نافع نفاذ وتقامس ا ملا يولويج واملعاهدة ادلوية . ل نوع ا ية ا ية يف القانون ادلويل نذكر اتفا نارص الر لومن بني ا ب ت سـ للع ل قي ئ

ية لابشأن  با ية ا تملوارد الورا ن نظمة الفالث متدت يف عام .وملألغذية والزراعة  يولويج، اليت ا نوع ا ية ا يح اتفا ع و ب لت ل ق تت
ية1992 تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  نفاذ وتقامس ا ث، اإلطار ادلويل  ي مل ل وشمل تكل املعاهدة ادلوية .لل ملوارد بشأن ات

مت ية لألغذية والزراعة، اليت ا با ية ا عالورا ت ن ية لأل2001ت يف عام دلث با ية ا ت، املوارد الورا ن غذية والزراعة وقد لث
ية با ية ا بعض تكل املوارد الورا تعلق  نافع فامي  نفاذ وتقامس ا تعدد األطراف  تأرست نظاما  ن ث ب ي مل للل يا مع . م متشـو

                                                           

نوع ملزيد من املعلومات عن الاتف 2 تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياانت  شار إلهيا والواردة يف قاعدة ا ية ا منوذ ية وا تاقات ا مل مل ل ب ب مل للفعل ل ج ل
يولويج، انظر الواثئق   واملوقع WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 وWIPO/GRTKF/IC/5/9 وWIPO/GRTKF/IC/4/10لبا

ية يف نصوص . >html.index/contracts/esdatabas/en/tk/int.wipo.www://http<اإللكرتوين  بد باعة ا هيوحصحت بعض أخطاء ا ل لط ِّ
سري الاطالع علهيا تحريرية  يريات ا يتكل الاتفاقات وأدخلت علهيا بعض ا ل لتتغ  .ل
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نفاذ إىل  نظمي ا ية  نصوص علهيا يف تكل الصكوك ادلوية، وضعت األنظمة الو نافع ا نفاذ وتقامس ا لأحاكم ا ت ن ل مل مل لل ط
ية ية الفكرية حامسة ويف إطار اتف. ثاملوارد الورا بات اخلاصة بإدارة ا نافع، قد تكون الرت نفاذ وتقامس ا مللكاقات ا تي مل ل

تقامس العادل  ية وبصورة خاصة يف ضامن ا نفاذ إىل املوارد الورا نافع من ا يق  ها من أجل  ليف ضامن  ث ل م حتق تفعيل
هم شا نافع والاحرتام الاكمل ملصاحل موردي تكل املوارد و غلتكل ا م مل  .ل

سار .6 هم اذلي تؤديه املامرسات مويف  ية بصورة عامة، يعرتف ابدلور ا شأن املوارد الورا ياسة العامة  ملات ا ث ب لسـ
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تعاقدية  بات ا ية الفكرية يف الرت تعلقة اب نود ا ملوا ث ل ب ل مل يب تمللك بح من . ل صوأ

ية وال بات احملددة يف عدد من الصكوك اإل ميا قلتطل ّ نةمل بق أن نظرت فهيا ا ية اليت  للجعديد من القوانني الو سـ ، 3طن
ئة خطوط يف وكذكل  نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو شـبون ا ل للم مل ل ل ب جهي جلينل

ها تعام لعن ا يةخطوط  (سـ تو جهيبون ا يولويج) ل نوع ا ية ا متدها مؤمتر األطراف يف اتفا باليت ا لت ل ق امتع الاجّوجشع . ع
سادس مل ية لا نود منوذ بو عىل إحراز تقدم رسيع يف تطوير  يولويج الو نوع ا ية ا جؤمتر األطراف يف اتفا بق ي ب لت ل

تفق علهيا رشوط ا شأن ا تفاوض  ند ا تعاقدية  نظر يف إدراهجا مضن الاتفاقات ا ملية الفكرية ميكن ا ل ب ل ع ل ل . 4للملك
ية ال شأن ا ية  تو بادئ ا رشوع  مللكويريم هذا ا ب جهي ل للم ادلويل سـياق لاإلحاطة ابفكرية الوارد يف املرفق إىل مل

هال ية و ياسات املوارد الورا ية وضع  تعلق  تمكيلياسة العامة فامي  ث سـ بعمل ي  .لسـ

ها  .7 ية الفكرية حامسة يف ضامن  بات اخلاصة بإدارة ا نافع، قد تكون الرت نفاذ وتقامس ا يلويف إطار اتفاقات ا مللك تفعي ت مل ل
ن نافع من ا يق  لمن أجل  م نافع حتق تكل ا تقامس العادل  ية وبصورة خاصة يف ضامن ا ملفاذ إىل املوارد الورا ل ل ث

هم شا غلوالاحرتام الاكمل ملصاحل موردي تكل املوارد و ية الفكرية اليت ميكن حتديدها يف . م مللكومن قضااي ا
بحث  تاجئ ا ية الفكرية يف الاخرتاعات وسائر  بة حبقوق ا ية املطا ناك أ لالاتفاقات  ن ل هل تخدم فهيا مللكه تسـاليت 

ية الفكرية  ية عىل احملافظة عىل حقوق ا سؤو ها وا ية الفكرية وتر تقات من ا ية تكل ا مللكاملوارد و يص مللك لملك مل خشـ مل
نفاذ إىل . وممارسـهتا ية فامي خيص ا تعريف العالقات ا يةل  لوأشار بعض املعلقني إىل حمدودية العقود كو مي ل لتنظسـ

تخداهما ية وا سـاملوارد الورا شأن إنه. ث ية  يه العديد من اللواحئ الو رش يف هذا اجملال بل و ب مهنج شائع و ن تض طت تق من
ية الفكرية يف العقود  شأن جوانب ا ية  بادئ تو ية، وذلكل يطالب أحصاب املصاحل بوضع  مللكاملوارد الورا بم جهي ث

نافع نفاذ وتقامس ا ملاخلاصة اب  .ل

ثا لسـياسة العامةلادلويل سـياق لا لاث
 

نوع ا .8 ية ا لتاتفا نظمة الفاوق ميولويج و نان  هام 5لب ية اليت من بني ثا ية ادلوية الر سارات واحملافل احلكو سـا ل ئيمل م
نافعل اّطورت أطر نفاذ وتقامس ا شأن ا ملياسة العامة  ل ب  .لسـ

                                                           

سم الرابع من الويقة  3 نقاش املفصل يف ا تحديد ا ثانظر عىل وجه ا لق ل  .WIPO/GRTKF/IC/5/9ل
 .4/24انظر القرار  4
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ثاملعلومات، انظر الويقة ملزيد من  5
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يولويج  نوع ا ية ا باتفا لت ل  )CBD(ق

نافخطوط  نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو للمبون ا مل ل ل ب جهي هاجلينل تعام ئة عن ا نا لع ا سـ شـ  ل

يولويج، كجزء من قراره رمق 2002يف أبريل  .9 نوع ا ية ا سادس ملؤمتر األطراف يف اتفا متد الاجامتع ا ب، ا ت لل ل ق ع
ئة عن  خطوط، 6/24 نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا ية وا توصل إىل املوارد ا شأن ا ية  تو شـبون ا ل للم مل ل ل ب جهي جلينل

ها تعام لا هدف من تكل اخلطوط ا. 6سـ يولويج لوا نوع ا ية ا ساعدة األطراف يف اتفا ية  بتو ت م جهي لل ل تطوير ليف أعامل اق
ياغة اخلاصة اب نافع ويف أعامل وضع لتدابريلصوا نفاذ وتقامس ا شأن ا ياسة العامة  ية واإلدارية وتدابري ا رش مل ا ل ب سـ يع لت ل

نافع نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  رشوط  بات  ملالعقود وسائر الرت ل ب مب  7.تي

نظام ا نافعلا نفاذ وتقامس ا ملدلويل   لل

تدامة .10 ية ا متد مؤمتر القمة العاملي  سـا ملمن للت يذ تدعو إىل العمل من أجل 8ع ية  "تنف خطة  تفاوض، يف إطار اتفا قا ل
بادئ بون يولويج، ومع مراعاة  نوع ا ما ب لت نصفة  ل شاركة العادةل وا يع ا شاء نظام دويل  ية، عىل إ تو ملا مل شج ن جهي لتل

تأ بشلك فعال يف الفوائد يةملا تخدام املوارد الورا ثية من ا سـ ية  و9".ت تاسع ملؤمتر األطراف يف اتفا قوضع الاجامتع ا ل
يولويج يف مايو  نوع ا با لت نفاذ  بر2008ل شأن ا تني، هبدف اعامتد نظام دويل  تني ا لانمج معل شامل  ب ملقبل نسـ لل

سأةل امل ية ومواصةل العمل عىل  تعلق ابملوارد الورا نافع فامي  موتقامس ا ث ي ية يف مل تصةل ابملوارد الورا يدية ا ثعارف ا مل لتقل
يولويج) ي(8إطار املادة  نوع ا ية ا ية من اتفا بواملواد ا ت لن ل شأن . قملع نظام ادلويل  تفاوض حول ا يا ا بوجيري حا ل ل ل

رشوع بروتوكول هبدف اعامتده إن أمكن يف مؤمتر األطراف العارش نافع عىل أساس  نفاذ وتقامس ا ما مل  .ل

ملنظمة األمم ا  )الفاو(تحدة لألغذية والزراعة م

ية لألغذية والزراعةبشأن الاملعاهدة ادلوية  با ية ا تملوارد الورا ن  لث

ئة الفاو للموارد  .11 ية لألغذية والزراعة، تفاوضت احلكومات يف إطار  تصدي خلصائص املوارد الورا ييا إىل ا ث ل هسع
ية لألغذية والزراعة، حول املعاهدة ادلوية  لالورا ية لألغذية والزراعةملواربشأن اث با ية ا تد الورا ن وأرست هذه . لث

نافع  نفاذ وتقامس ا تعدد األطراف  ملاملعاهدة نظاما  لل ية لألغذية والزراعة ودخلت م با ية ا ية من املوارد الورا تأ تا ن ث ت لمل
نفاذ يف  با4.12ت ونص املادة .2004ن يويو 29لحزي ا ية ا رس إىل تكل املوارد الورا نفاذ ا شأن ا ن  ث ي ل لب ّ تية يف إطار مل

نقل املواد ية موحدة  تىض اتفا رس  تعدد األطراف املذكور عىل توفري احلصول ا نظام  لا ي ّل ق مبق ّم ئة . مل متدت ا لهيوا ع

                                                           

 .ألف، املرفق-6/24انظر القرار رمق  6
نافع،  7 نفاذ وتقامس وا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا تصدي  ملند ا ل ب مل لل ل ية حتتوي ع تو جهيخطوط بون ا ية إىل ال تا لعىل اإلشارات ا دلور اذلي ميكن أن ل

ية  بالمللكتؤديه ا تعاقدية تيفكرية يف الرت بات ا نفاذ ل ية لشأن ا نافعثإىل املوارد الورا شمل الاميكن : ملوتقامس ا تعاتأن  شمل دية قلتفاقات ا ترضورة أن 
يص ابملوافقة  شأن اخرتاعات وإصدار ترا يه  يق أي حق مت احلصول  شرتك والالزتام  بحث ا ية الفكرية ا تعامل حقوق ا بات ا ختر مللك بي عل ب مل ل سـ بتطت

شرتك ية ا شرتكة، وإماكية ا ملا ن سامهة، مللكمل ية الفكرية وفقا ملدى ا ملة يف حقوق ا بغي مللك شأن نقل املواد إىل ما إذا اكن  نظر يف أي اتفاق  بغي ا نو ين ب ل ي
رشوط ية الفكرية، وإذا اكن األمر كذكل ما يه ا لاحلصول عىل حقوق  يص ، وما إذا اكن من اجلائزللملك ية ختص  ها للغريملكأية حقوق   مبا فهيا نقلأو 

ية ا ثال ال احلرص ما ييللفكرية، مللكحقوق ا يل ا نقدية عىل  نافع ا شمل ا ملوقد  س ل مل سويق: بت يص يف حاةل ا لتدفع حقوق الاخرتاع ورسوم الرت  خ
ية الفكرية ذات الصةل، وق شرتكة حلقوق ا ية ا مللكوا ثال ال احلرص ما ييلدململلك يل ا نقدية عىل  نافع غري ا مل مشل ا س ل ية: بمل شرتكة حلقوق ا ية ا مللكا  ململلك

 .الفكرية ذات الصةل
مترب  8 سربغ يف  تدامة يف جوها ية ا سبعقد مؤمتر القمة العاملي  ن سـ ملمن  .2002للت
تدامة، الفقرة  9 ية ا يذ مؤمتر القمة العاملي  سـانظر خطة  ملمن للت  ).س(44تنف
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نقل املواد يف قرارها رمق  ية للمعاهدة الاتفاق املوحد  لالرئا وتعمل العديد . 2006ن يويو 16 املؤرخ يف 1/2006ّسـ
نظ يا يف إطار ا لمن مراكز األحباث حا تعدد األطراف املذكورل  10.مام 

ها ية و با ية ا سلوك ادلوية مجلع املواد الورا نقلمدونة ا ت ن ث ل  لل

ية لألغذية والزراعة .12 با ية ا نظام العاملي للموارد الورا تأحد مكوانت ا ن ث نافع 11لل نفاذ وتقامس ا شري إىل عقود ا مل اليت  ل ت
ية و با ية ا سلوك ادلوية مجلع املوارد الورا نقنذكر مدونة ا ت ن ث ل نظمة الفاو12)1993(لها لل متد مؤمتر الفاو هذه .مل  ع وا

يح للحكومات إطار1993املدونة يف عام  يت كصك طوعي  ياغة اّ ية أو  تعمهل يف وضع اللواحئ الو ص ميكن أن  ن طسـ ت
ية يع املواد الورا ثالاتفاقات الالزمة  ية لألغذية والزراعة من 2009ويف عام . مجل ئة املوارد الورا ست  ث، ا ي همت ل

 13. الفاو أن يراجع املدونةمؤمتر

سابق رابعا نة ا لمعل ا للج
 

نة، يف دورهتا األوىل اليت انعقدت يف أبريل  .13 للجأيدت ا يذ هممة من شأهنا أن تفيض إىل2001ّ يل تنف  ل وضع د
تعاقدية  نافع مع مراعاة الطلللمامرسات ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تعاقدية  ملألغراض الاتفاقات ا ث ل ب ابع ل

تلف  تحويالت داخل  تلف ا ية و تلف املوارد الورا تلف أحصاب املصاحل و ياجات اخلاصة  خموالا ل خم ث خم مبخ حت
يةيلسـقطاعات ا شأن املوارد الورا ثاسة العامة  ند 14.ب همة،ع و نظر يف هذه ا ملا باع مهنج ذي ل نة ا ت قررت ا للج ّ

تعاقدية يل املامرسات ا تطوير د تعلق  لخطوتني فامي  ل ب  15.ي

ياانت واكنت اخل .14 ية يف شلك قاعدة  تعاقدية ا تعراض نظايم لالتفاقات ا بطوة األوىل يف ذكل املهنج إجراء ا لفعل ل سـ
ث وحددت الويقة 16.شـبكية ّWIPO/GRTKF/IC/2/3 ية الفكرية يف نود ا نة  ية ا بادئ ا مللك ا بملمك لعمل لمل

ية وتقامس نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تعاقدية  ثالاتفاقات ا ل ب نافعل ّضافة إىل ذكل، أعدت دراسة حول وابإل. مل ا
يان معمم عىل نطاق واسع  ناد إىل ا ية ابال يص املوارد الورا ية الفكرية وتر َّا ب ت خ تمللك سـس ث

(WIPO/GRTKF/IC/Q.2)ية يص ا ملعن، مجلع املعلومات حول العقود والرتا تلمة . خ ملسـومجعت الردود ا ُ
شأن الاتفا ية رائدة  ياانت  يان يف قاعدة  بعىل الا بكب شـب نفاذ إىل سـت ية الفكرية وا تعلقة اب تعاقدية ا لقات ا مل مللكل

نافع ية وتقامس ا ملاملوارد الورا ياانت وأدخلت فامي بعد 17ث تعديالت الالزمة عىل قاعدة ا با تاحة لل ية ا مل اإللكرتو ن
شفت 18.بثالث لغات تحديد قضااي اك و بعة  ناجه ا بري يف ا نوع  شأن العقود عن  بو  ياانت الو لقاعدة  ت مل ك ت ب ي ّب مللكية مل

                                                           

تابعة للمجموعةتسرتشد  10 ية ا بحوث الزرا لاملراكز ادلوية  ع لل شاريل ية ادلويةةست الا بحوث الزرا ل  ع ية إىل  لل احلد من الفقر واجلوع، "مبرؤيهتا الرا
يادة رشاكة وروح ا ية اجلودة وعالقات ا ية ادلوية عا بحوث الزرا ية من خالل ا رش، وزايدة مرونة األنظمة اإليكولو سني تغذية وحصة ا لقو لج ل ل ع ل ب ". لحت

توبر 16ويف  سك مجم2006ك أ ية ادلوية، اليت  بحوث الزرا رش مركزا  مت، ابدر أحد  ل ع لل يع عىل اتفاقات مع وعع تو ية خارج املوقع، اب قات مواد ورا ل ث
ها حتت مظةل املعاهدة ية لألغذية والزراعة فوضعت مبوجب ذكل اجملموعات اليت  با ية ا شأن املوارد الورا ية للمعاهدة ادلوية  ئات الرئا متلكا ت ن ث ب ل سـ لي  .له

 .<http://www.cgiar.org/impact/genebanksdatabases.html>انظر 
11 <http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globplan/en>. 
12 <http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/en>. 
 .29الفقرة  و28 ة، الفقرCGRFA-12/09/Reportثانظر الويقة  13
همة أ 14  . WIPO/GRTKF/IC/1/13ث؛ وانظر أيضا الويقة 41 إىل 35، الفقرات WIPO/GRTKF/IC/1/3ث، الويقة 1.ملا
تعراض شامل : اكن هذا املهنج مقدما كام ييل 15 شأن ونظايمسـأوال، ميكن إجراء ا ية  يع الاتفاقات احلا يا، وبعد  ية الفكرية، واث نود ا ب للك  ل جتم ن مللكب

بادئ اليت حددها أعضاء ا تغريات وا يق لك ا تعراض، ميكن  نافع من خالل ذكل الا نفاذ وتقامس ا لا مل مل ب سـ مل ّل يل املامرسات تط لنة ألغراض إعداد د لج
ية  منوذ ية الفكرية ا جونود ا لمللك  ).134، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (ب

 .133، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثانظر الويقة  16
ثناء عىل اقرتاح قدم يف الويقة  17 ِّ ثةWIPO/GRTKF/IC/3/4ب ثا نة يف دورهتا ا يه ا ل ووافقت  ل للج  .عل
 .15 إىل 13، الفقرات WIPO/GRTKF/IC/4/10 انظر الفقرة 18
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ثويف ادلورة الرابعة، قدمت األمانة تقريرا عن ذكل العمل يف الويقة  19.الفكرية وإدارهتا يف هذا اجملال ّ
WIPO/GRTKF/IC/4/10 ية تعلقة اب يص ا ثةل عن املامرسات اجلارية يف العقود أو الرتا مللك لإليان بأ خ ملم ت

ية  .ثالفكرية واملوارد الورا

سة، قد .15 نة اخلا ِّويف دورة ا م تحديث اذلي طرأ عىل ٌ تقريرWIPO/GRTKF/IC/5/9ثم يف الويقة للج ل عن ا
يل ية، و يل وا ياانت شامةل ا بحت بذكل قاعدة  ياانت العقود اليت أ ٌقاعدة  حتل تغط شغ ب ص لب ية الواردة لت ياانت ا ن  لتقب لل

ياانت العقود  شأن جوبيف قاعدة  توجهيات  بملواصةل تطوير ادلالئل وأفضل املامرسات وغريها من ا ية ل مللكانب ا
 20.الفكرية يف العقود

سادسة،  .16 نة ا لويف دورة ا ية املقدمة يف مرفق الويقة للج تو بادئ ا رشوع ا نة يف  ثنظرت ا جهي ل مل م للج
WIPO/GRTKF/IC/6/5) نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية لعقود ا شأن ا ية  تو بادئ ا ملرشوع ا ل ب جهي ل مل ) مللكم

يقات علهيا ندت ا. تعلوقدم عدد من الوفود  تفق علهيا أو احملددة يف ستوا بادئ ا ّلويقة إىل املعلومات احملصةل وا مل مل ّث
تعاقدية يل املامرسات ا سري قدما يف هممة وضع د هدف هو ا نة امخلس األوىل، واكن ا لدورات ا ل ل بقت .لللج ّ و ط

بادئ يف شلك تعاقديةملتكل ا يل للمامرسات ا رشوع د ل  ل  .م

سابعة، ارتقت إىل اخلطوة .17 نة ا لويف دورة ا ية ابلويقة للج ثا ث ا ن  من خالل تطوير WIPO/GRTKF/IC/7/9ل
بادئ األربعة اليت  ناد إىل ا يل املامرسات ابال بقة ألغراض تطوير د نة وا بادئ اليت حددها أعضاء ا ملا ل ملط للج ستمل ّ ّ

ية ثا نة خالل دورهتا ا ننظرت فهيا ا ل ية .للج بادئ ا نة إىل اإلحاطة علام مبضمون الويقة وا يت ا لعمل ود مل ث للج ّاحملددة ع
تحديث الوارد يف املرفق فامي  ية وا تخالص أحاكم تعاقدية منوذ تعاقدية وإماكية ا يل املامرسات ا لتطوير د سـ ن ل ل جل

تعاقدية و يل املامرسات ا رشوع د لتعلق  ل مب بل، مبا يف ذكل ي يارات العمل ا نظر يف  يق عىل ذكل وا ملقا خ ل لتعل
يارات املذكورة يف الفقرات  يقات عىل مضمون الويقة و 21. أعاله42 إىل 40خلا ثقدم عدد من ا لتعل ِّ

                                                           

يص 19 شأن العقود نصوص العديد من العقود والرتا بو  ياانت الو خمشلت قاعدة  ب ي شأ يف . ب ية الفكرية اليت  تعلقة اب يف أمه القضااي ا نوميكن  مل تن مللك تص
تايل نحو ا تعاقدية عىل ا بات ا لتكل الرت ل ل ية الفكرية : يت بااتت؛ وحق املؤلف؛ واألرسار ؛ والرباءات؛ والرت)عام(مللكا تودلي ا نيص؛ وحقوق  لسـ م خ

ية الفكرية رسية؛ وا نازل عن احلقوق؛ وا تجارية؛ واإلشارات املمزية؛ وا مللكا ل ت لل بو . ِّ ياانت الو ياانت الواردة يف قاعدة  يل مفصل  يولالطالع عىل  ب ب للحتل ّ
ثشأن العقود، ميكن الرجوع إىل الويقة   .WIPO/GRTKF/IC/5/9ب

يا و16 واملرفق وفهيام إشارة إىل 2، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/5/6ثالويقة انظر  20 يا13ج اتفاقا منوذ  .فعل اتفاقا 
نفاذ إىل املوارد : 42 إىل 40، الفقرات WIPO/GRTKF/IC/7/9ثانظر الويقة  21 شأن ا تعاقدية  ية الفكرية يف الاتفاقات ا لاكنت جوانب ا ب ل مللك

نافع حمطّ ترك ية وتقامس ا ملالورا يةث ية الفكرية واملوارد الورا نة يف جمال ا بري يف أعامل ا ثزي  للج بادئ . مللكك ند هذه الويقة عىل املعلومات اجملمعة وا ملو ث ّس ت ت
نة امخلس األوىل تفق علهيا أو احملددة يف دورات ا للجا تعاقديةّمل يل املامرسات ا سري قدما يف هممة تطوير د ية ا ل  ل ل بادئ يف شلك. بغ بق تكل ا ملويه   ّتط

ية تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة احلا يل املامرسات ا لرشوع د ث ل ل توايت.م نة عىل ثالثة  ية يف معل ا تا بارشة اخلطوات ا سـ ومن املمكن  للج ل مل تطوير : م
يولويج؛ نوع ا ية ا ها قرار مؤمتر األطراف يف اتفا شجع عىل و ثل تكل اليت  ية  منوذ ية؛ وتطوير األحاكم ا بادئ ا با ت ي لعمل لمل ل ق ضع م ّج رشوع ل م ومراجعة 

تعاقدية ومواصةل بلورته يل املامرسات ا لد سابعة، قد . ل نة ا شات دورة ا نا لويف  للج ق يقات إأيرغب م تقدم  نة يف ا تعلعضاء ا ل بادئ يفضابللج ملة عىل ا
تعاقدية يل املامرسات ا رشوع د يغة األوىل  بق حتديدها هبدف تطويرها وهلم أيضا أن يعلقوا عىل ا ية اليت  لا ل مل لص سـ . ث الواردة يف مرفق هذه الويقةّلعمل

نة  ية يك تطورها ا بادئ ا يغة معدةل  نظر يف  نقاش، ميكن ا للجوعىل أساس ذكل ا لعمل للم ص ل ّل بلّ متدها يف ا ملسـتقأو  يغة معدةل .تع ّ وميكن إعداد  ص
يقات اإلضا سابعة فضال عن ا ية تقدم يف ادلورة ا هامات إضا ية عىل أساس إ تو بادئ ا تعلرشوع ا ل جهي ل مل لمل ّ ف ثةل املقدمة س مية واملداخالت واأل إىل ف

بل ناألما يةل أعامل . 2005 فرباير 28قة  يعة  باق  نة وإصدارها دون ا ية وفقا إلطار أمع يف معل ا تو بادئ ا ياغة تكل ا حصوميكن  ب س للج جهي ل مل طص ت ّ
ها القانوين باق و نة معوما وال ا ضعا ست بعض ا. للج تعاقدية  يل املامرسات ا رشوع د ملومل يؤخذ يف  ب ل ل شات سابقة م نا ية اليت حددت يف  قبادئ اإلضا مِّ ف
يا ها من قرارات  سـنة ملا قد يكون  سـ ياسة العامةسـياق ّة خاصة أو تطورات أخرى يف يلللج شاء حممكة .لسـا ثال ابالقرتاح الرايم إىل إ تعلق  ن ففامي  مي

ناف ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة بعقود ا نظر يف القضااي ا ملخاصة  ث ل مل لتات بديةل خمصصة ئع، ميكن األخذ به جزيا من خالل وضع إجراءلل ية وسّ
ن نازعات مع مراعاة الطابع اخلاص اب ملا يةامل ية الفكرية يف املوارد الورا تعلقة جبوانب ا ثزعات ا وميكن أن يامتىش ذكل والاقرتاح اذلي تقدمت به . مللكمل

بو إماك بحث الو يوية والصني بأن  بدلان اآل نمجموعة ا ي ت سـ تحكمي والوساطة وغريها من ل ثل ا نازعات بوسائل بديةل،  سوية ا ليات تقدمي خدمات  مل مت
شالكت ا ناسب خصوصا ا حملاإلجراءات اليت  مل يدية والفوللكورت تعلقة ابملعارف ا ية الفكرية ا تقليطة بقضااي ا لمل  .مللك

ثناقش الويقة و سأةل بصورة أ) 64 إىل 62الفقرات  (WIPO/GRTKF/IC/6/6ت نظر يف تكل اإلماكية فامي . ّمعملهذه ا نة يف ا نوقد ترغب ا ل للج
تحكمي والوساطة بو  ناد دور إىل مركز الو ية، مبا يف ذكل إماكية إ للتعلق ابملوارد الورا ي سـ ن ث  .ي
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WIPO/GRTKF/IC/7/9  بل املقرتح يف الفقرة يدا للعمل ا ملقتأ وأعرب عدد من الوفود عن . ث من الويقة43ي
بل املقرتح يف الفقرة  تعاقدي املفصل يف الويقة، 43ملقاعرتاض شديد عىل العمل ا ث من الويقة وعىل املهنج ا ل ّث

ية ّمرصحني بأن ذكل الع ية املا نظر إىل الو نة وال سـامي اب تعاد عن معل ا لمل سوف يؤدي ال حمال إىل الا ضع ل للج ب
نظمة بة اليت متر هبا ا ملا بل يف ئوخلص الريس . ّلصع نة ا ملقيف تكل ادلورة إىل انعدام توافق اآلراء حول معل ا للج

تفظ اب اجملال واقرتح عدم اختاذ أي قراذكل ملر يف تكل ادلورة عىل أن  نة ُحي للجساةل يف جدول أعامل دورة ا
نة ثا ما  .22ل

نة، اليت انعقدت يف يويو  .18 ثا نة ا نويف دورة ا ل بادئ 2005مللج رشوع ا شأن  نة  مل، قدم تقرير عن معل ا م ب للج ِّ
ية يف الويقة  تو ثا جهي تعلق .WIPO/GRTKF/IC/8/9ل تكل الويقة وواثئق أخرى  نة علام  ت وأحاطت ا ث ب للج

ّند جدول األعامل اخملصص لل نظر املعرب عهنا يف تكل بب تلف وهجات ا ية وأحاطت علام أيضا  َّموارد الورا ل مبخ ث
سأةل تاسعة . ملا نة ا لويف دوريت ا تقريرين )2006نومفرب (والعارشة ) 2006أبريل (للج نة كذكل يف ا ل، نظرت ا للج

شأن تخذ أي قرار موضوعي يف هذا ا ية دون أن  تو بادئ ا رشوع ا لعن  ت جهي ل مل  .ّم

ن .19 رشة، صدرت الويقة للجويف دورة ا ثة احلادية   اليت طلب إعدادها WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ع
ية ية الفكرية واملوارد الورا يارات ملواصةل العمل عىل ا توي عىل مزيد من ا ثخالل ادلورة العارشة واكنت  خل . مللكحت

يار  شاورات أحصاب املصاحل حول"ثمن مقدمة الويقة، يقرتح " 9"خلويف ا يارات  نظر يف  ملا بادئ خل رشوع ا مل  م
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  شأن املامرسات ا ية ومواصةل تطويرها  تو ثا ل ب جهي " WIPO/GRTKF/IC/7/9ل

ها  نوان الفرعي فقويف مر تقامس "لعحتت ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية وا شأن ا نة  شطة ا لليارات األ مل ل ب مللكن ملمك خ
نافع نصف  للمالعادل وا يار ج" مل تاحة واملدرجة يف : "ح ما ييلُ، يقرت2.خليف ا ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا ملابال ف ست

تعاقدية الواردة يف مرفق  يل املامرسات ا نظر يف العمل أكرث عىل وضع د نة يف ا ياانت، قد ترغب ا لقاعدة ا ل ل للج لب
WIPO/GRTKF/IC/7/9 ثالويقة

23." 

ية .20 يارات املوارد الورا ثونقلت قامئة  يار من جديد خ شأن خ، مبا فهيا  ية  تو بادئ ا رشوع ا بمواصةل تطوير  جهي ل مل م
نافع، تقامس العادل  نفاذ وا ية الفكرية  للما ل لل ثيقة  والوWIPO/GRTKF/IC/12/8(a)ثيف الويقة  مللك

WIPO/GRTKF/IC/13/8(a) رشة ية  ثا ع يف ادلورتني ا ن رشة ) 2008فرباير (ل ثة  ثا عوا ل توبر (ل ، )2008كأ
يغة املعدةل للويقة  ثويف ا ث اليت أعدت ورشت يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)ّلص ن ّ

WIPO/GRTKF/IC/16/6 Prov. . سادسة نة ا يارات املعدةل اليت أعدت ألغراض دورة ا لويف قامئة ا للج ّخل ّ
ثرشة يف الويقة  يار جWIPO/GRTKF/IC/16/6ع ية [ يف املرفق 2.خل، يقرتح يف ا تو بادئ ا جهيرشوع ا ل مل م

تعاقدية نظر "، ]لللمامرسات ا ية ومواصةل لا تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  جهييف  ل مل م مل خ
تعاقدية الواردة يف مرفق الويقة  شأن املامرسات ا ثتطويرها  ل ناد إىل WIPO/GRTKF/IC/7/9ب ست، ابال

ية ياانت ا تاحة واملدرجة يف قاعدة ا ية ا بكاملعلومات اإلضا لشـف ب  ".لمل

رشة يف م .21 سادسة  نة ا عويف دورة ا ل تحديث احلايل 2010ايو للج نة من األمانة أن تعد هذا ا ست ا ل، ا للج ّمت ل
نوع  تصةل اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا بو  ياانت الو ثا لقاعدة  ية وحتد تو بادئ ا ترشوع ا مل مل ل ب ي ب ي جهي ل مل لمل

ية بكة العا يا عىل ا تاحة حا يولويج ا ملا شـ ل مل لب يا. ل تعممي ا سـتبوعقب ذكل القرار، ابدرت األمانة  ن عىل ادلول ب
بني  تلم). WIPO/GRTKF/IC/Q.6ثالويقة (قاألعضاء واملرا ند ذكل الطلب، ا سـونزوال  ت األمانة العديد ع

بع ية و منوذ ية وا يان والاتفاقات ا سـمن الردود عىل الا جلفعل لب ية وةسـت ية منوذ بادئ تو ج  مبادئ أخرى وغريها جهيم
شطة يف هذا اجملال تالم. نمن املعلومات حول األ ند ا سـو هام ع هوم أنه من املمكن اإل س تكل املواد، اكن من ا ملف

يغة اجلديدة للويقة  ثهبا يف إعداد ا ثوترد يف الويقة  .WIPO/GRTKF/IC/7/9لص
                                                           

 .201، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/7/15 ثالويقةانظر  22
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9 وWIPO/GRTKF/IC/6/5 وWIPO/GRTKF/IC/5/9انظر الواثئق  23
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WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 تلمة ياانت واملواد ا سـ معلومات عن حتديث قاعدة ا ملب مذكرة عن ("ل
شأن اتفاقات  ية  بو اإللكرتو ياانت الو بحتديث قاعدة  ن ي يولويجب نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا با ت مل مل لل  ").ل

سا تعاقدية مخا يل املامرسات ا نة دل لبادئ وضعهتا ا ل للج م
 

تعاقدية اذلي حظي بدمع عىل نطاق  .22 يل املامرسات ا تطوير د بادئ  رشوع ا ية  ثا نة يف دورهتا ا لحددت ا ل ل مل م ن ل للج ّ
نة  24.واسع للجوعلق أعضاء ا بادئ األربعة احملدعىل ّ ّا ّ مث حددوا WIPO/GRTKF/IC/2/3ثدة يف الويقة مل

نة ية ا بادئ اإلضا ملمكبعض ا ف ية يف الويقة . مل بادئ ا ثوحددت ا لعمل مل ِّWIPO/GRTKF/IC/2/3كام ييل : 

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 1ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن يةي منوذ ية الفكرية ا جنود ا لمللك  ب
رشي والهنوض هبا وحاميهتا، القامئة عىل الاعرتاف  تاكر ا ية لإلبداع والا ية وغري الر بيع األشاكل الر ب مس مس لجبم

نقوةل أو املربطة هبا ية ا تاملوارد الورا مل  .ث

بدأ  تعاقدية : 2ملا يل املامرسات ا ية الفكرية واحملددة يف د تعلقة اب لبغي أن تراعي احلقوق والالزتامات ا ل ّمل مللك ين
يةاخلصائص الق شأن املوارد الورا ياسة العامة  ية واألهداف واألطر اخلاصة اب ية للموارد الورا ثطا ب سـ ث  .لع

بدأ  تعاقدية : 3ملا يل املامرسات ا ية الفكرية واحملددة يف د تعلقة اب لبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا ل ّمل مللك ين
تصدي ل يني وا يع أحصاب املصاحل ا ية  شاركة الاكمةل وا لا ن مجل لفعل تفاوض حول العقود ملعمل سار املربطة اب لقضااي ا ت مل

يدية يف حال اكنت  نافع، مبا يف ذكل أحصاب املعارف ا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية ألغراض ا نود ا تقلووضع  مل ل لب مللك
شموةل ابالتفاق يدية  ماملعارف ا  .لتقل

بدأ  ية الفكرية واحملد: 4ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن تعاقدية ي يل املامرسات ا لدة يف د ل
ية تجارية والعر تجارية وغري ا ية، مبا يف ذكل أوجه الاتفاع ا تلف أنواع الاتفاع ابملوارد الورا يزي بني  فا ل ل ن ث ن خم  .لمت

نفاذ  .23 ية الفكرية  شأن ا ية  تو بادئ ا رشوع ا شأهنا يف  تلمة  يقات ا بادئ وا للونقلت تكل ا ب جهي ل مل م ب سـ تعل مللكمل مل ل ُ
تقامس العاد نافع الوارد يف مرفق هذه الويقةلوا ثل  بادئ . للم يقات املقدمة عىل ا ية ا تا ملوتلخص الفقرات ا تعل ل لل

نةاألربعة ا ية اليت حددهتا ا بادئ اإلضا نة إىل جانب ا للجليت اقرتهحا أعضاء ا مل ّللج  :ف

بدأ  ية الفكرية واحملددة يف : 1ملا تعلقة اب ّبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا مللك ملن يةبنوي منوذ ية الفكرية ا جد ا  لمللك
رشي والهنوض هبا وحاميهتا، القامئة عىل  تاكر ا ية لإلبداع والا ية وغري الر يع األشاكل الر بالاعرتاف  ب مس مس لجبم

نقوةل أو املربطة هبا ية ا تاملوارد الورا مل  .ث

تعاقدية .24 يل املامرسات ا رشوع د بدأ األول ثالثة معايري من  لسد هذا ا ل م مل  :ّجي

مترص  )أ( تعاقدية عىل يق يل املامرسات ا لرشوع د نود ل تعاقدية ملالبا ية الفكرية من الاتفاقات ا لتعلقة اب مللك
نافع نفاذ وتقامس ا ملشأن ا ل ها خارجة عن والية 25.ب ـي  نارص األخرى  لك أما ا فه بو وترتك للمحالع ل فيالو

ياسة العامة  ية هبا، دون إغفال األطر القانوية وتوجهيات ا سارات ا سـوا ن ن لمل الصادرة عن تكل احملافل ملع
سارات األخرى؛  ملوا

                                                           

سم WIPO/GRTKF/IC/2/3ثانظر الويقة  24 ثالويقة (ئوانظر أيضا خالصات الريس .  وما بعدها50ب، الصفحة .5لق، ا
WIPO/GRTKF/IC/2/16 96، الفقرة.( 

 ).75، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (بانظر امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا  25
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ية، أال وهو الهنوض  )ب( ية الفكرية األسا تعاقدية أحد أهداف ا يل املامرسات ا رشوع د سد  سـو ل ل م مللكجي ّ
نفاذ إىل  ية من ا تأ نافع ا تقامس العادل  ها، وال سـامي ا تاجئه و رشي وتعممي  تاكر ا لابإلبداع والا ت مل للم ل ن ب بيقب تطل

ية  تخداهما؛ثاملوارد الورا  سـوا

يل املامرسات و )ج( رشوع د ية املعرتف هبا يف  تاكر واإلبداع القامئة عىل املوارد الورا لشمل أشاكل الا م ث ب ت
ية، ية وغري الر تاكرات الر تعاقدية الك من الا مسا مس ب يدية املربطة 26ّل تايل احرتام املعارف ا تيض اب ت مما  تقل لل يق

ية  .ثابملوارد الورا

بدألوأعربت مجموعة واسعة ا .25 هذا ا يدها  نة عن تأ ملنطاق من أعضاء ا ي بدأ، 27.لللج شأن هذا ا باحث  ند ا مل و ب ت لع
يقه  ية عىل  تا يقات ا نة اب بتقدم أعضاء ا ل ل تعل تطللج ناسبل  :ملا

ية وادلوةل  - نحت ملوردي املوارد الورا بدأ دون اإلخالل ابمحلاية القانوية اليت  نفذ ا ثبغي أن  ن مل مي ّن ي
 28وجامعاهتا؛

يزي؛وقد يكون نطا - بق دون  بدأ واسعا أكرث مما يلزم يف حال  متق ا ط ِّمل
29 

يعة  - يه يف ا شلك اليت اكنت موجودة  ية يف ا بان أن املوارد الورا يقه يف ا بغي أن يأخذ  بو ل ث سـ لطب حل فتط ين
تة  شافات ا بحوالا لت ية الفكرية؛ك ها حبقوق ا مللكست مؤهةل لالعرتاف  ل  30لي

ية الف - بغي الرجوع إىل اتفاقات ا مللكو ية ين سرتشد به يف تعريف حدود أنظمة ا يل  مللككرية القامئة كد ي ل
 31الفكرية؛

تخداما أوحض ملصطلح  - يق ا شمل ا بغي أن  سـو ب لتطي تاكر"ومصطلح " اإلبداع"ين تاكر "بالا ب، وال سـامي الا
تاكر " الرمسي"  32؛"غري الرمسي"بوالا

بان إماكية توفري امحلاية اخلا - يق يف ا بغي أن يأخذ ا نو سـ حلب لتط يةين يدية واملوارد الورا ثصة للمعارف ا  33.لتقل

بدأ  يق ا ند  بار  نة يف عني الا ها أعضاء ا يقات اليت قد ملوقد أخذت لك ا ب ع ت للج تطتعل ع يل 1ّمل ل يف تطوير د
تعاقدية يف املرفق  .لاملامرسات ا

                                                           

تاكر غري الرمس"عن تعريف مصطلح  26 تاكر الرمسي"ومصطلح " يبالا ية، " بالا ياق املوارد الورا ثيف  ثانظر الويقة سـ
WIPO/GRTKF/IC/1/3 9، الفقرة. 

 .WIPO/GRTKF/IC/2/16ثانظر الويقة  27
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر إكوادور  28
 ).96، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (ئانظر خالصات الريس  29
ية ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة ( إكوادور انظر 30 تحدة األمر يكوالوالايت ا  ).WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مل
ية  31 تحدة األمر يكانظر الوالايت ا  ).74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مل
ندا  32 يا وكواب ) 82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (والصني ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (كانظر  ليفوبو

ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو وفزنويال  هورية ادلو نوا يك ثالويقة (واملغرب ) 56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (مينمجل
WIPO/GRTKF/IC/2/16 ثالويقة (يوسورسا ) 79، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 83، الفقرة.( 

يا  33 يقنوب أفر  ).80، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (ج
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بدأ  يل : 2ملا ية الفكرية واحملددة يف د تعلقة اب لبغي أن تراعي احلقوق والالزتامات ا ّمل مللك تعاقدية ين لاملامرسات ا
ية شأن املوارد الورا ياسة العامة  ية واألهداف واألطر اخلاصة اب ية للموارد الورا ثاخلصائص القطا ب سـ ث  .لع

ياسة  .26 ية اخلاصة اب تعاقدية مراعاة األهداف واألطر القطا يل املامرسات ا بدأ عىل أن يكفل د سـحيرص هذا ا ع ل ل لمل
ية اليت مت تطو شأن املوارد الورا ثالعامة  يةب نيرها أو اجلاري تطويرها يف احملافل ادلوية ا وتؤخذ تكل األهداف . ملعل

يث ماكن الاخرتاع أو جمال  يزي من  بان مع ضامن أال تؤدي حقوق الرباءات إىل أي  حواألطر يف ا مت حلسـ
يا نوعة  توردة وتكل ا تجات ا يزي بني ا يا وال أي  نولو حملا ملص سـ ن ملمت مل ج يه هذا ا. لتك ملومن بني ما يقوم  بدأ قرار عل

نظمة األغذية والزراعة يولويج و نوع ا ية ا توافقا ومعل اتفا نة  نة أن يكون معل ا مأعضاء ا ق بم ت للج لللج  وهو 34.ل
نافع نفاذ وتقامس ا ية اب تلف احملافل ا ية واملفاهمي اليت بلورهتا  تو بادئ ا بادئ العامة وا مليراعي ا ل ن خم جهي ل مل . ملعمل

ثال يف  بة إىل العقود املربمة  سـواب مسـ شئ يف إطار لن نافع، اذلي أ نفاذ وتقامس ا تعدد األطراف  نظام  نياق ا مل لل مل
يس فقط ملصلحهتم اخلاصة وإمنا  ية لألغذية والزراعة، يعمل األطراف  با ية ا لاملعاهدة ادلوية للموارد الورا ت ن ث لل

متع ادلويل يكون. جملأيضا لصاحل ا نة األوىل أنه  نذ دورة ا سـواقرتحت ادلول األعضاء أيضا  للج هم إدراج م مل من ا
تعاقدية نرية يف الاتفاقات ا بقة ا لاملوافقة ا ملسـتسـ تعاقدية  35.مل يل املامرسات ا يكون د لوابإلضافة إىل ذكل،  ل سـ

ية املذكورة ها داخل قطاعات املوارد الورا سدا  ية و تجارية احلا تعاقدية وا ثتوافقا واملامرسات ا جم ل ل لل  .ّم

ية، خلص الريس إىل  .27 ثا نة ا ئويف دورة ا ن ل نطاقللج بدأ قد حظي بدمع واسع ا لأن هذا ا شأن .36مل باحث  ند ا ب و ت لع
ناسب يقه ا ية عىل  تا يقات ا نة اب بدأ، تقدم أعضاء ا ملهذا ا ب ل ل تعل للج تطمل  :ل

سدة يف املعاهدات ادلوية  - متع ادلويل كام يه  توافقا ومصاحل ا بدأ  يق هذا ا لبغي أن يكون  جم مل ّب جمل م تطن ي
ية،  شأن املوارد الورا مالكربى  ث ية ب با ية ا يولويج واملعاهدة ادلوية للموارد الورا نوع ا ية ا تثل اتفا ن ث ل ب لت ل ل ق

 37لألغذية والزراعة؛

تخدمة  - ية ا شف عن مصدر املادة الورا يفاء رشوط ا يه املالمئ ال تو يقه ا يح  بغي أن  سـو ث لك ل ملب تتط ج ت سن ي ي
شموةل برباءة؛  38مليف الاخرتاعات ا

يو - تعاريف املقدمة  شمل ا ببغي أن  ل لتطت بدأ مصطلح ين تقات"ملق هذا ا  39أيضا؛" ملشـا

ية؛ - ية ا نفاذ إىل املادة الورا نرية  بقة ا بدأ املوافقة ا يق هذا ا شمل  بغي أن  نو ث لل سـ مل ب ملعي مل تتط ملسـن  40ي

يذ املعاهدة ادلوية للموارد  - نقاش ادلائر حول  بدأ إىل اإلخالل اب يق هذا ا بغي أال يؤدي  لو ل مل نفب تن تط ي
ية  با ية ا تالورا ن نقاشلألغذيلث بغي أن يأخذ ذكل ا لة والزراعة و بانين  41.حلسـ يف ا

                                                           

 61 و57 و52 و51 و50 و43 و41 و39 و37 و33 و32 و28 و27 23 و22 و21، الفقرات WIPO/GRTKF/IC/1/13ثانظر الويقة  34
 .155 و128 و119 و114 و112 و107 و106 و105 و104 و94 و91 و84 و82و
 .106، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/1/13ثانظر الويقة  35
 .96، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثنظر الويقة ا 36
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر إكوادور  37
يا  38 وبريو ) 59، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (والربازيل ) 37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (ليفانظر بو
 ).33، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (ال وفزنوي) 37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (
 ).40، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (انظر الربازيل  39
يا ) 37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (وبريو ) 59، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر الربازيل  40 ليفوبو
 ).37، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/3/17ثالويقة (
 ).72، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (لرنوجي ا 41
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بدأ  تعاقدية : 3ملا يل املامرسات ا ية الفكرية واحملددة يف د تعلقة اب لبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا ل ّمل مللك ين
تفاوض حول  سار املربطة اب تصدي لقضااي ا يني وا يع أحصاب املصاحل ا ية  شاركة الاكمةل وا لا ت مل ل ن مجل لفعل العقود ملعمل

يدية يف حال اكنت  نافع، مبا يف ذكل أحصاب املعارف ا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية ألغراض ا نود ا تقلووضع  مل ل لب مللك
شموةل ابالتفاق يدية  ماملعارف ا  .لتقل

ية  .28 نود ا يني يف تطوير  يع أحصاب املصاحل ا ية  شاركة الاكمةل وا بدأ أن يكفل ا مللكمن شأن هذا ا ب ن مجل لفعل مل ملعمل
نافعالفكرية  نفاذ وتقامس ا ملالتفاقات ا تصدي . ل تعاقدية ا يل املامرسات ا بدأ، سوف يكفل د لومن خالل هذا ا ل ل مل
سار"ألبعاد  نافع" ملا نفاذ وتقامس ا ية الفكرية لعقود ا نود ا مليف تطوير  ل تيض ذكل بصورة خاصة إاتحة . مللكب سـيقو

ية وغريها من أحصاب ية وامجلاعات ا شعوب األ حمللاإلماكية  صل لل ية يف الاتفاقات ن شاركة بفعا يدية  ل املعارف ا للم لتقل
تعاقدية  تخدمةبلا يدية  هم ا يولويج إذا اكنت معار شاف ا شطة الا سـشأن أ تقل ب تك من ل ل تكون املعارف  .فسـ سـو

نفاذ إىل املوارد  ية ذاهتا، وميكن أن يكون ا يدية املربطة هبا يف الغالب مقرتنة يف جوهرها ابملوارد الورا لا ث ت لتقل
ي يدية املربطة هباثالورا نفاذ إىل املعارف ا تة مقرتان اب تقل بدأ بفضل . لل يق هذا ا نة، ميكن  ملوكام ذكر أعضاء ا حتقللج

يق مفصل وواحض ومعيل تعاقدية وتوفري  يل املامرسات ا ّساطة د تعل ل ل يد عام . ب نة عن تأ يوأعرب أعضاء ا للج
ثالث بدأ ا لرشوع ا مل بدأ، تقدم 42.مل شأن هذا ا باحث  ند ا مل و ب ت يقه لع ية عىل  تا يقات ا نة اب بأعضاء ا ل ل تعل تطللج ل

 :ملناسبا

يقا مفصال؛ - تعاقدية  يل املامرسات ا شمل د ّبغي أن  تعل ل ل ي  43ين

تعاقدية  - يل املامرسات ا بغي أن يصاغ د لو ل يطة؛ين تداوةل ا سـابللغة ا  44لبمل

تعاقدية أكرث مصطلح  - يل املامرسات ا بغي أن حيدد د لو ل ّ يون"ين أحصاب " ومصطلح "ملعنأحصاب املصاحل ا
يدية  45؛"لتقلاملعارف ا

ية؛ - شعوب وامجلاعات ا ية  شاركة ا تعاقدية إىل الهنوض اب يل املامرسات ا سعى د بغي أن  حمللو لل لفعل مل ل ل ي  46ين

بق عىل املوارد  - نرية اليت قد  بقة ا تعاقدية رشوط املوافقة ا يل املامرسات ا بغي أن يراعي د تطو سـ ل تل ملسـن مل ي
ية؛  47ثالورا

بغي أن - يع أحصاب املصاحل؛ينو تعاقدية شامال  يل املامرسات ا مجل يكون د ل  48ل

نة يف العقود، إذ من املمكن أن ال تكون لك  - تعاقدية ابحلدود الاك يل املامرسات ا بغي أن يعرتف د مو لن ل ي
تفاويض  49.لاألطراف عىل نفس املوقف ا

                                                           

ندا ) 59، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مثل الربازيل  42 والصني ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (كو
ثويقة ال(واملغرب ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة ( وإكوادور )82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (

WIPO/GRTKF/IC/2/16 ية ) 79، الفقرة تحدة األمر يكوالوالايت ا يني ) 74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مل موجملس الصا
 ).91، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (انظر إكوادور  43
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (انظر إكوادور  44
 ).82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر الصني  45
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (انظر إكوادور  46
 ).55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (انظر إكوادور  47
يوية  48 بدلان اآل سـانظر مجموعة ا تحدة) WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (ل ية ملوالوالايت ا ، WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (يك األمر

 ).74الفقرة 
ية )59، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر الربازيل  49 ية األفر هد من أجل ا يق، وا ثالويقة  ((INADEV)لتمنملع

WIPO/GRTKF/IC/2/16 88، الفقرة.( 
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بدأ  ية الفكر: 4ملا تعلقة اب مللكبغي أن تكفل احلقوق والالزتامات ا ملن تعاقدية ي يل املامرسات ا لية واحملددة يف د ل ّ
ية تجارية والعر تجارية وغري ا ية، مبا يف ذكل أوجه الاتفاع ا تلف أنواع الاتفاع ابملوارد الورا يزي بني  فا ل ل ن ث ن خم  .لمت

ي .29 ية و تخدام املوارد الورا تلف أوجه ا تعاقدية بني  يل املامرسات ا ميزي د بدأ الرابع،  سـيتناء عىل هذا ا ث سـ خم ل ل مل ّب ح سـ
تخديم املورد اذلي  ئات  تلف  ية الفكرية  شأن ا بارات حمددة  سـا خمل ب مت فع مللك نقليكون ّ بدأ عدة . لموضع ا ملوهذا ا ل

تخدمني العريني  بل ا ية وضامنه من  تواصل للموارد الورا تخدام العريف ا متكني من الا يهنا ا فجوانب من  ق سـب ث مل ملسـ ل
ياق احمليل يد واسع ئواكن الريس قد خلص يف . لسـللموارد يف ا تأ بدأ قد حيض  ية إىل أن هذا ا ثا يادلورة ا ب مل ن ل

بدأ  ساءل يف الوقت ذاته إن اكن ا نه  نطاق، و ملا ت ية 4لكل تخدام ذا أية أ تلف أنواع الا يزي بني  شأن ا مه  سـ خم مت لب
ناريو 50.مسـتقةل يولويج و شاف ا ناريو الا يوقال الريس يف ملخصه برضورة األخذ بلك من  ي سئ بس لتك  احلفاظ سـ

يال بل القطاع العامستوالا تعاقدية 51.قد من  يل املامرسات ا نة قائلني برضورة تركزي د ل وعلق بعض أعضاء ا ل للج ّ
تجاريةعىل  بحوث ا ية ويس عىل ا بحوث األسا لا ل سـ نة تقدمي مزيد من  52.لل تعني عىل أعضاء ا للجوذلكل، فقد  ّي

بدأ يق هذا ا يقة  يب ادل تعلق ابألسا يل فامي  ملاإليضاح وا ب ل ي تطتفص لل شار مع ذكل إىل أن العديد من القوانني يو. ق
ية (والاتفاقات  تجارية للموارد الورا ثال إىل اإلماكيات ا يولويج  شاف ا ثوشري بعض تعاريف الا ل ن ب تك مت ل سـ

يدية املربطة هبا تواملعارف ا تجاري، وشري عدد من القوانني بصورة ) لتقل تجاري وغري ا تخدام ا يمتزي بني الا ل ل سـ ّ
يةّحمددة إىل احلاجة إىل تواصل للموارد الورا تخدام العريف ا ث حامية أوجه الا مل يزي . سـ بني أن أوجه ا متوقد  لت ّ

يهتا عىل أرض الواقع ها أ مهاملذكورة   .ل

نة نة حددها أعضاء ا ية  للجبادئ إضا ّ ممك ف  :م

ية إىل إماكية  .30 ثا نة يف دورهتا ا بادئ املذكورة أعاله، خلص الريس بعد مداوالت ا نابإلضافة إىل ا ن ل للج األخذ ئمل
ساطة يولويج واملرونة وا نوع ا ية ا ثل تكل املدرجة يف اتفا ية  ببادئ إضا ب ت لمب ل ل ق م نة بصورة 53.ف للج وحدد أعضاء ا ّ

ية تا نة ا ية ا بادئ اإلضا لخاصة ا ل ملمكمل  :ف

تعاقدية غري ملزم - يل املامرسات ا لبغي أن يكون د ل يطا؛55 ومران54ين  56بسـ و

                                                           

 ).96، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (ئانظر الريس  50
 ).96، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (ئريس انظر ال 51
ية  52 تحدة األمر يكانظر الوالايت ا  ).74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مل
 ).96، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (ئانظر الريس  53
ندا  54 يا ) 82، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (والصني ) 58، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (كانظر  مبوكولو
، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 58، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (

يا ) 75 ياابن ) 63، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (نيسـوإندو ن) 76، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (لوا يلويوز دا ن
ثالويقة (يوسورسا ) 69، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (وبريو ) 73، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (

WIPO/GRTKF/IC/2/16 ية ) 83، الفقرة تحدة األمر يكوالوالايت ا ناعة ) 74، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (مل نظمة  صو م
يا  نولو يو جا تك تجارة ادلوية ) 92، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة  ((BIO)لب لوغرفة ا ثالويقة  ((ICC)ل

WIPO/GRTKF/IC/2/16 ثالويقة (ئوالريس ) 95، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 96 و54، الفقراتن.( 
ندا  55 ية ) 77، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (كانظر  تحدة األمر يكوالوالايت ا ، WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (مل
 .)74 قرةالف
يه  56 ية ) 75، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (فانظر الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  تحدة األمر يكوالوالايت ا ثالويقة (مل

WIPO/GRTKF/IC/2/16 74، الفقرة(. 
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يل  - نة حول د بغي أال يكون يف معل ا لو للج نوع ين ية ا تعاقدية أي إخالل بعمل اتفا تاملامرسات ا لل ق
يق معه؛ نظمة األغذية والزراعة بل أن يمت اب يولويج و سـا نب لتل  57م

تعاقدية  - يل املامرسات ا ية الفكرية واملذكورة يف د تعلقة اب سد احلقوق والالزتامات ا بغي أن  لو ل مل مللكجت ّن ي
نرية اذلي ميكن  بقة ا يقرشوط املوافقة ا بت تطسـ مل ية؛ملسـ  58ثها عىل املوارد الورا

تعاقدية - يل املامرسات ا بغي أن يعرتف د لو ل ية؛ ين يادية لدلول األعضاء عىل مواردها الورا ثابحلقوق ا  لسـ
ية  - ها كام يه حمددة يف اتفا يا و نولو نفاذ إىل ا تعاقدية رشوطا  يل املامرسات ا بغي أن يضع د قو نقل ج تك ّن ل لل ل ل ي

يولويج؛ نوع ا با لت  59ل
بغي أن  - يو يطة ين نظر يف القضااي ا شاء حممكة خاصة  تعاقدية عىل إماكية إ يل املامرسات ا حملنص د لل ن ن ل ل

نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ملبعقود ا ث  60.ل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون هذه  .31 للجإن ا
شأن  ية  تو بادئ ا رشوع ا بالويقة وحتديدا  جهي ل مل مب ث

نفاذ وتقامس ا ية الفكرية  ملا لل ها مللك نّصنافع الوارد 
 .يف املرفق

 ]ييل ذكل املرفق[

 

                                                           

ثالويقة (بوامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (انظر إكوادور  57
WIPO/GRTKF/IC/2/16 ثالويقة (واملغرب ) 75، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 ثالويقة (وبريو ) 79، الفقرة
WIPO/GRTKF/IC/2/16 نغافورة ) 69، الفقرة ثالويقة (يوسورسا ) 66، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة (سـو
WIPO/GRTKF/IC/2/16 ثالويقة (كوتريا ) 83، الفقرةWIPO/GRTKF/IC/2/16 67، الفقرة(. 

يا وكواب ) 55، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (وإكوادور ) 106، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/1/13ثالويقة (انظر  58 ليفوبو
ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو  هورية ادلو نوا يك  ).56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (فزنويال ومينمجل

ية وإكوادور وبامن وياكراغوا وبريو وفزنويال ) 78، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3 ثالويقة(اجلزائر  59 هورية ادلو يا وكواب وا نوبو يك مجل نيف ميل
 .)57، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (وفزنويال ) 56، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالويقة (
ية  60 ية األفر هد من أجل ا يقانظر ا  ).88، الفقرة WIPO/GRTKF/IC/2/16ثالويقة  ((INADEV)لتمنملع
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 املرفق
 املرفق

نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية  شأن ا ية  تو بادئ ا ملرشوع ا لل ب جهي ل مللكمل  م

 ملخص معيل

ية من  تأ نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا نرية عىل ا بقة ا يق املوافقة ا تتيض املعايري القانوية ادلوية  مل مل ث ل سـ ب ل تن ملسـتق مل تط
تخدا ية تقاسام عادالسـا نفاذ . ثم املوارد الورا نارص ذكل اإلطار العام اخلاص اب ية الفكرية كأحد  لوتطرح قضااي ا ع مللك

نافع تقامس العادل  للموا  .ل

نرية و بقة ا ياراهتا لكفاةل املوافقة ا ية الفكرية و تعامل مع قضااي ا يارات  توتاح عدة  خ مللك ملسـخ سـ لل نافعملت تقامس العادل  للما  :ل

ية رشيطة الاتفاق عىل احرتام حقوق تفادي ا - ية الفكرية ونقل املوارد الورا ثللجوء إىل نظام حقوق ا مللك
ية الفكرية؛ للملكنة   معيّ

ية الفكرية  - نح حقوق ا مللكو نني عىل م ية الفكرية؛متللمؤ ية حقوق ا ية أو الاشرتاك يف  مللكاملوارد الورا ملك  ث

تخدام املوارد  - متدة من ا نح احلقوق ا سـو ملسـ تخدم، رشيطة احرتام عدة رشوط م ية إىل ا سـالورا ملث
نافع نفاذ إىل  ثل اإلاتوات وسائر املدفوعات وا نافع  تالم  ثل احلق يف ا موضامانت،  م م لم  األحباث سـ

ية الا تلف أشاكل ا هام يف  ية املرتكزة عىل امجلاعات واإل بادرات ا منوالاشرتاك يف  خم تمن لت سل جامتعات م
تص بة فضال عنقوالا نا سـادية ا شف الالزتاممل ية وا شفا لك اب  .فل

ية تجارب ا شفت ا لعملو ل متدها ك يارات اليت ا تلف ا يعاب  يع إىل ا ع عن احلاجة دلى ا خل خم نون ستمجل يك ميكن تعزيز متاملؤ
نني عىل قرارات  هم والهنوض هبامتاملؤ سار الواجب اختاذه لضامن مصا شأن ا ية  حلاملوارد الورا مل ب  .ث

تو بادئ ا هدف من هذه ا لويس ا مل ل ية الفكرية أو من أجل تفادي ل يار أو ذاك يف الاتفاع حبقوق ا هذا ا مللكية الرتوجي  نل خل جهي
نافع نفاذ وتقامس ا ياق ا ملاللجوء إلهيا يف  ل تلف أحصاب املصاحل سـ تلمة من  تجارب ا تقي من املعلومات عن ا خم، وإمنا  سـ ل ملسـ ت

سعي من خالل ذكل إىل إثراء املعلو يارات وا نوع ا للدلالةل عىل  خل يارات ت تاحة ألحصاب املصاحل يف تقدير ا ية ا خلمات ا مل لعمل
نافع نفاذ وتقامس ا نظر يف ا ند ا تاحة أماهمم  ملا ل ل ع  .مل

تخدموا  ياق، وأقر آخرون بأهنم ا ية الفكرية يف هذا ا سـوأعرب أحصاب املصاحل عن قلق إزاء الاتفاع حبقوق ا سـ ّن ل مللك
هم ونظمي  تحديد مصا يات  نوعة من اآل تيةل  ل ل حلت مشك نافعت شأن تقامس ا بات  ملبىن الرت ب تاح يف . تي ية  تويذكر أن املوارد الورا ث

ية الفكرية شأن رشوط ا تفاوض الحقا  يمي فقط عىل رشط أن يمت ا بحث وا مللكبعض احلاالت ألغراض ا بتق ل  .لل

ية مع اإلطار ادلويل القامئ اذلي أ نافع مامت نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  بغي أن تكون لك الرت نو شـ مل ل ب ي تن شئ أساسا مبوجب ي
ية الفكرية  ية، ويس فقط مبوجب قانون ا رشيعات الو ية املذكورة آنفا ومبوجب ا مللكالصكوك القانوية للموارد الورا ل ن ت ث طن ل

يا . وحده ية أن يكون مصدرا  تو بادئ ا رشوع هذه ا يلويراد  جهي ل مل تاجئ أو تمكمل ية دون أن يعلو عىل أية  نللمعلومات األسا سـ
نصوص علهيا يف هذا اإلطار للحد مهناتطورات يف حمافل أخر سري احلقوق والالزتامات ا تخدم  ّى وال أن  مل تف لسـ  .ي

ية  ية ملوردي املوارد الورا ية عىل معلومات  تو بادئ ا رشوع هذه ا توي  ثو معل جهي ل مل م ية متلقيهيا وّحي معنفضال عن معلومات 
ياسة العامة واجلوانب القانوية نحول ا ياقو. لسـ سـتقدم هذه الويقة ا لث نافع ّ نفاذ وتقامس ا مل اخلاص ابتفاقات ا ، )اجلزء األول(ل

ية وأحاكهما العامة  تو بادئ ا ية وراء ا جهيوحتدد األفاكر الر ل مل ئيسـ ثاين(ّ ية ملفاويض ) لاجلزء ا يدية الر سـوتضع اخلطوات ا ئيه لمت
ية الفكرية  ثالث(مللكا ئوتفصل يف اجلزء الرييس ). لاجلزء ا ية الفكِّ توندرج فهيا قضااي ) اجلزء الرابع(رية مللكالقضااي اخلاصة اب

ية الفكرية العامة  ية الفكرية وقضاايها احملددة ) ألف(مللكا ّوحقوق ا يص ) ابء(مللك نود ). جمي(خوقضااي الرت بوشري أيضا إىل  ت
ية  منوذ ية الفكرية ا جا سب القطاعات ) اجلزء اخلامس(لمللك ناجه  تطوير  بارات  حبفضال عن بعض الا ل مت سا(ع  ).دسلاجلزء ا
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 مقدمة أوال

ية؟ تو بادئ ا تعمل هذه ا جهيمىت  ل مل  تسـ

ية  .1 نفاذ إىل موارد ورا نح ا ية للك من يفكر يف  ية عىل معلومات أسا تو بادئ ا رشوع هذه ا ثتوي  ل سـ جهي ل مل م محي
ها يف  ساءل  نحها أو يديرها أو يؤمتن علهيا، و ميميلك كي ت تفاوض .َ ند ا ية الفكرية  ئةل حول ا ل وقد تطرح أ ع مللكسـ

نف لشأن ا تجاريب تخدام ا بحث أو الا نحه ألغراض ا ية و لاذ إىل املوارد الورا سـ ل وميكن أن تؤثر الاتفاقات حول . مث
نفاذ  نافع من ذكل ا يق  ية  ية ويف  نفاذ إىل املوارد الورا تاجئ العامة  ية الفكرية يف ا ية  لاإلدارة ا ث لل ن ملعمل حتق يف كللملك ل

هام ابلعدل بت يف الاتفاع حبقوق: سوتقا شمل ا نوهذا  ل ية الفكرية أو ال ويف رشوط الاتفاع هباي ن ا ّوال بد من . مللك
نافع  نفاذ وتقامس ا تذكري بأن ا يا مل ل ية الفكرية سوى تحققان يف اإلطار القانوين العامل ست قضااي ا شامل و مللك وا ي لل

تصدي إلهيا، بل و ية والقانوية اليت ميكن ا سائل ا نوعة من ا يةل  لأحد املكوانت من مضن  ن لعمل مل مت إن قضااي شكت
نافع نفاذ وتقامس ا يارات ا تة يف بعض  ية الفكرية ال تطرح ا ملا ل خب ّمللك ية إذا .ل تو بادئ ا بار هذه ا بغي ا جهي و ل مل عت ين

ها نا ية وتقامس  نفاذ إىل املوارد الورا بادئ العامة واألنظمة القانوية اليت تغطي ا تفرعة عن ا ية و فعمكواد  م ثم ل ن مل . تمكيل
ي تو بادئ ا هذه ا جهيويس  ل مل ل توجه يف ة طابع رمسي ل ية وال تضع ا شورة القانوية الر ثابة ا ست  لكام أهنا  مس ن مل مب لي

ياسة العامة نافع وسوق . لسـا نفاذ وتقامس ا يارات ا نوعة من  يةل  ية يف  تجارب ا تإمنا يه قامئة عىل ا مل ل ت لعمل خل مشك ت
ه متدت  ناجه اليت ا تلف ا شأت فعال و ية اليت  ثةل عىل القضااي الوا حللّأ عم مل خم ن  .اقع

ية الفكرية يدية وا ية واملعارف ا مللكما يه املوارد الورا تقل  ؟لث

يقة  .2 نه تقدمي تعاريف د هدف  ية أن يكون مرجعا عاما ويس ا تو بادئ ا رشوع هذه ا قيراد  م ل ل جهي ل مل لويس املقصود مل
ها أي أثر قانوين يه أن يكون  تخدمة  لابملصطلحات ا ف تعريفاهتا وميكن للعقود أو الاتفاقات املربمة أن تضع . ملسـ

يدية ية وا ثال إىل القوانني العرية للجامعات األ ية الواردة فهيا مع اإلشارة  تقلاخلاصة للمصطلحات الر صل لسـ في م . ئ
تعاريف الواردة  ية أن توحضللوميكن  تو بادئ ا جهييف هذه ا ل رشوع هذه مل ية ألغراض  تلف املوضوعات ا م  ن ملعخم

ية تو بادئ ا جهيا ل  .مل

نوع ا )أ( ية ا بيف اتفا لت ل يةَّ، تعرف 1992يولويج لعام ق مية " عىل أهنا ثاملوارد الورا ية ذات ا لقاملوارد ا جلين
متةل ية أو ا حملا يةّوتعرف ". لفعل يواين أو جرثويم أو نبأية مواد من أصل " عىل أهنا ثاملادة الورا حايت أو 

توي عىل وحدات عامةل للوراثة لوكذكل تعرف املعاهدة ادلوية ". حتغريها من األصول  بشأن املوارد ّ
نظمة األغذية والزارعة لعام  ية لألغذية والزراعة  با ية ا ملالورا ت ن ية لألغذية ، 2001لث با ية ا تاملوارد الورا ن لث

متةل لألغذية والزراعة" عىل أهنا والزراعة ية أو  مية  بايت وذات  ية ذات أصل  حمأي مواد ورا فعلق ن " ث
يةّوتعرف  نيس أو اخلرضي أي مواد ذات أص" عىل أهنا ثاملواد الورا ثار ا بايت مبا يف ذكل مواد اإل جلل  ك ن

ية للوراثة توي وحدات و ظيفاليت  توي عىل وسا". حت نقل خصائص من حتويقصد هبا املواد اليت  لئل 
سلف إىل اخللف نيسلا تاكثر ا سامح للاكئن اكمال اب نيس أو ا ثار ا جل من خالل اإل لجل ل توي . ك حتوميكن أن 

بااتت أو اخلالاي ننات من ا لي بحث ع يدة يف ا يمة و ية  ل أو جراثمي أو مواد أخرى عىل معلومات ورا مفث ّق
تطوير  تحداث –لوا ية عن ا ية وال يقل أ ندسة الورا ثة وا يا احلد نولو يو سـ وشمل ذكل ا مه ث ه ي ب لي ج تك ل

تخدام املواد  بااتت اجلديدة وا يدي  يالد ا ية والا تخرجات  سـتجات قامئة عىل  ن تقل يع سـ للن ل ب ستم ط م
ثل ا ية  بكالورا لم يقات ث تخمري فضال عن ا ثل اخلزب وا يدية  ناعات  نع يف  بترياي يف طرق ا ل تقل ص لتطلص َ م

ية ية واإلدارة ا ثل املعاجلة املد ئاجلديدة  لبيم  .ن

يدية" )ب( يه" لتقلاملعارف ا تفق  ها تعريف دويل  عليس  ّ م ل يدية . ل تقلوشري املعارف ا مضمون املعارف إىل "لت
شاط فكري  يجة  نأو مادهتا اليت تكون  تاكر نت هارة والا ية وا يدي، وشمل ادلراية ا ياق  بيف  لعمل ت تقل ملسـ

يدي  يش ا سد أمناط ا يدية، واملعرفة اليت  ندرج يف أنظمة املعارف ا تعمل مما  تقلواملامرسة وا جت تقل ي لل لعل
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ية، أو مما يكون وللجامعات  ية واأل صلا نحملل نة  ية  تاردا يف أنظمة معر تف مترار امقنّ يال وتطور اب سـها األ َّ ج قل
ئع يريات يف ا لبيقب أية  ية وعوامل أخرىتغ ترص عىل أي جمال تقين حمدد، . فة والظروف اجلغرا ّوال  تق

ي ية وا شمل املعرفة الزرا لبيئوجيوز أن  ع يدية ت ية وأية معرفة  تقلة وادلوا ثقايف ئ بري ا لمقرتنة بأشاكل ا لتع
ية يدية 61".ثواملوارد الورا بري عن املعارف ا تقل وميكن بصورة عامة ا لتع ها معارف تكون كام ييلل  :صفبو

يديوحمافظا علمسـتنبطة  - ياق ا يال يف ا ناقةل بني األ تقلهيا و سـ لت ل ج  ؛م

ية بوضوح ومقرتنة  - يدية أو أ صلجبامعة أو شعوب  ها علهيا حتافظ تقل نا قلو يال؛تت  جبني األ

يدية - ية أو  ية مجلاعة أو شعوب أ ثقا هوية ا تجزأ من ا تقلوجزءا ال  صل ل في َّممن أقرت ،ل ِ  هل صفة ُ
ية أو  ية امجلا عصاحب املعارف من خالل شلك من أشاكل الائامتن أو الوصاية أو ا مللك

ية ثقا ية ا سؤو فا ل ل شلك رمسي أو غري رمسي عن طريق . مل بري عن هذه العالقة  بوجيوز ا لتع
يق أو يديةثاملامرسات أو املوا لتقل القوانني العرية أو ا ف ُ.62 

يدي"توشري صفة  بارة " لتقلا يدالقامئ"عو تقا ل عىل ا تاكرات اليت" ل بإىل األنظمة املعرية واإلبداعات والا ها معوما : ف نا قلمت  ت
تغري يط ا مترار وفقا  ميه؛ وتطور اب نه أو بإ شلك  ترب معوما عىل أهنا ذات صةل  يل؛ و يل إىل  ملمن  للمح ت ي ب سـتع قل بع ج وال . ج

يدية ال بد أن تكون قدمية أو عريقة عدمي ّيعين ذكل أن املعارف ا ناك العديد من أنظمة املعارف لتقل تاكر، بل  هة الا ب
يدية اليت تعد ّا ية واملعارصة رمغلتقل يد ا تقا حل من ا ل  . جذورها الضاربة يف القدمل

ية الفكرية"توشمل  )ج( ية الفكرية"يف تعريف دويل " مللكا تعلقة " مللكا ية ابملاحلقوق ا ية وا ننفات األد ب لفملص
ية، نانني القامئ ولعلموا لفنجزات ا تلفزيون،م نوغرامات وبرامج اإلذاعة وا لني ابألداء وا الاخرتاعات يف  ولف

نيع جماالت الاجهتاد اإلساين، ية، ومج شافات ا لعلمالا ية، وكت نا عالرسوم والامنذج ا تجارية  ولص لالعالمات ا
تجارية، سامت ا لوعالمات اخلدمة واألسامء وا رشوعة، ول سة غري ا نا ملامحلاية من ا ف يع احلقوق  مل مجو

يةا ية وا ية واألد ية وا نا شاط الفكري يف اجملاالت ا ناجتة عن ا نألخرى ا ب لعلم ع لص ن لفل يف الاتفاقات أو  و63".ل
يار تعريف نطاق  نافع، جيوز ا نفاذ وتقامس ا تالعقود اخلاصة اب مل ية الفكرية"خل ية بطريقة حمدودة " مللكا ملعنا

 .أكرث مبا يوافق أهداف الاتفاق

نافع وما يه  نريةملما هو تقامس ا بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ؟ملسـ

نع جديدة يف قطاعات  .3 تجات وطرائق  بحث وتطوير  يد يف ا ية عىل ما  توي املوارد الورا صميكن أن  ن ل ث محت يف
نوع ية شديدة ا نا ية و تنولو ع لص ج شف عن . تك ية  يدية مقرتنة ابملوارد الورا با ما تكون املعارف ا تكوغا ث تقل فل ل

بل صون املوارد ال يمة حول  سـمعلومات  ّ رشية مجعاءق نفع ا تخداهما مبا  ية واحملافظة علهيا وا بورا ي سـ ويفيض ذكل . لث
تخدام  بحث أو الا نفاذ إلهيا ألغراض ا ية أو ا ثري القلق ويه بعدما يمت احلصول عىل املوارد الورا سأةل  سـإىل  ل ل ث ت م

سمة تخدام جتاري  ية من أي حبث أو تطوير أو ا تأ نافع ا بغي تقامس ا تجاري، فإنه  ًا ق سـ ت مل مل نصفة وعادةل مع ينل م 
نرية من موردهيا بقة ا رشوطا ابملوافقة ا نفاذ إىل املوارد  بغي أن يكون ا ِّموردي املوارد و تِّ ملسـن سـ م ملل  .ي

نذ  .4 تعامل مع تكل الاشغاالت وال سـامي  ية  مووضعت األنظمة القانوية ادلوية والعديد من القوانني الو ن لل ن ل طن
يولويج نوع ا ية ا بانطالقة مفاوضات اتفا لت ل نرية . ق بقة ا بدأ املوافقة ا تووضعت أطر شامةل ملامرسة  ملسـم ملسـ

نا نفاذ وتقامس ا شأن ا بات  ملوتر ل ب باتفتي يص أو العقود أو الرت تفاوض حول الرتا يع مبا يف ذكل ا تخ  ومعوما، يوضع .ل

                                                           

نوانWIPO/GRTKF/IC/17/5ث من الويقة 3املادة  61 يدية: بع  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ّاألهداف وا  .مل
نوانWIPO/GRTKF/IC/17/5ثالويقة  من 4املادة  62 يدية: بع  بادئ املعدةل: لتقلحامية املعارف ا ّاألهداف وا  .مل
ي" 8"2املادة  63 بوقمن اتفا  .ية الو
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بحث أو ماكل األرض(ّاتفاق بني مورد املوارد  سة ا ية أو مؤ ية أو الواكةل احلكو لثل امجلاعة األ س مصل  اليت فهيا م
تخدم املوارد ) تكل املوارد ية(مسـو تخدام املوارد الورا رشكة اليت ترغب يف ا باحث أو ا ثثل ا سـ ل ل  وميكن أن ).م

تخدام وطريقة إدارة أي يدات عىل أوجه الا سـهتدف وأية  تخدم املوارد ا سـيذكر يف تكل الاتفاقات  ي مل تقسـ نافع ةم م 
شاطرهتا ية من املوارد و متأ ت بدأ وميكن أن يكون الا. م يا  بريا  ملتفاق أو العقد  نريةتطبيقتع بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

ية نفاذ إىل املوارد الورا يه املعايري ادلوية كأساس قانوين  ثاذلي  لل ل بق تكل الاتفاقات معوما مبا يوافق . تقتض ّو تط
ية وا ئة واملوارد العامة وحقوق امجلاعات األ نظم شؤون ا حمللالقوانني األخرى اليت  صل لبيت ية فضال ّ ية اإل ميية وا قلمن لت

ية يد امجلاعات مبوجب .مللكعن قوانني العقود وا ميي وعىل  توى الوطين واإل نفذ هذا اإلطار عىل ا صع و سـ قلي مل َّ
تخداهما ية وا نفاذ إىل املوارد الورا بارشة طريقة ا ياسات اليت حتمك  سـمجموعة من القوانني واللواحئ وا ث ل مسـ وتغطي . ل

ية الفكريةتكل األنظمة العديد من  سائل ا مللكالقضااي األخرى ابإلضافة إىل   .م

نافع نفاذ وتقامس ا ية الفكرية يف ا ملما هو دور ا ل  ؟مللك

يان  .5 نفاذ فعال إىل اإل شأن ا يهتا يف احلرص عىل أن يفيض الاتفاق  ها أ ية الفكرية  تخذة إلدارة ا بات ا تالرت ل ب مه لمل مللك تي
ية وإىل نفاذ إىل املوارد الورا ثنافع من ا ل شغاالهتممب نافع ابلعدل واحرتام مصاحل موردي املوارد وا ن تقامس تكل ا . ّمل

ية إىل اخرتاعات قد تكون بدورها أهال للحامية  ثومن املمكن أن تؤدي األحباث اليت جترى عىل موارد ورا
ثل الرباءات ية الفكرية  ممبوجب حقوق ا ية الفكرية يف اتفاقات ا. مللك لوذلكل، فإن إدارة جوانب ا نفاذ وتقامس مللك

بري  نافع قد تؤثر بقدر  كا نفاذ ويف مل لقدرة مورد ا ّتلقيّ هامم هام وخدمة مصا يق أهدا حل املوارد عىل  ف  .حتق

بغي إدارهتا معوما ية الفكرية اليت  نما يه قضااي ا  ؟يمللك

بة  .6 ية املطا لشمل القضااي املطروحة يف الاتفاقات أ هل ية الفكرية يف الاخرتاعات وغريهاحبت تاجئ مللكقوق ا ن من 
ية عىل احملافظة عىل  سؤو ها، وا تقة وتر ية تكل احلقوق ا تخدمت فهيا املوارد، و بحث اليت ا لا مل شـ سـ يصل خملك مل

توزيع أي بات اخلاصة  ية الفكرية وممارسـهتا، والرت بحقوق ا ي ية من تكل احلقوق ةتمللك تأ نافع أخرى  ية أو  نافع ما ت  مل م م
تقة رشط من . ملشـا ّتلقييُتوميكن أن  ية الفكرية يطالب  املوارم للملكد يف تكل الاتفاقات اإلعالن عن أية حقوق 

ية الفكرية . هبا ولك ما يقرتن بذكل من تطورات بة حبقوق ا هّد بعدم املطا مللكوشرتط يف بعض الاتفاقات ا لتع ُ لي
تلمة  .ملسـيف املادة ا

ية تعلق ابملوارد الورا ية فامي  تو بادئ ا رشوع  ثما هو نطاق هذا ا ي جهي ل للم  ؟مل

ترص هدفه عىل تقدمي معلومات وإرشادات حول جوانب هذ .7 نطاق و ية حمدود ا تو بادئ ا رشوع  يقا ا ل جهي ل للم مل
ية نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية يف ا ثا ل ية . مللك توجهيات ا ية يف القوانني وا نارص الر لعملوعىل خالف ا ل سـ ئيلع

ية  نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب ثا ل ية ملهذه اتقترص وجه عام، بمل تو جهيبادئ ا تفرعةل ية و معىل تقدمي معلومات  . تمكيل
نفاذ إىل و تفاوض حول رشوط ا تار ا ية إىل تقدمي املعلومات وادلمع العميل ملن  تو بادئ ا لتريم هذه ا ل خي جهي ل مل

ية ناد إلهيا مكرجع أو مصدر إضايف . ثاملوارد الورا ية الفكرية فقط وميكن الا ترص عىل جوانب ا تويه  مللك ستق
شأن العقود والاتفاقات وإبراهما يف يسـتعان تفاوض  يه يف ا متد  يد اذلي  ست املصدر الو ب به و ل عل يعي ح ال جمل

نافع نفاذ وتقامس ا ملا يادية . ل سريه مبا يؤثر يف احلقوق ا ية ما ميكن  تو بادئ ا رشوع هذه ا سـويس يف  تف جهي ل مل لم ل
ياهتا يف وضع األحاكم و ية مبا يف ذكل صال حلدلول عىل مواردها الو نافعطن نفاذ وتقامس ا رشوط اخلاصة اب ملا ل  .ل

ية؟ تو بادئ ا رشوع هذه ا تمدت لوضع  ية اليت ا جهيما يه ا ل مل م ع  ُملهنج

ية مبا يامتىش  .8 تجارب ا متدة من ا نوعة من املعلومات ا ية إىل مجموعة  تو بادئ ا رشوع هذه ا لعملند  ل ت جهي ل مل ملسـم م يست
ية ادلوية  بو احلكو نة الو يات اليت وضعهتا  لوا ي جل متض يدية ملق ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن مللكملع

نة(والفوللكور  بو من سائر أحصاب املصاحل يف ردودها ). للجا هامات من ادلول األعضاء يف الو شمل إ يويه  ست
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ياانت اليت مع ِّعىل الا نةمسـتب تو. للجت علهيا حتت إرشاف ا بادئ ا ية الواردة يف هذه ا منوذ نود ا لوا مل جب ل جهيية ل
هدف مهنا هو َّمقدمة  ثةل وا لكأ ية م تخرجة من اتفاقات منوذ ية ويه  يص احلا جيان بعض ممارسات الرت سـخ ل مب

يغات جديدة ية ورد ذكرها يف واثئق سابقة ومت حتديهثا يف  بلوأخرى  ية وإمنا تدل . تفعل مية  ها أية  ست  نو تقنيل ق لي
ية الفكرية ا نود ا تاحة  يارات ا تلف ا ملعىل  مللك ب مل خل  .مكنةلخم

ية مع صكوك وحمافل أخرى؟ تو بادئ ا جهيما يه عالقة هذه ا ل  مل

نوع  .9 ية ا ثل اتفا ية  سات ادلوية ا بار معل الاتفاقات واملؤ ية يف الا تو بادئ ا تتأخذ هذه ا ن ل س ت جهي ل لمل ملع قع م
ية لألغذية والزراعة  با ية ا شأن املوارد الورا يولويج واملعاهدة ادلوية  تا ن ث ب ل لب لسلوك ادلوية مدونة اوملنظمة الفاو ل ل

تدمية اذلي انعقد يف  ية ا يات مؤمتر القمة العاملي  نظمة الفاو وتو ها  ية و با ية ا سـمجلع املوارد الورا من ص مل ت ن ملث للتل نقل
مترب  سربغ يف  سبجوها ية للهنوض اب2002ن تعلق ابحلاجة إىل وضع تدابري  ل فامي  معل نافع ي نصف  للمتقامس العادل وا مل

تخدام املوارد ية من ا تأ سـا ت تقامس مل تاكرات واملامرسات املربطة هبا وصون ذكل ا يدية والا ية واملعارف ا ل الورا ت ب تقل لث
نصف توي .ملالعادل وا ياسة العامة، فإهنا ال  ية إذ تراعي تكل األنظمة القانوية وأطر ا تو بادئ ا حت وهذه ا سـ ن جهي ل لمل

ي تنفعىل ما يرض مبواصةل تطوير تكل األطر و توي عىل ما ميكن ذّ ية وال حتها، وال  سريا لصكوك  باره  نا تف معت ع
يذها هاما يف  نفإ  :يوشار بصورة خاصة إىل ما ييل. تس

سأةل قانوية  - يكون  ية، و تخدام املوارد الورا يولويج عىل وضع نظام حيمك ا نوع ا ية ا نتعمل اتفا م سـ ث سـ ب لت ل ق
تخدمهيا؛ ية و بة إىل موردي املوارد الورا ية هممة اب سـو ث سـ ممعل ّن  ل

ية لألغذية والزراعة وضعت املعاهدة ادلو - با ية ا توية للموارد الورا ن ث نقل املواد"لل لالاتفاق املوحد  فامي " ّ
تكل املعاهدة شموةل  ية ا با ية ا بتعلق ابملوارد الورا مل ت ن ث  .لي

يا  أحاكم عامة ناث

ية؟ تو بادئ ا تعمل هذه ا جهيمن  ل مل  يسـ

ية .10 ية موردو املوارد الورا تو بادئ ا رشوع هذه ا تعمل  ثميكن أن  جهي ل مل م ّسـ ّتلق وكذكل ي تفاوض حول م ند ا لوها  ع
ند وضع تكل  نافع و ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تفق علهيا  رشوط ا ية الفكرية يف ا عنارص ا مل ث ل ب مل ل مللكع

ياغهتا نارص و صا ية الفكرية اليت من املرحج أ. لع مللكويه تعرب عن قضااي ا ها املوردون وانّ مل يوا ّ ند ّتلقهج عون 
شأن ا تفاوض  با يصل بعت يف الواقع لكهنا ال . ختفاق أو عقد أو تر ناجه اليت ا بعض ا توي عىل وصف  تويه  مل ل حت

ناجه شأن تكل ا ية  يارات ا باق ا ملسعى إىل ا ب لفعل خل ية واملصاحل . ستت نوع القوانني الو نومن األرحج أن يؤدي  طت
ية للك من املوردين وا ملا تفاوض حولّتلقلعمل ند ا يارات  نوع يف ا لني إىل  ع خل ياغهتاّت ية و ص األحاكم ا وميكن . لفعل

تايل للموردين وا ملاب ية ّتلقّل تو بادئ ا نوا هبذه ا جهيني أن  ل مل با واحدا وال تضع هلم يسـتعي لولكهنا ال حتدد هلم قا ّ
ّيارات حمددة  .خ

ية؟ تو بادئ ا رشوع هذه ا يعة  جهيما يه  ل مل م  طب

ية و .11 بادرة طو ية انطالقا من  تو بادئ ا رشوع هذه ا عيقدم  جهي ل مل مم ثال فقطّ يل ا ملعىل  هدف مهنا أن . سب لويس ا ل
ية ية ا ية أو الو رشيعات ادلوية أو اإل نحتل حمل ا ن مي ل ملعت ط قل ل نفاذ . ّ ية الفكرية يف ا لويه ال ختص سوى جوانب ا مللك ّ

ية  ياسات العامة األعىل اليت حتمك  تفرعة عن القوانني وا ية و نافع إذ ال تعدو أن تكون  ملكوتقامس ا سـم يل لمل تمك
تخداهمااملوار نفاذ إلهيا وا ية وا سـد الورا ل  .ث
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يولويج؟ نوع ا ية ا ها اتفا رشوط العامة اليت  بما يه ا ت لل ل ق  تضع

يولويج أن يكون  .12 نوع ا ية ا ها اتفا بادئ العامة اليت  بمن ا ت لمل ل ق ية[احلصول " تضع يامث يمت –] ثعىل املوارد الورا  –ح 
بادةل تفق علهيا بصورة  تعىل أساس رشوط  نا مب"ويكون " مي تعاقد اذلي يوفر هر بقة للطرف ا نرية  ملوافقة  مسـ مسـت
نرية ويريس ." هذه املوارد، إال إذا قرر هذا الطرف غري ذكل بقة ا تفق علهيا واملوافقة ا رشوط ا تبدءا ا ملسـم سـ مل ملل

ية  يادة الو نافع يف ظل ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ناإلطار القانوين األسايس  سـ مل ث طلل ليت لبدلان العديدة الل
يولويج نوع ا ية ا بانضمت إىل اتفا لت ل يص وهجا من أوجه . ق خويف هذا اإلطار، يكون وضع العقد أو الاتفاق أو الرت

بري عن  تفق علهيا"لتعا رشوط ا ملا يار الاصطالح همام يف حد ذاهتا بل األمه ". ل ّويس ا خت تأكد من ل ّيعرب أن لا
نوااي بصورة عامة وأن يكون ملزما من الاتفاق  معن ا هال تعرف عىل الوالية القانوية اليت خيضع  لنظور قانوين وا ن  .ّل

رشوط العامة لالتفاقات امللزمة قانوان مبوجب قانون العقود؟  لما يه ا

تخدام املوارد  .13 هدف من ا ية ا نفاذ إىل املوارد الورا يص اخلاص اب سـحتدد رشوط العقد أو الاتفاق أو الرت ث لل خ ّ
سموح هبا بصورة وأوجه  تخدام ا ملالا نافع اليت حيصل علهيا املورد من اسـ ملعامة، مبا يف ذكل ا  والعقد يف .ّتلقيّمل

بادةل بني املورد وا توي معوما عىل الزتامات  هّد  ملاألصل هو وعد أو  ت ّحي م ويف .  قابةل لإلنفاذ مبوجب القانونّتلقيتع
ية من املورد وا شأن املوارد الورا تيض القانون الوطين  ملبعض احلاالت، قد  ث ّب تفقا عىل عقد حتديدا  ّتلقييق ّأن  ي

نفاذ  لشأن ا توفاة يف العقد أو –ب مسـ ويف تكل احلاةل، قد يضع القانون الوطين رشوطا خاصة ال بد أن تكون  ّ
نافع، مفن األرحج أن خيضع العقد للقوانني  64.الاتفاق نفاذ وتقامس ا ياب أي قانون خمصص  ملوحىت يف  لل ّغ

ثل قانون العقود ية العامة  ماألسا سةسـ نا ف وقانون ا نظور العديد من قوانني .مل ثال، ال جيوز من  يل ا م وعىل  ملب س
يه ابإلكراه ودون م ية إنفاذ أي عقد أو اتفاق مت احلصول  علالعقود الو يس أو وطن تد لافقة أحد الطرفني أو اب ل

تحايل  .لا

ها؟ يعة العقود الفردية ورشو تفاوض حول  طيف ميكن ا ب ل  طك

بادئ ا .14 رشوع هذه ا لتوي  مل م تعلقة حي رشوط ا بعت يف الاتفاق عىل ا تلفة اليت ا ناجه ا ثةل  ية عىل أ ملتو ل ت خمل للم مجهي
نقطة بداية عامة نافع، ويه مطروحة فقط  نفاذ وتقامس ا ية الفكرية ألغراض ا كاب مل ل رشوع . مللك مويف لك صفقة أو 

توص ية ا رشيكني  ياجات اخلاصة  سب الا يعة العقد ورشوطه  لشرتك، ميكن حتديد  بغ لل ت ح ب حم رشاكة ط لل إىل ا
ثل بري ذي . ماأل نوا  يع األطراف يف أية عالقة قد تكون ملزمة قانوان أن  بغي  خبويف لك احلاالت،  ي يسـتعمجل ين

نظام   :القانوين الوطين املعين، واذلي يكون قادرا عىل) أو األنظمة(لجتربة يف ا

نفاذ املعين أو عال )أ( رشوع ا سد عىل حنو سلمي  لأن يؤكد أن الاتفاق  م ّجي بحث القامئة؛ّ  لقة ا

يف ميكن إنفاذ الالزتامات  )ب( نصفة وقانوية ويوحض  تحقق من أن احلقوق والالزتامات معقوةل و كوأن  ن ّي م ّ
تضاء ند الا نصوص علهيا يف الاتفاق،  قا ع  .مل

نظامت  سات أو  ية ملؤ ية أو ا منوذ شورة اخملصصة ابالطالع عىل الاتفاقات ا تقاء تكل ا موال ميكن ا سج لفعل مل لسـ ّ
تعاقدية رى، أخ نطلق مهنا املفاوضات ا تصت العالقة اليت  لفلكام ا ت ّ ئة من خالف الاتفاقات األ(خ نا شـخرى ا ل

تلف خمياق  توصل إىل ا، زاد)سـ يد للطرفنيل احامتل ا يذ و مفتفاق قابل   .للتنف

                                                           

سم الرابع من الويقة  64 ثانظر ا ية رمق ؛ WIPO/GRTKF/IC/5/9لق ية الرباز تدابري ا يلثال ا تحفظ لل تارخي 2.186-16م سطس 23ب   .2001غ أ
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ية من خرباء القانون شورة إضا فاحلاجة إىل   م

شورة القان .15 ية مبقام ا تو بادئ ا رشوع هذه ا مليس  جهي ل مل م تخصصةل ملوية ا بري .ن تعانة  يع األطراف الا بغي  خب و سـ مجل ين
ية  نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تفق علهيا  رشوط  بل ادلخول يف أي اتفاق تعاقدي ملزم قانوان وواضع  ثقانوين  ل ب مل ق

نافع شورة القانوية، إ.ملوتقامس ا تقرون إىل ا بة إىل موردي املوارد اذلين قد  ن ويكون ذكل أمه اب مل يفسـ ّ لن ذ أن ّ
همة يف احلرص عىل أن  ية الفكرية، من اجلوانب ا ثل ا شورة اخلرباء القانويني، حول قضااي  توافر الفعيل  ملا مللك م ن مل ل

نرية بقة ا نفاذ قامئا عىل املوافقة ا ملسـتيكون ا سـ تعني .ملل ية بصورة خاصة أن  ية وا بغي للجامعات األ سـ و حملل تصل ين
شعوب ا تخصصني يف شؤون ا لخبرباء قانويني  يةمن  .صلأل

ثا تفاوض لاث ية  للخطوات أوية وأسا سـ ل ّ 

بقا للمفاوضات وميكن  .16 تحضري  هم ا سـمن ا مل يدية للطرفني مل ية عن اخلطوات ا يا ثةل  نظر يف ما ييل من أ ها ن ب لمتل م
توصل إىل اتفاق يريض  ية إىل تعزيز فرص ا ية الرا تفاو لوالعوامل ا ض يق عىل أرض الطرفني مل للتطبويكون قابال 

بغي. الواقع شرتكة لطريف ينو ية موهجا حنو حتديد املصاحل ا نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا تفاوض  مل أن يكون ا ث ل ب ّل
مل املورد وا–الاتفاق  شرتك حول املصاحل واألهداف - ّتلقيّ تفامه ا يدا  مل والهنوض هبا يك يأيت الاتفاق  لل جتسـ

بريا عهنا شرتكة و تعا شارك فهيا أطراف م.مل تيض حتديد ي ويف بعض املفاوضات اليت  تلفة، قد  يقن أصول  خم
ية ثقا هم القمي واألصول ا توصل إىل  ثقة وا فاملصاحل إذاكء الاحرتام وناء ا لف ل ل يورسي ذكل أيضا عىل وضع أحاكم . ب

ية الفكرية يف نص الاتفاق ّشأن ا مللك ية . ب شات بني مورد املوارد الورا نا رشوع يف مفاوضات أو  بل ا ثو ق ّل م ق
متل اذلي يّتلقيملوا بغي حمل ا ية،  نفاذ إىل املوارد الورا ينطلب ا ث هم ل سعى إىل  فللك طرف أن  رشوعة لي مللمصاحل ا

ية يمث . للطرف اآلخر وأهدافه والاعرتاف هبا سعي إىل إجياد مهنج خاص بقضااي ا مللكبغي خالل املفاوضات ا لن
شرتكة للطرفني تفامه الهنايئ. ملالفكرية يضمن الهنوض ابملصاحل ا بغي أن يكون ا لو يدا للطرفني حىت يريس ين ج 

مترة بادةل و تواصةل وثقة  يدة و مسـاألساس لعالقة  مت م  .مف

رسية:  1اخلطوة  ألف نظر يف إبرام اتفاق أويل  للا  ّل

ّتلقللميكن  .17 متةل وإجراء م شرتكة ا شاف املصاحل ا رسية من أجل ا متلني إبرام اتفاق أويل  حملني واملوردين ا ملحمل تك سـلل ّ ّ
نفاذ وتقامس ويف حال حت. تقدير للموارد شأن ا شأن اتفاق آخر  تفاوض  شرتكة، ميكن ا لديد بعض املصاحل ا ب ب ل مل

نافع شأ . ملا ية الفكرية القامئة أو اليت قد  ية حقوق ا تعلق  سائل  ناول  ثاين أن  نوميكن ذلكل الاتفاق ا ت م تل مللك مبلك يت
ية من أ تأ نافع ا ية الفكرية وتقامس ا يص ا بل واحلقوق يف تر تيف ا مل مل مللك خ يصملسـتق تيس . خي اتفاق تر تكو

سار املفاوضات تقدير و ية ا رسية خالل  ية يف حامية املعلومات ا رسية أ مالاتفاقات األوية  ل معل ل مه لل ل ّ. 

شرتك:  2اخلطوة  ابء ميق تفامه   حتق

مية  .18 شرتك  يق تفامه  ية الفكرية من خالل  شأن ا مترة ووضع أحاكم مالمئة  لقميكن إقامة رشاكة عادةل و مسـ حتقب مللك م
ه ية –امات اليت يأيت هبا لك طرف ساإل مية املوارد الورا ث  يدية(ق تقلوما قد يربط هبا من معارف  ّاملقدمة من ) ت

تخدام املوارد من هجة أخرى تامثر يف ا تطوير وإدارة اخلطر والا بحث وا مية ا سـهجة، و ل سل تاج لك طرف . ق حيوقد 
هامه يف  هم حمدودية إ سإىل  توصلالاتفاق اذلي من ف متل ا لا ميةل إحمل هم  قيه و هامه أيضاف ثال أن . س إ يد  مومن ا ملف

تطلعات وامل تلف ا ليعرتف الطرفان  شاتمبخ نا مية اليت يديل هبا لك واحد مهنام يف ا قفاهمي إزاء ا مل  .لق
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ها ّ هميمي حاةل املورد و تفتق ّ 

ّتعني عىل  .19 ّتلقيي مية املورم يدية املربطة هبا أن يدرك بأن  ية واملعارف ا ق املوارد الورا ت تقل د الورايث أو املعلومات لث
ية  يولو جعن دقائق املادة ا يدية(لب مية نقدية) لتقلمبا فهيا املعارف ا نحرص دامئا يف  ققد ال  تربه ا. ت ملوما   بلك ّتلقييع

نظور املؤمتن علهيا أو موردها عىل أهنا جزء  بحث قد تكون يف  ّساطة عىل أنه معلومات خام ألغراض ا م ل ب
ثقا ته ا ليوي من تراثه وهو ي يةح حية والرو ية أو . ف ثال مربطة بقمي رو يدية قد تكون  حفاملوارد واملعارف ا تم لتقل

ية أو حرصها يف إطار زمين وجزي ميهتا املا تايل حتديد  هل اب ند املورد وال  ية  لثقا ل قع س يف وقد تكون املوارد . ّ
ية عرب ية وا بل امجلاعات األ تطوير من  يانة والاتقاء وا ية أعامل ا حمللالورا صل ل ن لص يال عدةقث ّ أ ّوإذا اكن مورد . ج

ية أو واكةل عامة أو جامعة  ئة حكو ماملوارد  هور هي تدمية –مجلمفن األرحج أن تكون مصاحل عامة ا ثل اإلدارة ا ملسـ  م
يا  نولو ية املالمئة ونقل ا ية األسا ية وا ئة والعداةل الاجامت جللموارد وحامية ا تك لي سـ من لتع مية أعىل من –لب ق ذات 

ي نولو جاألهداف ا يةلتك تجارية اآل نة أو ا ية. ل نقدية اآل نافع ا تدمية عىل ا نقدية ا نافع غري ا نوقد تفضل ا ل مل سـ ل ململ َّ. 

هور واملصاحل و .20 نظور ا تخداهما من  يدية املربطة هبا وا ية واملعارف ا مية املوارد الورا هم  مجلمن خالل  م سـف ت تقل لث ق
ية ا شأن ا توصل إىل اتفاق عادل  ية للمورد، ميكن ا مللكا ب ل ّمتع ّ ية . لفكريةجمل صلوقد يكون لك من امجلاعات األ

ياهتم للعمل من أجل  نني أو العقود أو لك  سواء ا ية كرسوا عىل ا سات األاكد ثني يف املؤ با حوالعلامء ا سـح ل مي س لل ّ
ية يولو هم دقائق أحد املكوانت ا توصل إىل املورد الورايث أو  جا بف تعلقة بفائدته . لل ملوربام اكن املورد واملعارف ا ّ

ي ياللاحلا جة قد طور عرب األ منوذيج . ّ ند ا بني ا لو ب لي مية يف نص1ّ يف ميكن الاعرتاف اب تايل  ّ ا لق ك  :الاتفاق ل

مية املاد: 1بند منوذيج  يةةبقالاعرتاف  يولو ج ا  لب

ترب ملاك هل، ويوافق  تامثر همم من جاب املورد و بحث ا تعمادة ا ّل ّ تايل ّتلقيملاابحث س تحكام يف ل اب ّأن يظل  م
بارش دون لمادة ا سوا حتت إرشافه ا بحث إىل أشخاص آخرين  ملبحث، ويوافق أيضا عىل عدم نقل مادة ا ي لل

توبة من املورد بقة  ّأن حيصل عىل موافقة  مك  65.مسـ

توصل إىل  .21 تايل من فرص ا يدية ويزيد اب نفاذ إىل املعارف ا نح ا تحقق من أنه  هام املورد ميكن ا يمي إ لو ل تقل ل مي لل ّ ّ س لتق
هام بدقةوال . ّاخرتاع قمي يمي ذكل اإل ّبد من  س تق ّ. 

مليمي حاةل ا هاّتلقيتق ّ  تفهم و

ها قد يعمل ا .22 تفاوض إذا اعرتف ابلطريقة اليت من خال ية ا ملهل عىل مورد املوارد الورا ل لث ّس يمي ّتلقيي متل عىل  تق ا حمل
ها ّهمه  يدية املربطة هبا وإذا أبدى  لاملوارد واملعارف ا تف ت تعانة ابلعوامل. لتقل يةسـوميكن الا تا ل ا  :ل

بديل )أ( نفاذ من - لاملصدر ا رشوط احملددة  يف وا تاك ية وما يه ا لل هل توجد مصادر بديةل للامدة ا ل ل ل ّن ملع
بديةل؟  لخالل تكل املصادر ا

سوقو )ب( رشية الالزمة من - لالقرب إىل ا ية أو ا ية واألموال واملوارد ا تلكفة والفرتة الز ب ما يه ا لعلم ن لل م
بحث وا تامثر يف ا لالا يع؟س تج قابل  نع  بتطوير  ن لص للل  م

تقينو )ج( يق عائدات - لخطر العطل ا نظور العلميحتق ما يه احامتالت  تج من ا مليع ا ن ملن  ؟بتص

سلطات و )د( تج -لخطر الرفض من ا سويق ا سلطات  ن ما يه احامتالت احلصول عىل املوافقة من ا ت ملل ل
 الهنايئ وما يه تلكفهتا؟
                                                           

ند  65 ية، ا يولو يا ا نولو هد األحباث الكوري للعلوم وا نقل املواد  باتفاق منوذيج  ب لل جل ج تك  .6لملع
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تامثر و )ه( يان بعائدات أكرب خبطر أقل؟هل من -بديةل سفرص ا تامثر أخرى قادرة عىل اإل ت فرص ا  س

نح املوافقة و )و( ية  مصال نرية وهل من الرضوري  -ح بقة ا نح املوافقة ا ية  تهل للمورد صال م ملسـح ملسـ ّ
ية أيضا؟ ئات حكو ماحلصول عىل تكل املوافقة من هجات أخرى أو   هي

نة  با نظر ا يومن خالل الاعرتاف بوهجات ا ت توصل إىل تطلعات معقوةل تفهمّوملل لها، ميكن للطرفني زايدة فرص ا
ية تاجئ إجيا هام يف  بوإقامة عالقات من شأهنا اإل ن  .س

بادل حلاةل لك طرف وتطلعاته متهم   ف

يق  .23 نافع دورا حاسام يف ضامن  نفاذ وتقامس ا تواه يف اتفاق ا هام لك طرف و مية إ حتقيؤدي الاتفاق حول  ملس ل مسـ ق
شـهتا تتو. نتيجة عادةل وفعاةل نا قنوع العوامل املمكن  تلف األطراف ألغراض م سـيب  هام ا ند تقدير اإل خملووزهنا  ن لع س

شرتك توصل إىل تفامه  ما ثال هل املورد مقدم. ل ساؤل  ٌوميكن ا ّ م ً جمردالت يدية مربطة به وفهيا ّ ت أم معه معارف  تقل
شلك  يدية املربطة به  سامه املعارف ا ثني؟ وهل  با ممعلومات هممة  بح ت تقل ت بارش وهمم يف الاخرتاع القامئ عىل للل
شرتاك يف الاخرتاع؟ يدية  ماملورد دلرجة جتعل من مورد املعارف ا لتقل تخدم املوارد أن يضخ ّ تظر من  ّ وهل  مسـ يُن

تطوير  بحث وا بريا يف ا تامثرا  لا ل ك باته س بق إ نولويج للموارد اذلي  تجاري أو ا تخدام ا ثأم هل يكفي الا سـ ل لتكسـ
يل من الا يا مع  قلبد ئ تطوير، هل يه وستامثر اإلضايف؟ م بحث وا توصل إلهيا من ا توقع ا تجات ا لما نوع ا ل ل مل ملن

ية  سامه املوارد الورا ية؟ وهل  نا ية أو مواد  ية هنا تجات  بحث أو  ثثال جمرد اكشفات ملزيد من ا ت ع ص ئ ب ن طل م ّ م
ية مية املوارد الورا بارشة؟ وهل  سامهة غري  ها  ية أم  تجات الهنا ثبارشة يف ا م ئ قن م ل ية أم هل إماكياهتا  ملم نتة و فعل مثب

ية  مية ا شف بوضوح عن ا سأةل فور ا بغي وضع اتفاق يقيض ابلعودة إىل ا لفعلال تزال غري واحضة؟ وهل  لك لقمل ين
منوذيج  ند ا ثال ا يل ا متةل؟ انظر عىل  يقاهتا ا لللموارد و بحمل مل لب  :2سبتط

 تفامهلا: 2 بند منوذيج

ية هد الوطين/ئبرانمج املداواة الامن رسطان ملعا يقة برية وحبرية سـتكشاف ابمتهمل ملاكحفة ا نات د بااتت واك ق  ئ ن
نات حبرية  تعاون مع يو] بدل املصدر[من كبرية ئواك شاف] منظمة بدل املصدر[لرغب يف ا . سـتكيف هذا الا

شافات األدوية وتطويرها إىل يسو تعلقة اب يا ا نولو نقل املعارف واخلربات وا تبذل هجودا جدية  مل كل جل تك ] نظمةملا[ّ
بل حكومة كبصفهتا الويل املع] (بدل املصدر[يف  قني من  تفق علهيا ])بدل املصدر[َّ ند الضامانت ا مل، رشط مراعاة  ب

يا حتمى مبوجب براءة نولو تصةل بأية  ية الفكرية ا جبني الطرفني محلاية ا تك نظمة[رغب تو. ململلك بدورها يف ] ملا
تعاون الويق مع  ثا سعي إىل االربانمج ل تيف ا نات حبرية ] بدل املصدر[ما يزخر به كشاف سـل بااتت برية واك ئمن  ن

يات  ية و تا رشوط ا تارة، رشط مراعاة ا ية  نا بات ا يقة وبرية ومر تضد ل ل ل خم ع صط ك مقك ّ تفامه هذهق  66.لمذكرة ا

نرية:  3اخلطوة  جمي بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

بقة ا .24 تأكد أيضا من رضورة احلصول عىل املوافقة ا تبغي ا ملسـن سـ ملل ّ ينيي سات ا ننرية من األفراد واملؤ بة . ملعس لنسـواب
تخديم  متلني، يعينمسـإىل  ية ا حملاملوارد الورا ثال القانوين ث ها مت ذكل ضامن الا نافع اليت  نفاذ وتقامس ا تضعألنظمة ا مل ل

ية ية أو األعراف ا سلطات ا حمللاحلكومات أو ا حملل ية"وتضع . ل تو جهيخطوط بون ا ية مفصةل حول " ل ّبادئ تو جهي م
ية األخرى منوذ نرية اليت ترد أيضا يف العديد من ادلالئل والاتفاقات ا بقة ا جإجراءات املوافقة ا لت ملسـ وفامي  67.ملسـ

منوذيج مثال عىلييل  ند ا نرية، ا بقة ا بدأ املوافقة ا يق  ل منوذج  ب سـ لب مل تتط ملسـم  :3ل

                                                           

تفامه بني  66 ياملداواة وبرانمج ]منظمة بدل املصدر[لمذكرة ا باجةةئ الامن  .ي، ادل
تدمي  67 نفاذ إلهيا عىل حنو  يقة وا تخدام الاكنات ادل سلوك ادلوية لالحئة ا ثال مدونة ا سـانظر  ل ئ سـ ل مل ق مترب (MOSAICC)م سب، آخر إصدار 

ند 2009 تايل1.1لب، ا نوان ا تاحة يف ا ل، ويه  لع  <http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc/docs/code2009.pdf>: م
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نرية: 3بند منوذيج  بقة ا بدأ املوافقة ا تيق  ملسـم سـ ملب  تط

تارخي( نريةّامس مورد ) (لا بقة ا ملسـتاملوافقة ا نوانهملسـ  ،(...)وبعد ) ع و

نص عىل ما ييل15بناء عىل املادة  يولويج اليت  نوع ا ية ا ت من اتفا ب لت ل ية سلطة تقرير : "ق طنتكون للحكومات الو
ية رشيعات الو ية، وخيضع ذكل  ناحلصول عىل املوارد ا طت لل تعاقد إىل : "وعىل ما ييل" جلين مسعى لك طرف  ي

تعاقدة عىل املوارد اهتيئة األوضا هل حصول األطراف األخرى ا نع اليت  جليس مل مية ت تخداهما بصورة  سلية ال سـ
يةبيئيا تعارض مع أهداف هذه الاتفا يود  ق وإىل عدم فرض  يكون احلصول عىل املوارد : "وعىل ما ييل" تق

تعاقد بقة للطرف ا نرية  نا مبوافقة  ية ر ملا سـ مه ت مسـن بدل (يت صادق علهيا ، وال"ّ اذلي يوفر هذه املواردجلي لامس ا
ية ية اجلرثو نفاذ إىل املوارد الورا يه ا ماذلي يراد  ثف نفاذ إىل )ل متس احلصول عىل ا ل، أ ية(ل يدا نامس جمال ادلراسة ا ) مل

نات أو  ية وحتديدا  يوإىل مواردها الورا ية (معزوالت من عث ية أو اجلرثو يوا ية أو ا با مامس جموعات املوارد ا ن حل ت لن
ها نرية مبوا،)صفأو و بقة ا تتمك ا ملسـفق رشوط احملددة يف املرفق ملسـ ية ووفقا  ّ، خالل املدة الز لل صورة من اتفاق (من

بقة ). (نقل املواد إن وجد؛ وصورة من ترصحي الغري إن وجد ملستامس مودع طلب احلصول عىل املوافقة ا
يعه نوانه وتو نرية و قا عت  68).ملسـ

تعراض املوارد وحتديد األهد:  4اخلطوة  دال  افسـا

تفاوض  .25 لبل ا نافع، يف ق نفاذ وتقامس ا ملا يدية املربطة هبا أن حيدد ل ية واملعارف ا ّبغي ملورد املوارد الورا ت تقل لث ّ ين
تظام ها اب تعر ها وأن  ناألصول اليت ميكن  ضسـ ينح تقدير إىل قامئة جرد تفرز فهيا املوارد املادية . م لوقد يفيض هذا ا

ية تلفة كام  وقد تكون األنظمة .فعن املوارد املعر خمالقانوية اليت حتمك املوارد املادية واملوارد املعرية  يتباين معوما فن
ميهتا أيضا نظور  ية الفكرية و نظور ا ها القانوين، من  قو م مللك م يل للقوانني واللواحئ  .ضع تح تقدير  تكامل ا لوميكن ا ب ل سـ

ية، مبا فهيا أية رشيعات خاصة حبامية  ية ا ية والو تادلوية واإل ن ن مي ملعل ط يدية فضال عن أية قوانني قل لتقلاملعارف ا
تغل ية الفكرية و بدلان اليت قد تطور فهيا حقوق ا ها يف تكل ا ية إن جاز  ّعرية  سـ ل تن مللكمع يق َّف  .تطب

متةل ية الفكرية ا حملية اجلرد وتاجئ ا مللك ن  معل

نفاذ املراد وأوجه الا .26 لساعد قوامئ اجلرد مورد املوارد عىل حتديد املرايم واألهداف من ا تخضع ّت سـتخدام اليت  سـ
تعلقة هبا  ية واملعلومات ا ملها املوارد الورا ث يدية(ل نح ).لتقلمبا فهيا املعارف ا نه أيضا من حتديد ما ال يريد  م و ّمتك

نجاح رشاكة اب تفاظ هبا ألغراض نفاذ الحق إذا لكلت ا يه أو املوارد اليت ميكن الا نفاذ إ لا ل ل ّل تاجئ .ح ن مث ميكن فرز 
ية الفكرية  متةل وحرص مكوانهتا الفرديةمللكا ن. حملا تحقق  موبفضل ذكل ميكن ا بداية ذل ناسب ألمن ل ا سـمي ا ملا ية لتق

تغالل تكل املوارد  ية الحقا من ا تأ نافع  ية الفكرية وأية  سـحقوق  ت م م وبفضل ذكل . وإدارهتا عىل حنو سلميللملك
نفاذ أن حيدد أهداف ّميكن ملورد ا ل هااّ ّحيقق أمع و تطلب ذكل . ّ موقد  شف ي نفاذ اب تلقي مبوجب عقد ا لكثال إلزام ا ل ّمل

سموح هبا يف  تخدام ا تخدام املوارد أو حرص أوجه الا ناجتة عن ا ية يف الرباءات ا شأ املوارد الورا ملعن  سـ سـ ل ث من
تخدام غري  تاجئ األحباث ألغراض الا ية أو ضامن نفاذ الغري إىل  ثقا ناسب وقمي املورد ا سـاألشطة اليت  ن ل فن ّت ت

تجاري أو الا يةلا نا بدلان ا متخدام يف ا ل ل  .سـ

تلفة املؤثرة يف الاتفاقات:  5اخلطوة  هاء نظر يف العوامل ا خملا  ل

تخداهما .27 يدية املربطة هبا وا ية واملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلق اب نوع فامي  يارات و سـتعدد ا ت تقل ث ل ي خل لت تت لوتكل . ّ
نارص الاتفاقات نافعوفامي ييل، اجلوانب. عالعوامل تأثري يف  نفاذ وتقامس ا يارات ا باين فهيا  مل اليت قد  ل خ  :تت

                                                           

سلوك ادلوية  68 لمدونة ا سابق، (MOSAIC)ل مترب لاملرجع ا  .23، ص 2009سب، 
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سارية )أ( ية اخلاصة ا لاألنظمة القانوية والقوانني الو ن تعاقدية بني األطرافطن ها العالقة ا ل اليت قد ختضع   ل
يولويج، فضال  نوع ا ية ا ية واملعرتف هبا يف اتفا يادية لدلول يف مواردها ا باحرتاما للحقوق ا ت يع لسـ ل ب قل لط

يق أحاكم ملعن ا ية إىل احلكومات مع  نفاذ إىل املوارد الورا ية حتديد ا ببدأ القايض بأن تعود صال ث تطل ح
رشيع الوطين نظر يف العوامل املؤثرة يف الاتفاقات ميكن . لتا ساعد عىل ا ية اليت  لومن األدوات ا ت لتمكيل

ية فضال  ية ا ية والو يل للقوانني واللواحئ ادلوية واإل نإجراء  ن مي ل ملعحتل ط ية يف تكل قل معنعن أية قوانني عرية  ف
بدلان اليت قد ت ُا تغلل ية الفكرية و ّطور فهيا حقوق ا تسـ مللك َّ. 

تلقون )ب( ّاملوردون وا مل ية ( مه القطاع احلكويم :ّ مثل الوزارات والواكالت احلكو ية أو (م ية أو اإل ميالو قلن ط
ية يون بإدارة احلقول ا)حمللا ية واألرايض احلملعن، مبن فهيم ا يةطنلو ناعة وقطاع) مكو تجارة وا لص ا صناعة (ل

يل نة وا لتجماألدوية واألغذية والزراعة وا بحث ) لبست سات ا لومؤ نات (س ناك ا يثل اجلامعات وأ جلب م
يةو ية ومجموعات الاكنات اجلرثو با ماحلدائق ا ئ ت يدية ) لن ية وأحصاب املعارف ا نون عىل املوارد الورا تقلواملؤ ث لمت
يات ( مجعثل  شعوب وجامعات لشعباملعاجلني ام نظامت ا ية و ية أو امجلاعات ا شعوب األ ليني وا حملل صل مل

يدية يل ). مثل مالك األرايض اخلاصة ومجموعات احملافظة وغريها(وآخرون ) لتقلالزراعة ا سبانظر عىل 
منوذيج  ند ا ثال ا لا ب  :4لمل

تلقي: 4 بند منوذيج ّتعريف املورد وا مل ّ 

نظمة اليت تقدم : ّاملورد ّا يذية. صليةاملادة األمل نوانه يف رساةل  تنفوحيدد امس هذا الطرف و ع ّ[...] . 
تلقي ّا تلقى :مل نظمة اليت  ّ ا ت يةمل يذية. صلاملادة األ نوانه يف رساةل  تنفوحيدد امس هذا الطرف و ع ّ.69 

ية )ج( يواين أو جرثويم :ثاملوارد الورا بايت أو  شأ  ية ذات  نوعة من املواد الورا يةل  حميكن أن تضم  نشك ن ث مت م  :ت
ميهتا غري  ية؛ وقد تكون  متةل عا ميهتا ا ية واحضة املعامل؛ وقد تكون  مية  ية  ققد تكون للامدة الورا حمل ق لق فعل ث

ترب بعد؛  تلفة؛ وميكن أن وختمؤكدة أو مل  توقعة وقمي يف قطاعات  ئة أو غري  تخدام مفا خمأوجه ا مسـ ج
ّشمل اتفاقات فردية مواد أخرى كام يه معرفة يف الاتفاق ندين ىلثال عمكو. ت ناجه، انظر ا تلف ا ب  مل لخم

يني  منوذ جا  : أدانه6 و5ل

 نطاق املادة: 5 بند منوذيج

ها وأي . نطاق الاتفاق ها وتوز تقاهتا وتداوها و سخاهتا و تخدام املادة و يعرسي هذا الاتفاق عىل ا يع بل شـن ت سـ مي م
ترصف فهيا  مهنا ترسل إىل  مادة أو جزءةأي" املادة"وألغراض هذا الاتفاق، تعىن . لشلك من أشاكل ا

شرتي سخات"وألغراض هذا الاتفاق، تعين . ملا سخة عن املادة دون " ملنتا ثل  ية  يا ية أو  يولو نأية مادة  مت ئ مي كب ج
يري يف جوهرها تضخمي املادة، . تغأي  يقة أو  تج بزراعة اخلالاي أو الاكنات ادل سخات املادة اليت  بوشمل ا ئ ت قت تُن ملن

ترص عىل ذكل تقات" الاتفاق، تعىن وألغراض هذا. تقدون أن  بطة من املادة اليت خضعت " ملشـا ملسـتناملادة ا
بت خصائص جديدة كتستعديل جوهري حىت ا  70.ل

 

                                                           

ية، مؤرخ يف  69 يولو نقل مواد  جاتفاق موحد  ب ل يةفامي  ألغراض نقل مواد 1995 مارس 8ّ سات غري ر حببني مؤ يذية ألغراض نقل ،س تنف ورساةل 
ية يولو جاملواد ا  .لب

بات ااتفاق نقل املواد،  70 ية سـتنمجموعة الا يكمنطي األمر  .1، املادة (ATCC)ل
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 نطاق املادة: 6 بند منوذيج

ية"تعين  ية " ثاملوارد الورا بايت أو جرثويم وذات وحدات و يواين أو  شأ  رشية من  يفمادة أو مواد غري  ظح نم ن ب
ية  71.ثورا

تخدامهأوج )د( يدية املربطة هباسـ الا ية واملعارف ا تعلق ابملوارد الورا تفق علهيا أو املرخص هبا فامي  ت ا تقل ث ي لمل ّ :
تعريف  سموح هبا حتديدا أو  تخدام غري ا تعريف بعض أوجه الا تعانة هبا  لميكن الا مل سـ ل رشوط سـ لا

هام معا تعر تخدام، أو  بعض أوجه الا يفاخلاصة  ل سـ سويق: ب ثل ا نوعة  توشمل ذكل جوانب  ت لي مبا يف  (مم
يدية أو لكهيام ية أو املعارف ا سويق املادة الورا يق إماكيات  تقلذكل  ث ت لن بحث ألهداف جتارية )حتق ل، وا

يل وغريها( نة وا ناعات األدوية واألغذية والزراعة وا تجميف  لص بحث العلمي أو األاكدميي فقط، ) لبست لوا
تطوير لألغذية والزر بحث والاتقاء وا شمل أيضا ا لوميكن أن  ن ل لال سـامي يف إطار املعاهدة ادلوية (اعة ت

نظمة األغذية والزراعة ية لألغذية والزراعة  با ية ا ملللموارد الورا ت ن منوذيج ). لث ند ا توي ا لو ب مثال  عىل 7لحي
يه ومرخص بهعىل تفق  تخدام  ّ ا عل  :مسـ

يه أو املرخص به: 7 بند منوذيج تفق  ية ا تخدام املادة الورا ّا عل مل ث  سـ

نود وا نصوص لبمع مراعاة ا يد آخر  يد نظايم أو قانوين أو  نصوص علهيا يف هذا الاتفاق وأي  مرشوط ا ي ي مل تقل تق
رشيع أو أي ّيه يف ا ت بحث ةلعل تخدم املادة بأية طريقة قانوية ألغراض ا تلقي أن  ل مصلحة للغري، جيوز  ن سـ يللم

بة اجلودة تعلمي أو ألغراض مرا قاألاكدميي أو ا تخدام للامدة ألغراض. ل تيض أي ا سـو  جتارية احلصول عىل ترصحي يق
بق من املورد ّتايب  سـ ببوال . مك نح تكل املوافقة دون  سنع عن  م  72. معقولُيمت

يصاجلدول الزمين  )ه( ية : خإلعامل العقد أو الرت منحتدد يف هذا اإلطار املدة الز تخدام املرخص ّ ّاملطلقة لال سـ
تخدام املرخص به، مع حتديد بعض  ّبه، أو يوضع جدول زمين لال ها سـ بغي  ية اليت  يقاألهداف املر حتقن ي حل

ثال عىل (فضال عن الالزتامات الالحقة  ية يف حال املوافقة  تفاوض يف رشوط إضا مثل الاتفاق اب ف لم
تج نسويق ا منوذيج ثال عىلمكو). ملت ند ا رشوع منوذيج، انظر ا ل اجلدول الزمين احملدد يف  ب لم ّ8: 

 اجلدول الزمين: 8 بند منوذيج

يفريا" (يانها "نبتةسـتؤخذ  يا سو تا نو ن ية يف كرمي) مي ئهتا ا لطبيعمن  تطوير ملدة  بي بحث وا لأابد ألغراض ا  5ل
نة 20سـنوات وألغراض جتارية ملدة  ية، إن وجدبتبعدها سـ   25وبعد انقضاء مدة . ... حمللرصحي من احلكومة ا

ية ابإلضافة إىل مجمل ا ية ملاك حرصاي للحكومة ا با تكون احلديقة ا حمللنة،  ت ن سـ نقوةل وغري لسـ ملتلاكت ا ملم
نقوةل  73.ملا

ها يف و .28 ية الفكرية وتو تعامل مع قضااي ا ية، كام حتدد طريقة ا نارص العقد األسا هّجتؤثر تكل العوامل يف  مللك ل سـ ّع
تعاقدية ية الفكرية أي دور تؤديه. لالعالقة ا ومع ذكل، مفن املمكن . مللكويف بعض احلاالت، قد ال يكون حلقوق ا

تعاون يف الرتكزي يف الا ثل ا نافع،  تقامس ا تعلقة  ية الفكرية وا تصةل اب يدي عىل القضااي غري ا لتفاق ا مل ب مل مل مه مللك لمت

                                                           

يا  71 نولو يو ناعة ا نظمة  نقل املواد  جاتفاق منوذيج  تك ب ص مل  .(BIO)لل
نقل املواد 72 ثاري : لاتفاق منوذيج  يص احملدود وغري الا منوذيج للرت رشوط اخلاصة ابالتفاق ا نود وا ئا تخ ل سـب ية من لل تخدام مادة ورا ثمن أجل ا سـ

يق نات ادل بات الاك قمجموعة ا ئن ية سـت ند (CCDM)للبنة ا يل، ا هد أحباث احملا ية،  هورية ا ب  لص مع يك  .5لتشـللجم
شأن  73 برشوع منوذيج  يري الورايث "م سكري لتغا بطلللربوتني ا ّا يداز ملث يالرو ن  يفريا (WSG)لله يا سو تا ن يف جذور و ن يا نبتة(مي من أجل العالج ) نها

سم ياك " ومللاملضاد  هد الوطين للصحة، )لصناعة األدوية(ينبني رشكة أسرتا ز تحدة، وا ملعاململكة ا ية  واحلكومة  بإسالم أابدمل وادي (لكرمي أابد حمللا
تان  .)كسـهونزا، اب
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يا نولو تعلمي ونقل ا تدريب وا يمي املوارد وا بحث و جا تك لتق ل ل تفاوض يف مجموعة . ل تفق األطراف عىل ا لوميكن أن  ّي
سويق  شأن ا تأخرى من الاتفاقات  ندتشمل الاتفاق عىل (لب سـية  يص ملك ية الفكرية واحلق يف تر خات ا مللك

ية الفكرية  يص وغريهامللكا ية من أي اتفاق تر تأ نافع ا خوتقامس ا ت مل بحث األويل ) مل ليف مرحةل الحقة ما أن يفيض ا
سويق تإىل إماكيات ا رشاكة، . لن رشوع ا نذ بداية  ية الفكرية دور تؤديه  لويف حاالت أخرى، قد يكون  م م للملك
با ما تكون جزءا  نافع وبعائدات حمددة عىل املدى القصري لوغا تقامس ا تجزأ من مجموعة من الاتفاقات اخلاصة  ّال  مل ب ي

توسط والطويل رشوط .ملوا نود وا نفصةل من ا سةل  ية الفكرية يف  ل ومن املمكن أيضا أن تدمج حقوق ا ب لسل م مللك
تج يص واليت  تاخلاصة ابلرت تد إىل الروااخ نافع و نفاذ وتقامس ا ّوز نطاق ا مت مل  .نبط القانوية وعالقة العمل بني الطرفنيل

نظر يف أنواع :  6اخلطوة  زاي  الاتفاقاتخمتلفة من لا

رشااكت اليت ي .29 ية أو ا بات ا لسن معوما أن يفكر املفاوضون أوال يف الرت لعمل تيتح غبون ادلخول فهيا، مث ريسـ
بات بلغة القانون بري عن تكل الرت ية ا يالاتقال إىل  تيف تع لن با ما مي. ك ية من ّكلوغا تاجئ أكرث فعا يق  لن ذكل من  ن حتق

نافع يف منوذج سابق تعاون وتقامس ا رشوع يف حرص نطاق ا ملا ل بوميكن الاسرتشاد ابتفاقات سابقة وسوابق . ل
متةل تلقي يف أي من احلاالت ا تارها املورد وا ية اليت  يارات ا باق ا تاحة دون ا يارات ا حملتحديد ا مل خي لفعل خل مل خل ّل . ست

تو ضومن ابب ا يةل تا ئات العامة ا ية يف ا تعلقة ابملوارد الورا تعاقدية ا يارات ا ليح، تقع ا ل ث مل ل ويالحظ أن العديد . لفخل
رشوع تعاون سب الظروف اخلاصة بلك  ئات،  تلف تكل ا ية يه يف الواقع مجع بني  ممن الاتفاقات احلا ح خم . لفل

 :وفامي ييل بعض أنوع الاتفاقات اليت ميكن الاسرتشاد هبا

يات العقدمذكرة  )أ( رشوع ّسجل فهيا ي :سـإعالن نوااي أو مذكرة أسا ملالاتفاق األويل عىل اإلطار العام  ّ
يه، ومتكن من إرساء أسس تفامه  بق  تجارية اذلي ميكن أن  بات ا تعاون املقرتح، مبا يف ذكل الرت فا ّي تط ل تل

يص يل العقد أو الرت بل حول تفا خنة ألية مفاوضات قد جترى يف ا صتق ملسـي ثا. تم ل عىل مذكرة إعالن مكو
تلقي و نوااي اليت تريس الاتفاق اإلطاري األويل بني ا ملا بااتت كأساس ملزيد ّوراملل سح  شأن إجراء  ند  م للب

منوذيج  ند ا نة، انظر ا تجارية ا يقات ا لمن املفاوضات يف ا ب ل لب ملمكتط  :9ل
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 مذكرة إعالن نوااي: 9 بند منوذيج

 مجع املوادمذكرة 
تابعة ئيةاملداواة الامنيعمل برانمج  رسطان ا يص ومعاجلة ا بة ا ل، يف  ل ل شخ رسطانلتشع لهد الوطين ملاكحفة ا ، لمع

رسطان  متةل ألدوية جديدة ملاكحفة ا برية مكصادر  بحرية ا نات ا بااتت واجلراثمي والاك بحث يف ا يا عىل ا لحا ل ئ ن ل حمل لك ل
ناع رشيملوفريوس العوز ا هد الوطين. ... لبي ا رسطان، ملعوإن ا متةل  إذل ملاكحفة ا ية ا حملجيري أحبااث يف الفعا ل

يولويج  نوع ا ها، فإنه يرغب يف الهنوض ابحملافظة عىل ا با شاف األدوية وا ية يف ا بتجات ا ت ت يع لن ل ب طللم سـتن ك لط
شعوب يف ّويقر ابحلاجة إىل مباكفأة  نظامت وا لا بط انطالقا من اكئن ] بدل املصدر[مل سويق دواء  مسـتنيف حال  ت

ية عقودا مع . يةقلميمأخوذ داخل حدودها اإل شاف األدوية، أبرم برانمج املداواة الامن ئوكجزء من برانمج ا كت
برية عرب العامل بحرية ا نات ا بااتت واجلراثمي والاك نظامت مجلع ا لكتلف ا ل ئ ن مل بااتت . لخم بحث يف ا نوالربانمج هممت اب لل

برية من  بحرية ا لكواجلراثمي والاكنات ا ل تعاون ] بدل املصدر[ئ نظامت [مع لويرغب يف ا محكومة بدل املصدر أو 
ناسب يف هذه ] بدل املصدر مسب ما هو  بحرية . األحباثح بااتت واجلراثمي والاكنات ا ية مجع ا تمت  لو ئ ن لمعل س

رسطان و هد الوطين ملاكحفة ا نود عقد مجع املواد املربم بني ا برية يف إطار  لا ملعب تعاقد معه لك يه فامي (ملا شار إ لا مل
تعاقد بواذل) ملييل اب نا تعاون مع الواكةل ا سـي  مل نظامت بدل املصدر[ يف ةسي بذل ]. محكومة بدل املصدر أو  سيو

ها إىل  با شاف األدوية وا تعلقة اب يا ا نولو هد هجودا جدية من أجل نقل املعارف واخلربات وا طا ن ج تك سـتملع ت كمل ل ّ
سة بدل املصدر املالمئة[ بوةل دل]بدل املصدر[يف ] سمؤ شأن احرتام ملق، رشط مراعاة الضامانت ا بى الطرفني 

يا حتصل عىل امحلاية مبوجب براءة نولو تصةل بأية  ية الفكرية ا جا تك حكومة بدل املصدر أو [وترغب . ململلك
شاف ما يزخر به ] منظامت بدل املصدر سعي إىل ا تعاون الويق مع الربانمج يف ا تكبدورها يف ا ل ث بدل [سـل

بااتت ] املصدر نات حبرية وجراثمي نمن  رشوط وةكبريئواك نصوص علهيا يف هذا قتضيات ملال، رشط مراعاة ا ملا
 74.الاتفاق

رسية أو  )ب( شفعدم لاتفاقات ا تعلقة مبصدر :لكا ثل املعلومات ا تلقي املعلومات كامتهنا،  تيض من  مل  م م تق
تخدماها للحصول ع ية املربطة هبا اليت ميكن ا يدية أو ادلراية ا ية واملعارف ا سـاملوارد الورا ت لعمل تقل ىل لث

رشط من رشوط  بحث أو  تعاون يف ا يمي وإقامة برانمج  ية ألغراض ا نفاذ إىل املوارد الورا كا ل لل ث لتقل
يل سب . لتشغا تخدام تكل املعلومات  ها جيوز ا حبوحترص تكل الاتفاقات معوما األهداف اليت من أ سـ جل

بحث أو ألغراض غري يمي أو ا تخدام ألغراض ا ثل حرصها عىل الا لالظروف اخلاصة  تقسـ  جتارية أو لم
تفق علهيا ّحرصها يف أهداف حمددة  م منوذيج .ّ ند ا ل وانظر ا ثال 10لب شف املعلومات عدمعىل مك  ك 

منوذيج  ند ا يدية، وا رسية مبا فهيا املعارف ا لا ب تقل لل تعلقة ابلرباءات11ل ثال عىل رسية املعلومات ا مل   .مك

شفعدم اتفاق : 10 بند منوذيج  لكا

شمل  رسية اليت  تاملعلومات ا ية الطرف ل يدية وغريها تظل  ثل املعارف واملامرسات ا ية الفكرية  ملكلك ا م ّمللك لتقل
تلقي تحقق مهنا ا شف عهنا حىت بعد أن  ملاذلي  ي تلقي . ّيك رسية بلك أمانة عىل ملويوافق ا يع املعلومات ا لكامتن  مج

سة أو  شف ألي خشص أو مؤ هوثقة، خالل مدة هذا الاتفاق وبعدها ويوافق عىل عدم ا س يئة أو رشكة أو لك
ّتخصص يف اجملال و رسية بأية طريقة اكنت/م تخدام تكل املعلومات ا لأو ا  75.سـ

 

                                                           

يص  74 بة ا تعاون بني  ية  شخمذكرة منوذ شع لتلل ية ج تحدة األمر رسطان يف الوالايت ا هد الوطين ملاكحفة ا تابعة  رسطان ا يكومعاجلة ا ملللمع ل ل ل
(DTP/NCI)باجةظامت بدل املصدر، من/ وحكومة بدل املصدر  .يادل

تاكر الوطين  75 ندوق الا شف بني  باتفاق عدم ا ص تلقي(NIF)لك  .مل وا
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رسية: 11 بند منوذيج  لاتفاقات ا

شف عن أي جزء من الطلب  رشكة عىل عدم ا لكتوافق ا بات(ل بق ) لطلا ملسـألي طرف اثلث دون اإلذن ا
تايب من خدمة الصحة العامة  بات(الطلب عقوةل للمحافظة عىل رسية ت، وتوىخ الرعاية امل(PHS)لكا ) لطلا

شف عن الطلب  رشكة ذاهتا، وال  سه عىل األقل من الرعاية اليت متارس إزاء معلومات ا تكابلقدر  ل نف
بات( تعراض الطلب ) لطلا يني اب رشكة ا سـإال ملوظفي ا ن بات(ملعل  76. أدانه4لألغراض احملددة يف الفقرة ) لطلا

شمل يه أ :نقل املواداتفاقات  )ج( ية اليت  تجارية واألاكد تعامل يف رشااكت األحباث ا تدوات شائعة الا مي ل سـ
تات اخلالاي يقة و ية والاكنات ادل ثل املواد الورا ية  يولو بنقل املواد ا ئ ث مسـتنب ق م ج بادل املواد . ل تعمل  تو لسـ ت

نفاذ إىل اجملموعة الع بحث وتوفري الظروف  سات ا بادالت بني مؤ ثل ا نوعة  ياقات  لليف  ل س ت ت لسـ م امة م
ها، ويربم الاتفاق يف تكل احلاةل  ية يف مو ثني إىل املوارد الورا با بذور ونفاذ ا نوك ا ية أو  قعللمواد الورا ثح ل ل ب ث

نفاذ بحث ومورد ا سة ا لبني مؤ ل َّ ويف معظم اتفاقات نقل املواد، يوافق املورد عىل توفري مادة معرفة .ّس ّ
تلقي عىل حرص أوجه  تلقي، ويوافق ا ملإىل ا شمل ذكل سـتخداالامل با ما  تكل املادة وغا تاح هبا  يم ا ل ل مل

تقاقات نات أو ا شـأيضا أية  منوذيج . حتسي ند ا ند الرييس يف اتفاق نقل مواد، انظر ا ثال عىل ا لو ب ب لمك ئل
12: 

 اتفاق نقل املواد: 12 بند منوذيج

ت ثاري ال يصا حمدودا وغري ا نحه تر تلقي وأن  نقل املادة إىل ا سـبل املورد أن  مي مل ئي خ سـتيق نود ّ للبخدام املادة وفقا 
نصوص علهيا يف اتفاق نقل املواد رشوط ا ملوا نود . ل بل ا تلقي بأنه  بوتقدمي طلب إىل املورد، يقر ا مل لب يق ّ ّ

نصوص علهيا يف هذا الاتفاق رشوط ا ملوا  77.ل

يص )د( سموح هبا للمواد أو احلقوق اليت حيق للم: خاتفاقات الرت تخدام ا مليه اتفاقات حتدد أوجه الا سـ ّورد ّ
تخدام املعارف  يص اب ية كأدوات حبث أو الرت تخدام املوارد الورا يص اب ثل اتفاقات الرت سـها،  ث خسـ خ م منح

ية الفكرية يدية املربطة هبا أو سائر حقوق ا مللكا ت منوذيج .لتقل ند ا ثال عىل ذكل، انظر ا ل و ب تايل13لمك  :ل ا

                                                           

هد الوطين للصحة  76 رسية  للمعاتفاق ا نوان. (NIH)ل تاح يف ا لعونص الاتفاق   .<http://www.ott.nih.gov/pdfs/cda.pdf>: م
ية لألغذية و 77 با ية ا شأن املوارد الورا تاتفاق نقل منوذيج  ن ث شاركة يف . الزراعةلب سات ا ملوهو منوذج موجه إىل املؤ س شأن املوارد "ّ بالربانمج الوطين 

تخدامه يولويج الزراعي وا نوع ا ية واحملافظة عىل ا با ية ا سـالورا ب ت ت ن لث ل يل " ل هد حبث احملا ييك،  نات ا نك ا ية،  صهورية ا شـ ي معب يك تللجم لجل شـت ، (CRI)ل
ية إىل امواليت تقد با ية ا ت املوارد الورا ن ند . ملسـتخدمنيلث  .1.3لبا



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 
Annex 

16  

يص: 13 بند منوذيج  خاتفاق الرت

يدان، ويوافق املرخص هل عىل ّتفاق للمرخص متنح جامعة هارفارد مبوجب هذا الا ّهل ما ييل، يف اإلقلمي ويف ا مل
نصوص علهيا يف هذا الاتفاق رشوط ا نود وا ملذكل، رشط مراعاة ا ل  :لب

ثاري مبوجب حقوق الرباءات، )أ( يص جتاري غري ا ئتر  سـتخ
ية )ب( يولو تخدام مواد  ثاري اب يص جتاري غري ا جوتر ئ بخ سـ  سـت

تجات املرخ َّنع ا ن ها، وملامرسة مللص يف  ها وا تخداهما و يف اب تخداهما وا ها وا يف  يعصة وا يع ببنع تلك سـ تلك سـ لتلك ل بل بص
ية حقوق الرباءات يةل مدة صال نع املرخصة  حطرائق ا ط يص . َّلص نح ترا يص احلق يف  شمل هذه الرتا خوال  م خ ت

باطن  78.لمن ا

تطوير )ه( بحث وا بحث أو اتفاقات ا لاتفاقات ا ل ت: ل خميه اتفاقات حتدد  بحث أو يف ّ هامات يف ا للف اإل س
هام املايل واملادي  تطوير، مبا فهيا اإل بحث وا سا ل ية(ل ثثل املوارد الورا تلف ) م هام الفكري، وحتدد  خمواإل ّ س

نع جديدة، وحتدد  تجات وطرائق  بحث وتطوير  تعلق بإجراء ا تاحة فامي  ّاإلماكيات ا ص ن ل ي مل بغي من ينيف  ك
نقدية  نقدية وغري ا نافع ا لإدارة ا ل هامل بغي تقا تطوير ويف  بحث وا ية من ذكل ا تأ مسا ين ك ل ل ت وبعض . مل

تطوير  بحث وا لالاتفاقات جزء من اتفاقات تعاوية  لل شرتكة يف (CRADA)ن متد علهيا كأدوات  م و يع
يا نولو يو جأحباث ا تك ثل . لب نوعة،  هام مبوارد  تفق الطرفان عىل اإل مومبوجب هذه الاتفاقات،  تس مي

ية الفكرية القا مللكندات ا شرتك يف سـ يق هدف  ية حنو  بحث، يف هجود جام ممئة واملوظفني ومرافق ا ع حتقل
تطوير بحث وا لا منوذيج . ل ند ا تطوير، انظر ا بحث وا ثال عىل ا لو ب ل ل  الاتفاقات ثال عىلمك، و14لمك

منوذيج  ند ا تطوير، انظر ا بحث وا تعاوية  لا ب ل لل ن  :15لل

بحث: 14 بند منوذيج  لاتفاق ا

بني امسه أدانهّيوافق املورد عىل نقل ماد تلقي ا ية إىل ابحث ا تا بحث ا ّة ا مل مل ل ل  : ...ل
تواء  تربه حتت ظروف الا تلقي يف  بل ابحث ا بحث من  بحث سوى ألغراض ا تخدم مادة ا حال  خمق مل ل ل ّسـ ت

يع . اخملربي املالمئة شك  بحث هذه ألغراض جتارية، مبا يف ذكل ما يؤدي إىل رفع ا تخدم مادة ا نولن  ل ل تصسـ لت
تجات أو  سويق، ولن منأية  يص اب شرتط هل احلصول عىل تر رسيري، واذلي قد  تخدام ا تها أو لال ي ل لسـ خب يع

تخدام مادة  بطة اب تخداهما أو أية مادة  بحث أو أوجه ا شأن مادة ا بات براءات  تلقي  سـيودع ا سـ ل ب طل مسـتنمل
بحث  79.لا

 

                                                           

ثاري  78 يص غري ا ئاتفاق تر ية-) مقتطف(سـتخ تحدة األمر يك جامعة هارفارد، الوالايت ا ثالث،مل  .ل اجلزء ا
ية 79 يولو يا ا نولو ية وا يولو هد األحباث الكوري للعلوم ا نقل املواد  جاتفاق منوذيج  ج تك ج بملع ب لل ندان . لل  .4 و1لبا
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تطوير: 15 بند منوذيج بحث وا لاتفاق تعاوين   لل

يا "نبتةسـتؤخذ  يا سو" (نها تا نو ن تطوير ملدة ) يفريامي بحث وا ية يف كرمي أابد ألغراض ا ئهتا ا لمن  ل لطبيع  5بي
نة 20سـنوات وألغراض جتارية ملدة  ية، إن وجدتبعدهاسـ  ترصحي من احلكومة ا حملل  تحدد احلكومة . ب ّو سـ
ساحهتا  ية  ية قطعة أر ما ض ية عىل 50حملل با بارية للحديقة ا تجرى األعامل الا يث  تارا  ت  ن ت لسـ خ ح يانبتةهك  بدمع ن ها

ياكحتقين من املركز الوطين للص تكون احلديقة 25وبعد انقضاء مدة . ينة ودمع مايل من أسرتا ز نة،  سـ  سـ
نقوةل نقوةل وغري ا تلاكت ا ية ابإلضافة إىل مجمل ا ية ملاك حرصاي للحكومة ا با ملا مل ملم حملل ت  80.لن

ية الفكرية رابعا ية لقضااي ا بارات الر مللكالا سـ يت ئع
 

نظمن فور الفراغ  .30 ية العامة لا بارات الر يدية والا سـر يف اخلطوات ا ت يه ئع تقامس العادل يف لمت نفاذ وا لابتفاقات ا ل
ية الفكرية العامة  سرتشدين بقضااي ا ية الفكرية  ية لقضااي ا بارات الر تفات إىل الا مللكنافع، ميكن الا ممللك سـ ت ل يللم ئع

ية  تا لا ية الفكرية احملددة ) اجلزء ألف(ل ّوحقوق ا يص ) اجلزء ابء(مللك ية الفكرية ابلرت تغالل حقوق ا خوا مللك سـ
 ).اجلزء جمي(

ية الفكرية العامة ألف مللكقضااي ا
 

نه يف الاتفاق املربم بني الطرفني يف مراحل  .31 تفامه املعرب  ية الفكرية العامة إىل ا نارص قضااي ا تلف  عند  ل ع ّخم مللك تست
يمي ية ا لتقسابقة وابألهداف احملددة بعد  معل متد أيضا عىل. ّ يهتعو تلف العوامل املؤثرة  ف نوع الاتفاق و ومعوما، . خم

سم ية الفكرية املفصةل يف هذا ا نود ا شأن  يع املفاوضات  ية الفكرية يف  لقتطرح مجموعة من قضااي ا ب ب ّمج مللك . مللك
ية الفكرية وإدارهتا  تحداث ا شأن ا ئةل عامة  ية الفكرية أ مللكوشمل تكل اجلوانب من ا سـمللك ب سـ ) 1اجملموعة (ت

ية حمددة وجوا ّنب  ية الفكرية ) 2اجملموعة (معل تعلق بإدارة ا رشوع فامي  يط  مللكواحلاجة إىل ا ي للم لتخط
ية الفكرية ) 3 اجملموعة( تغالل حقوق ا ية من ا تأ نافع ا مللكوتقامس ا سـ ت مل يات ) 4اجملموعة (مل لواحلاجة إىل رشوط وآ

ية الفكرية  تعلق اب نازعات فامي  سوية ا مللكحمددة  ي مل لت  ).5عة اجملمو(ّ

ية الفكرية:  1اجملموعة  ئةل عامة حول ا مللكأ  سـ

ية الفكرية اليت يطرهح .32 تعلقة اب ئةل ا مللكترد فامي ييل بعض األ مل نافعاسـ نفاذ وتقامس ا بات ا تفاوضون يف تر مل ا ل  :تيمل

ية؟ )أ( نفاذ إىل املوارد الورا تج عن ا ية الفكرية اليت قد  ندات ا ثما يه  ل نسـ  تمللك

رشوط أو )ب( ية الفكرية واحلصول علهيا؟لوما يه ا ها يف طلب حقوق ا بغي  ناءات اليت  مللك الا يق ن تطبث ي  سـت

ها؟ )ج( ية الفكرية وممارسـهتا واحملافظة علهيا وتر تالك حقوق ا بغي ا يصويف  مللك م خن ي  ك

نفع عىل  )د( يةل تعود اب ها وممارسـهتا يعد األفضل للهنوض  تال لوأي مهنج للحصول عىل احلقوق وا حبص ّ ك م
سموح به؟الطريفني  نفاذ ا ية من ا تأ نافع ا تقامس العادل  ملواب ل ت مل للم  ل

نفاذ املطلوب تج عن ا ية الفكرية اليت من األرحج أن  بقا يف أنواع ا تفكري  لوال بد من ا سـ نل تمللك م نفاذ . ّ لوإذا اكن ا
ية الفكري تاجئ عىل ا يقي، فإن من املرجح أن تكون هل  بحث ا ية هدفه ا مللكإىل املوارد الورا ن ب ل ّث ّويصح ذكل . ةلتط

                                                           

شأن  80 برشوع منوذيج  يري الورايث"م يداز لتغا يالرو بط  سكري ا ن للربوتني ا ه ث للل ّ يفريا (WSG)مل يا سو تا ن يف جذور و ن يا(مي نتة ها من أجل العالج ) بن
سموم ياك " للاملضاد  ية لكرمي أابد )لصناعة األدوية(ينبني رشكة أسرتا ز هد الوطين للصحة بإسالم أابد واحلكومة ا تحدة، وا حملل، اململكة ا وادي (ملعمل

تان  ).كسـهونزا، اب
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نع تج جتاري أو طريقة  باط  بحث الرايم إىل ا تعاون يف ا بة إىل ا صأساس اب ن ل ل مسـ سـتن ية .لن شمل ا مللك وميكن أن  ت
بع  توجه ا سب ا ية الفكرية  نوعة من حقوق ا يةل  سويق  شطة ا بحث وأ تاجئ ا متةل يف  تّالفكرية ا ل ح ت ت ن ل ملن ّ مللك مشك ت ل حمل

تطوير بحث وا ليف ا شمل الربا: ل ية توميكن أن  با ناف ا تءات وحقوق األ ن ياانت لص تجارية وا بوالعالمات ا لل
تجارية وحق املؤلف ية والرسوم والامنذج واألرسار ا لاجلغرا  .ف

بعدة شموةل أو  ية الفكرية اليت ميكن إضافهتا وتكل اليت يه فعال  يزي بني ا تا مسمللك م  لمت

تحداهثا .33 ية الفكرية املمكن ا تعراض ا تاج الطرفان إىل ا سـقد  سـ سموح به وال سـامي ما ييلمللكحي نفاذ ا مل من ا  :ل

نة )أ( ية الفكرية ا ملمكا ية الفكرية؟: مللك شمهل ا مللكما هو املوضوعي اذلي من املمكن أن   ت

ية )ب( ية الفكرية ا لفعلا ية الفكرية : مللك شموةل فعال اب نارص هذه املادة ا مللكما يه  مل تجات جديدة (ع منثال  م
باحث ها ا لا نا)سـتنبط بعادها لع؟ وما يه ا بغي ا ترص اليت  سن تلقي (ي ثال ا ملتلزم بعض اتفاقات نقل املواد  م

ية وإبرام  تيض إجراء مفاوضات إضا نقوةل، أو  ية الفكرية يف املادة ا فبطلب احلصول عىل حقوق ا تق ململلك
تاجئهما أن اتفاق آخر  يقه  بحث األسايس يف  نبدأ ا ل  ؟)حتقي

ية وحمددة حول ا:  2اجملموعة  ئةل  مللكأ ّ معل  ية الفكريةسـ

ية الفكرية كام ييل .34 ية وحمددة حول ا ئةل  ية إىل أ ئةل األسا مللكتفيض تكل األ ّ معل سـ سـ  :سـ

ي: إيداع الطلباحلق يف  )أ( سب حقوق ا مللكمن اذلي يقرر أ ُتكت ئات املوضوعّ تلف  فة الفكرية يف   أم ال؟ خم
ية الف ساب حقوق ا بل ا شاورات وأي اتفاق آخر قد يكون رضوراي  مللكوأي  تق كم كرية وممارسـهتا، إن ّ

 وجدت؟

يةو )ب( ية الفكرية؟إىل من : مللكا ية حقوق ا مللكتعود  ملك  سـ

يصو )ج( يا اجلديدة؟: خالرت نولو نفاذ إىل ا ها لضامن ا بغي  يص اليت  بات الرت جتر تك يق ن خ لي لب تط ي  ت

ية الفكرية واحملافظة علهيا؛: ادلفعو )د( ساب حقوق ا مللكدفع الرسوم ال  كت

تو: اإلنفاذو )ه( ية الفكرية يف األسواق؟يمن  بة إنفاذ حقوق ا مللكىل مرا  ق

باطنو )و( يص من ا لالرت باطن:خ يص من ا شاركة يف اختاذ القرارات حول الرت ل ا  .خمل

يفاء معايري حمددة لألداء : معايري األداءو )ز( يص يف حال عدم ا ية أو الرت ّالوقع عىل ا ت خ مثال يف حال (سمللك
نفاذ  لقرر الطرف اذلي حصل عىل ا تا طويال جدا ّ تغرق و قإىل املوارد أال يعمل عىل تطوير املوارد أو ا سـ

ية الفك تفاظ ابحلق يف ا نفاذ الا نح ا مللكيف ذكل، وقد يرغب بعد ذكل الطرف اذلي  ح ل تاجئ مي نرية وأية 
بحث  ؛)ليصل إلهيا ا

شفو )ح( تقارير وا لكإعداد ا بعاد حقوق ا: ل ها ا ملالزتامات ابإلبالغ عن أية أعامل هد ت لكية الفكرية؛ سف
شف عن  نفاذ إلهيالكوالزتامات اب ية أو رشوط ا لمصدر املوارد الورا  .ث
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ية الفكرية ية ذات الصةل اب مللكجوانب إضا  ف

ية  .35 تجاوز إدارة حقوق ا ية الفكرية لكهنا  ية ذات الصةل اب نظر يف جوانب إضا يد ا مللكقد يكون من ا مللك ف تملف ل
ية . الفكرية ذاهتا بحث األاكد شطة ا ميوأ ل نع جديدة، ن تجات أو طرائق  باط  تة ال تكون موهجة إىل ا صا ن مبح سـتن ّ ل

باب حلقوق املؤلف يف تكل  تح ا لوقد يرغب الطرفان مع ذكل يف إعداد مقاالت وياانت أخرى ورشها مما  ن يفب
يص نقل أو الرت تصل هبا من قضااي ا شورات وما  خا ل ي ية . ملن بادئ ا بق يف تكل احلاالت أيضا  شخصوقد  لتط م

رسية ثال لوا نفاذ  رشط للحصول عىل ا يدية  شف عن بعض املعارف ا يدية عدم ا تيض جامعة  م، فقد  لتق ك تقل لك لتقل
شأ مورد ورايث انذر أو همدد ابالنقراض تيض مورد املوارد كامتن  ّكام قد  من ّ بحث . يق رشوعات ا لوقد ترغب  م

تخداهما ويه يف األصل موضوع حام ية أو ا سـاألاكدميي أيضا يف إاتحة مادة ورا ية الفكرية دلى ث مللكية مبوجب ا
تفظ املورد أو املرخص بلك احلقوق القانوية . الغري ثل الضامنة بأن  ها،  نوميكن طلب الضامانت املالمئة أو  ّحي ّم م نح

ية الفكرية ندات واملصاحل يف حقوق ا مللكوا ّويف املقابل، ميكن أن يؤكد املورد أو املرخص أنه ال يقدم أ. لسـ ّ ة يّ
ت تعدي عىل أيخدام سـضامانت بأن ا  حقوق ة براءة أو حق املؤلف أو عالمة جتارية أو أيةلاملادة لن يؤدي إىل ا
منوذيج . ملكية أخرى ند ا رسية، انظر ا رش وا شأن ا ند  ثال عىل  لو ب ل ن ب ب لمك  :16ل

رسية: 16 بند منوذيج شأن ا لجوانب أخرى   ب

ية  تا ية أو ا بيف لك العروض ا لكه شورة لشف بحث، يقملنا رشوع ا لحول  تلقي م ملر ا بحث ما بّ هام املورد مبادة ا لإ ّ س
نه خالف ذكل رسية مع معلومات . ممل يطلب  تعامل  تلقي عىل ا سمح به القانون، يوافق ا بويف حدود ما  ل مل ي

بحث اليت حتمل إشارة  ية عن مادة ا تا لاملورد ا ب لك شف عهنا، ) 3(، ملدة ثالث "رسي"ّ لكنوات من اترخي ا سـ
شف عهنا هل دون أي فامي عدا املعلومات اليت اك هور أو  تاحة  بحت  كن املورد عىل عمل هبا سابقا أو أ للجمص م ّ

هور بطريقة أخرى، ولكن . الزتام بكامتهنا شف عهنا  بحث أو أن  رشوع ا تاجئ  رش  تلقي أن  للجموجيوز  يك ل م ن ن يللم
هور إال ب شف عهنا  تلقي ا للجميف حال اكن املورد قد قدم هل معلومات رسية فال جيوز  لك للم ّ تاح للمورد ّ ّعد أن  ت

شف املقرتح30مدة  تعراض ا لك يوما ال  81.سـ

ية مبعىن و .36 بدأ األرايض اإل ية الفكرية  ميختضع حقوق ا قلمل تلف مللك شلك  تكل ومتارس  خمأهنا  ب تالف ُتم بدلانخاب . لا
تلف األقالمي سب  تلفة  بات  ئةل ميكن أن تؤدي إىل تر شأن هذه األ تخذ  خموالقرارات اليت  ح خم سـ ب أن وميكن . تيت

يهتا يف أسواق  شأ وأن يوافق عىل الاشرتاك يف  ية الفكرية يف بدل ا تفاظ حبقوق ا ثال الا ملكتار املورد  مللك ح نم ملخي ّ
يفاء بعض معايري األداء . أخرى تلقي يف ا يا للغري يف حال أخفق ا يص تلقا نح الرتا توميكن أن حيدد الاتفاق  خ سم مل ئ ّ

تج اجلديد يف ا ثل إاتحة ا تفق علهيا  نا ململ يةم ية بأسعار  نا يلبدلان ا ل تفضل  .م

ية الفكرية شرتكة حلقوق ا ية ا مللكا  ململلك

بل اليت متكن املورد من  .37 يارات القانوية ويه من أفضل ا ية الفكرية يه من ا شرتكة حلقوق ا ية ا ّا سـ ن خل لمل مللك مللك
نفاذ تاجئ احملصةل من ا تفاظ حبصة خاصة به يف ا لالا لن ية ا. ح ملويف املقابل، قد تؤدي ا شالكت رتشمللك مكة إىل 

نافع تقامس ا ية األسب  يجة أو اآل ياان قد ال تكون ا ئة وأ ية مفا يود  ملو ل ن ل تمعل ح ج ثال، ال تؤدي . لنق يل ا ملوعىل  سب
شرتكة  ية الفكرية ا تغالل حقوق ا ية من ا تأ نافع ا شرتكة ابلرضورة إىل احلق يف احلصول عىل ا ية ا ملا سـ ت مل مل مللكمل مللك

بل املاكل اآلخر شرتكة حلقوق الرباءات من أحد املالكني ويف ب. قمن  ية ا تيض ا ملعض األنظمة القانوية، ال  مللكن تق
ية نافع املا شاطر املاكل اآلخر ا لأن  مل نظرا يف . ي تخدهما أن  بغي ملورد املوارد و شرتكة،  ية ا يويف حاالت ا سـ ممل ّ ن يمللك

ية ا ية حقوق ا هام يف  ناجتة عن اشرتا يات ا سؤو مللكية توزيع ا ملك ك ليف ل مل ية تفيض معوما ك مللكلفكرية، ال سـامي وأن ا
تعلق بضامن احلقوق واحملافظة علهيا وإنفاذها أيضا يات  سؤو يف و تإىل تاك ل م  .ل

                                                           

نقل املواد  81 يةلاتفاق منوذيج  يولو يا ا نولو جهد األحباث الكوري للعلوم وا ج تك لبملع ند . ل  .5لبا
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ية الفكرية:  3اجملموعة  متةل  رشوع ألغراض جوانب  يط  للملكا حم للم  لتخط

رشوع ا .38 يط األويل  شمل ا بغي أن  ية،  نند إقامة عالقة أحباث ختص موارد ورا للم تخط ي ث لع ل ين توصل ّ لتاجئ املرحج ا
تاجئ ية الفكرية يف تكل ا تعامل مع جوانب حقوق ا ية ا تعاون و رشوع ا نإلهيا من  ل ل لم مللك شمل ذكل .كيف بغي أن  ي و ين

متةل نافع  ية الفكرية وما قد يربط هبا من  سن إدارة أية حقوق  بداية عىل  نذ ا حماحلرص  م للملك تم ح وميكن . ل
ي ية يف موا يط الختاذ قرارات مر عا حل تعراض اقرتاحات لتخط يمي أوية وا ثل مرحةل  رشوع،  سـد هممة من ا ل تقمل م

نة تاج أحباث  بحث وتقدير  يّا ن تلف قضااي . معل رشوع  يط العام  متلني أن يراعوا يف ا رشاكء ا بغي  خمو للم تخط للل حمل ين
ية الفكرية  يةمللكا تا سائل ا شمل ا لاليت  ل مل  :ت

ن )أ( ية الفكرية ا تاجئ ا ملمكما يه  مللك تعاون املقرتح؟تن اليت قد ةن  لشأ عن ا

تاجئ  )ب( ية  رشوع؟ وماذا عن  تعاونني يف ا بة إىل ا ية الفكرية اب ية حقوق ا ية  نوما أ مل مل سـ ملكمه مللك لنملك
بل؟ تطوير يف ا سني وا ملسـتقا ل  لتح

ية فكرية؟ ومن  )ج( ناحج ألية  تغالل ا ية من الا تأ نافع ا سم ا سويف  ملك ل سـ ت مل مل ت تفاوض يف رشوط أي يتقك
ش بتريب الحق  يه؟ت يص ويوافق  علأن الرت  خ

ية  )د( بق، مبا يف ذكل القوانني أو اللواحئ ادلوية واإل يل ما  يه يف  ميوأي رشيع جيب الرجوع إ ل سـ حتل ل قلت
ية فضال عن أي ها؟ةطنوالو يدية وأية قوانني عرية إن جاز  يق رشيعات خاصة حبامية املعارف ا تطبف تقل  لت

ت:  4 اجملموعة ية من ا تأ نافع ا سـتقامس ا ت مل ية الفكريةمل  مللكغالل حقوق ا

بارشة وغري  .39 ية بطريقة  تأ نافع  نفاذ عىل خلق  ية الفكرية يف اتفاق ا شأن ا ياغة أحاكم  ساعد  مميكن أن  م م تمللك ل ب ص ت
ية  نافع بفعا ية إىل ضامن تقامس ا هود الرا تجزأ من ا ية، وقد تكون جزءا ال  نفاذ إىل املوارد الورا لبارشة من ا مل ي ث مل جل م

ّوتحقق . وإنصاف ها، يف شلك ت تغال ية الفكرية وا تحداث حقوق ا نجاح يف ا بارشة بعد ا نافع  لبعض ا مللك سـم سـ ل مل
ثالحمصةل إاتوات  ية الفكرية  يص ا ممن تر مللك ية حقوق .خ نافع عىل مدفوعات نقدية أو  ترص ا ملك وقد ال  ملتق

ها ية الفكرية وتر يصا ية"وتقدم . خمللك تو جهيخطوط بون ا ث" ل نقدية ميف هذا املضامر قامئة بأ نافع ا تلف ا لةل عن  مل خم
ية نفاذ إىل املوارد الورا ية من ا تأ نقدية ا ثوغري ا ل ت مل رشو. ل نا تكل القامئة إىل  موقد أر ية يف فق تو بادئ ا جهيع هذه ا ل مل

 .ق األولامللح

نافع للمهوم موسع  ّ  مف

ئة أخرى  .40 سة عامة أو  ية أو مؤ نفاذ واكةل حكو ييف حال اكن مورد ا س هل م يةمثل إدارة احلقول (ّ نظمة )طنالو م، أو 
ها ها وأهدا ها و ناسب مصا نافع مبا  تقامس ا هوم موسع  سن األخذ  فية،  مي حل قمبف ي مل ل تح ّمتع يسـ نافع . جم يمي ا ملوميكن  تق

بة إىل هاهمملنسـاب يث إ س أوئك املوردين من  ح ّ نوع ل ئة واحملافظة عىل ا ية وتعزيز إدارة ا ية ا ت يف ا حملل لمن لبي لت
نول نفاذ إىل ا يولويج وا لتكا ل ية لب نا بدلان ا يا إىل ا نولو نفاذ ونقل ا ية من ا تأ يا فضال عن تكل ا مو ج تك لج ل ل ت لمل

ية  رشوعات األحباث واألشطة ا تامثر يف  حمللوالا ن م تجات س ية اخلاصة  ية أو الاجامت سويق ا بات ا نوتر ع يل مبت لتفض ل تي
تفق علهيا تقة و نع  مأو طرائق  شـ هام . مص مية اإل ها من أجل تقدير  تال رشاكء عىل ا هّم نظام قمي ا سوال بد من  ف خ قتف ل ّ

ميهتا نافع اآلية و ية ا تعاوين، ورسي ذكل أيضا عىل تقدير أ رشوع ا شاركة يف ا قأو ا ت مل مه ي ل مل توميكن تريب أحاكم . مل
تعر بغي ذلكل الغرض ا ية الفكرية يك تضمن العديد من تكل األهداف العامة، و سـا ن متةل عىليمللك  حملاض لك املزااي ا

ند ا بان  ها وأخذها يف ا عنو سـ حلت ية الفكريةع شأن ا مللكتفاوض يف أحاكم حمددة  ب توصل إىل مهنج .ّل ل وميكن أيضا ا
بل  ها وا نو متةل عىل  ية الفكرية بعد إجراء تقدير شامل للك املزااي ا تعلق بأحاكم ا يه فامي  سـتفق  ت ي لعل ع مللك حملم

شاطر ها و يةل  ما مي نافع نقدية أو غري نقدية كام ييل. هتابتقسـلكف  :ملوقد تكو ا
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ية الفكرية ما ييل )أ( تغالل حقوق ا ية من ا تأ نقدية اخلاصة ا نافع ا شمل ا مللكميكن أن  سـ ت مل ل مل رسوم : ت
يع  ية؛ وأسعار ا ياانت غري جما ية الفكرية للغري أو تطوير قاعدة  يص حقوق ا يص يف حال تر بالرت ن لب مللك خ خ

نازل عن  سويق حقوق لتيف حال ا نجاح يف  ها للغري؛ واإلاتوات يف حال ا ية الفكرية أو  تحقوق ا ل يع بمللك
بدل  نني من ا شاركة موا شرتك؛ واألجور يف حال  رشوع  يص أو  يع أو الرت ية الفكرية بعد ا لا ط م م م خب لمللك

نقدية من قطاع إىل آخر نافع ا باين ا ية الفكرية؛ وقد  تغالل حقوق ا لاملورد يف ا مل تسـ تمللك ند انظر. ّ لب ا
منوذيج   : أدانه17لا

نقدية: 17 بند منوذيج نافع ا لتقامس ا  82مل

تج تلمة  ملنالغرض من ا تغالل ا سـإجاميل إيرادات الا ملسـ
ية  نة تقو مييف   )ابدلوالر األسرتايل(سـ

من إجاميل (% مدفوعات أوىل 
تغالل  )سـإيرادات الا

ية أو  ية أو غذا ئأغراض دوا ئ
ية  عزرا

 >000 500 
000 500 - 000 000 5 

 <000 000 5 

0 
2.5 
5.0 

ية  200 000 > حبثأغراض 
 أو
> 000 100 

000 100 - 000 000 3 
< 000 000 3 

2.5 
 
0 

1.0 
3.0 

ية أو  يا ية أو  نا ئأغراض  مي ع كص
 تشخيصية أو غريها

< 000 200 
 أو
> 000 100 

000 100 - 000 000 3 
< 000 000 3 

1.5 
 
0 

1.0 
2.0 

نقدية و )ب( نافع غري ا لشمل ا مل ية الفكرية ما ييلت تغالل حقوق ا ية من ا تأ مللكاحملددة وا سـ ت مل ية عىل : ّ سؤو لا مل
ية الفكرية  رشوعات ومللكإيداع حقوق ا تفاوض الحقا يف أية  ية عىل ا سؤو ماحملافظة علهيا وإنفاذها؛ وا ل ل مل

نازل عن احلقوق و تشرتكة أو اتفاقات ا تعلمي/لم تدريب وا ثل ا ها؛ وتكوين الكفاءات  لأو تر ل م  يف خيص
ية الفكرية منوذجني . مللكجمال ا ندين ا لويف ا يارات19 و18لب تلف ا ثةل عىل  خل أ خم  :م

                                                           

نفاذ 82 متس ا ية والطرف اذلي  نافع بني احلكومة األسرتا نفاذ وتقامس ا لاتفاق منوذيج  ل مل  .يللل
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نقدية: 18 بند منوذيج نافع غري ا لتقامس ا  مل

نقدية ما ييل نافع غري ا لشمل ا مل  :ت
تامثر يف )  أ( يا يف كويزنالند؛سالا نولو يو جكفاءات قطاع ا تك  لب
تقرة )  ب( ئات ا يا إىل ا نولو سـنقل ا ملي له ج  يف كويزنالند؛لتك
  معل يف كويزنالند؛ضخلق رف)  ج(
تقرة يف كويزنالند؛)  د( ئات ا سـإبرام اتفاقات تعاوية مع ا ي ملن  له
تقرة يف كويزنالند؛)  ه( ئات ا تامثر يف ا سـالا ملي له  س
تطوير يف كويزنالند؛)  و( بحث وا ية  ية ا تامثر يف ا لالا لل لتحت ن  لبس
ية ورسيرية يف كوي)  ز( يدا نإجراء جتارب   زنالند؛م
بال عىل )  ح( يع يف كويزنالند؛قاإل تاج أو املعاجلة أو ا سويق أو اإل نا ن لتصت  ل
يل بديةل يف كويزنالند؛)  ط( ناعات أو حما تحداث  صا ص  سـ
يولويج يف كويزنالند؛)  ي( نوع ا تعلقة اب بسني املعارف ا ت مل لحت  ل
ية يف كويزنالند؛)  ك( ئة ا تعلقة اب يعسني املعارف ا مل لطبحت  لبي
بة كويزنالند  إ)ل( تحف كويزنالند أو دلى  نات ومناذج دلى  شـيداع  معي  83.مع

 
نافع: 19 بند منوذيج  ملتقامس ا

بق ذكره آنفا نافع كام  تقامس ا سـتوي العقد عىل فصل خاص  مل ب ية من ذكل الفصل . حي نارص الر سـوفامي ييل ا ئيلع
نقدية نافع غري ا لشأن تقامس ا مل  :ب

ش)  1( ية  للتفضل الكفاءات ا ن تقسـ ساحهتا لَّ ية  با ية وجامعات املزارعني ألغراض تطوير حديقة  معوب األ ت ن صل
تارا يف كرمي أابد50  .هك 

تة و)  2( ية ألغراض األحباث يف  ناطق ا يون من ا با ية الزراعة واخلرباء ا تخرجون من  نبيفضل ا حملل مل ت ن لك مل لسـ َّ
بل خرباء م تدريب من  تاح هلم ا ية املذكورة و با يا يف احلديقة ا قها ل ي ت ن هد الوطين للصحة ورشكة أسرتا لن ملعن ا

ية تفاو ياك من أجل رفع كفاءاهتم ا ضز ل  .ين
ية لرفع كفاءاهتم يف جمال و)  3( سؤولني من احلكومة ا ية الفكرية لفائدة  ية خاصة اب حمللتقدم دورات تدر م مللكسـ يب ّ

بات  .تياتفاقات اإلاتوات وغريها من الرت
يا إ ينبغي أنو)  4( يا تلقا نولو ئنقل ا جت ية بعد انقضاء مدة لتك نة من العقد25حمللىل احلكومة ا  84.سـ 

نازعات:  5اجملموعة  ملسوية ا  ت

يهنا  .41 بغي  نازعات عامة و شأت  نازعات يف حال  سوية ا باق احلاجة إىل  بغي ا ياغة الاتفاقات،  تضمند  ن مل ت ص نع م ت ين س ي
ية تصار عىل ا يع اجلوانب دون الا شمل  نازعات  سوية ا شأن  مللكحكام عاما  ق مج ي مل ت نظر يف .  الفكريةب بغي ا لو ين

تقايض  تحكمي وا ثل الوساطة وا نازعات  سوية ا يات  لتلف آ ل مل ت ل ية(مخم ية ا نمع الوالية القضا شأهنا ) ملعئ بوالاتفاق 
نظور موردي املوارد إذا اكنت (بغية حتديد احللول املالمئة والفعاةل  ّال سـامي من  حمدودة للجوء إىل نإماكياهتم م

يةناألنظمة القانوية ال تحكمي والوساطة، ميكن األخذ مبصاحل ).مسر ثل ا نازعات  سوية ا ند وضع تدابري بديةل  ل و مل ت مع ل

                                                           

ية  83 يولويج أعدته والية كويزنالند األسرتا شاف ا نافع الا تقامس  لاتفاق منوذيج  ب تك ّل ل سـ يولويج يف م شاف ا يل تطوير قطاع الا بمن أجل  تك له سـ تس
 .املقدمة. كويزنالند

شأن  84 برشوع منوذيج  يداز "م يالرو بط  سكري ا يري الورايث للربوتني ا نا ه ث ل للتغ ّ مل يفريا (WSG)ل يا سو تا ن يف جذور و ن يا(مي نتة ها من أجل العالج ) بن
سموم ياك " للاملضاد  ية لكرمي أابد ، )لصناعة األدوية(ينبني رشكة أسرتا ز هد الوطين للصحة بإسالم أابد واحلكومة ا تحدة، وا حمللاململكة ا وادي (ملعمل

تان  ).كسـهونزا، اب
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يات الائامتن سؤو لالقانون العريف و ية . م نافع اليت ختضع ألنظمة قانوية و نفاذ وتقامس ا بة إىل اتفاقات ا نواب ن مل ل طسـ لن
نازعّحمددة، قد يكون من الرضوري  سوية ا شأن  مليهنا أحاكما  ت ب  .اتتضم

نة تفاداي ألي خالف  معيّتفامه حول مصطلحات 

نافع  .42 نفاذ وتقامس ا يعة رشاكة ا بق  يقة وقامئة عىل تفامه اكمل و نفاذ د مللكام اكنت رشوط اتفاق ا ل ب سـ لطل م ق
تخدام املطلوب للموارد،  ية الفكرية، وهذه قاعدة ّقلت سـولال شأ حول أحاكم ا نازعات اليت قد  مللكبة ا ن مل تسـ ن

تيض. عامة تعلقة هباتقوقد  نازعات ا سوية ا ية الفكرية تدابري خاصة  مل بعض قضااي ا مل لت ثال : مللك شمل  مويه  ت
بحث  يجة ا تاكر معني أم ال؟ وهل  ية الفكرية ال مترار يف حامية ا بغي الا سأةل هل  تحكمي يف  لأحاكم ا ب م تل مللك نن ّي سـ

شموةل اب تايل  نفاذ إلهيا ويه اب ية اليت مت ا ممتدة من املادة الورا ل ل ث يق بعض مسـ تطبالتفاق أم ال؟ ومىت ميكن 
يفاء معايري أداء  تلقي يف ا ية الفكرية إىل الغري يف حال أخفق ا يص ا ثل الاتفاق عىل تر تالالزتامات  مللك خ سم مل

يني  منوذ ندين ا جنة؟ ويف ا ل ب لي ية 21 و20ّمع تعلقة اب نازعات ا سوية ا نود اخلاصة  شأن ا تلفة  يارات  مللك  ملخ مل ت ب ب بخم ل
 :الفكرية

نازعات: 20 وذيجبند من ملسوية ا  ت

تحكمي17.أ  ل  ا
ند هرسي عىل الاتفاقات مع هجات خاصة يف ا  لي

نني، يعني لك 1.17.أ شأ حول هذا الاتفاق إىل حتكمي حممكني ا نازعة  ّ  فامي عدا ما ورد أعاله، حتال أية  ث َّن ت م
تمك الطرفان إىل حمك يهنام،  تالف يف الرأي  حيطرف واحدا مهنام، ويف حال الا ب بل خ نه احملكامن املذكوران  ق  ّ يعيّ

يا وملزما لالك الطرفنيادلخول سب احلال، قرارا هنا ئ يف اإلجراء، ويكون قرار احملمكني املذكورين أو احلمك،  ح ّ .
شأن  ند  يات قانون ا تحكمي وفقا  سات ا تحكمي يف املاكن اذلي يقرره احملكامن أو احلمك ونظم  بويمت ا ه تض ل جل ت لل ملق َّ ّ ّ

تحكمي لعام  .1940 لا
ناجت 2.17.أ ل  يعد أي طعن قانوين يف قرار احملمكني ا ّ تصل به بأي شلك من األشاكل عنّ مل هذا الاتفاق أو ا

بت يف  تصاص األول يف ا تابورما، وتكون حمامك كريالا وحدها ذات الا ّعىل أنه مقدم يف تريوفاان لّ هذا خن
شأن  85.لا

 

                                                           

ند  85 ية املدارية يف كريالا اب با هد األحباث واحلديقة ا ية بني  يص ادلراية ا هاتفاق تر ت ن للعمل ل مع يدةل (TBGRI)خ باتور(للص ورشكة أاي فايدا  ) ينكو
بات ند يناحملدودة، يف كو تارخي )الطرف(لهور اب  .1995 نومفرب 10ب، 
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نازعات: 21 بند منوذيج ملسوية ا  ت

شأن الوساطة أي حيال إىل الوسا بو  نظام الو بطة وفقا  ي  انجت عن هذا العقد أو ذي ادعاءأو خالف أو نزاع ل
سريه وأ ته وأثره اإللزايم و ته وصال هذا العقد، مبا يف ذكل تر تفعالقة به وأية تعديالت الحقة  حي ب داءه وخرقه كيل

تصار عىل ذكلأو إهناء واللغة ...  ماكن الوساطة  ويكون.قه، فضال عن أية مطالب غري تعاقدية، دون الا
تعمةل يف الوساطة يه   ...ملسـا

سوية أي نزاع أو خالف أو  يوما من بدأ الوساطة، ] 90] [60[ابلوساطة يف غضون ادعاء تيف حال عدم 
يا وفقا  تحكمي هنا تحكمي ويكون قرار ا با  تحكمي ما أن يودع أحد الطرفني  ته إىل ا ئجيوز يف حدود ذكل إحا ل لل طل ل ل

ينظام الو تحكميل شأن ا لبو  بل انقضاء همةل . ب يوما املذكورة، ] 90] [60[قولكن، يف حال أخفق أحد الطرفني، 
شاركة يف الوساطة، حيال الزناع أو اخلالف أو  مترار يف ا شاركة أو الا مليف ا تحكمي الادعاء سـمل ما أن لإىل ا

نظام  يا وفقا  تحكمي هنا تحكمي ويكون قرار ا با  ليودع الطرف اآلخر  ئ ل لل تحكميطل شأن ا بو  لالو ب ئة . ي يوتألف  هت
تحكمي من  تحكمي ]. َّحممك واحد] [َّثالثة حممكني[لا بت يف الزناع أو اخلالف أو ... لويكون ماكن ا ّويمت ا الادعاء ل

يات قانون  تحكمي وفقا  تضاحملال إىل ا  86... .ملقل

ية الفكرية العامة ألف مللكقضااي ا
 

 الرباءات

رش .43 هدف األول من  مقد يكون ا شاف اخرتاع قابل للحامية ل ية ا نفاذ إىل املوارد الورا توع حبث قامئ عىل ا ث كل
يص تكل الرباءة الحقا وتطويرها جتاراي رشوع تعاون أاكدميي يومن املمكن أيضا أن . خمبوجب براءة وتر مفيض 

ببعض القضااي وفامي ييل قامئة غري شامةل . بمبحض الصدفة وشلك مفاجئ إىل اخرتاع قابل للحامية مبوجب براءة
ية  نظر فهيا كجزء من تقديرمه األويل لقضااي ا متلون يف ا رشاكء ا ية الفكرية اليت قد يرغب ا تعلقة اب مللكا لمللك ل حململ

 .الفكرية

تحداث اخرتاع قابل للحامية مبوجب براءة؟ رشوع إىل ا سـهل ميكن أن يفيض هذا ا  مل

بحث املع .44 نظر يف نطاق ا تيض ا سؤال  لاجلواب عىل هذا ا ل نفاذ إىل املوارد ألغراض . ينيقل لهل من املعزتم ا
يح طريقة  نع  تج أو طريقة  تحداث  تخدم، إن أمكن، من أجل ا بحث األاكدميي فقط أم هل  تتا ص ن سـ سـ مل ست

نع أو احلل  تج أو طريقة ا شلكة معروفة؟ وقد يكون ذكل ا يا جديدا  يح حال  لصجديدة ألداء معل أو  ن مل ملن تق تت
منوذيج . أهال للحامية مبوجب براءة ند ا تلفة يف ا يارات  ية  تا ية ا تو بادئ ا لوتطرح ا ب خم ل ل جهي ل لمل  :22خ

                                                           

بو رمق  86 شور الو يانظر  بو446Eمن تاكم اليت تويص هبا الو نود العقود واتفاقات الا تحكمي والوساطة،  بو  ي، مركز الو ب لل  .حي
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تلفة: 22 بند منوذيج  خماتفاقات بأهداف 

تخدام ّحيدد  ية ال تا ئات ا تلقي ا سـاملورد وا ل ل لفمل يةّ ية اجلرثو ماملوارد الورا  :ث
ئة  تخ:1لفا بة سـ الا ية واملرا يولو تجارب ا بار واإلحاةل وا قدام ألغراض الا ج ب ل لت تخداهما يف ت(خ سـشمل فقط ا

ها ية املقابةل  ية الر بة الو ية وبروتوكوالت املرا يولو تجارية ا بارات وا لإطار الا ق مسج ن ب ل طت ل تخدام )خ سـ؛ والا
بحث؛ تدريب وا لألغراض ا  ل

ئة  تجاري:2لفا تخدام ا ل الا ية دون . سـ تا ية ألغراض جتارية األشطة ا ية اجلرثو تخدام املوارد الورا لشمل ا ل ن ث سـ مي
تصار ع ية الفكرية أو نقل تكل احلقوق أو أية : لهياقالا يع وامحلاية مبوجب براءة واحلصول عىل حقوق ا مللكا لب

سويق بل ا تجات وطلب املوافقة  يص ، وتطوير ا يع أو الرت تحقوق أخرى ملموسة أو غري ملموسة اب ن لب ق ملخ  .ل
ئة  تخدام يف ا لفأوجه الا  :1سـ

ية اجل ية املوارد الورا تلقي  ثلن يطالب ا ية الفكرية فهيا أو يف مبلكمل ها ولن يطلب حقوق ا ية اليت ا مللكرثو تلم سـم
تعلقة هبا ها ألغراض جتارية، وجب . ملاملعلومات ا تغال تخدام تكل الاكنات أو ا تلقي يرغب يف ا لوإذا اكن ا سـ ئ سـ مل

ّيه أن يطلع املورد أوال؛  سأةل املاكفأة اعل يولويج  نوع ا ية ا ناقش يف ضوء اتفا سب احلال،  مو ب ت ت لح ل بة ق سـنا مل
شألواملالمئة ملن مه أهل   .ملنلماكفأة وبدل ا

ية، ملزمني ابحلمك  ية اجلرثو تلقي املواد الورا يح هلام ا سة،  تلقي بأن يكون أي خشص أو مؤ يضمن ا مو ثت مل س مل يسـ
 .ذاته

ئة  تخدام يف ا لفأوجه الا  :2سـ
شأ ومع  نافع املالمئ مع بدل ا تقامس ا نضامان  مل يولويج، ، وإع"من مه أهل للماكفأة"ملل نوع ا ية ا بادئ اتفا بامال  ت لمل ل ق

ية، بأوجه  ية اجلرثو نفاذ إىل املوارد الورا يه أوال ا بدل اذلي مت  تلقي فورا بإطالع املورد وا مسارع ا ثف ل ل مل ّي
ية و ية اجلرثو تعلق ابملوارد الورا تجاري املعزتم فامي  تخدام ا مالا ث ي ل متدة مهنا و/سـ يا ا نولو ملسـأو ا ج أو املعلومات /لتك

ت نافع مع أحصاب املصاحل.علقة هباملا رشوط اليت مبوجهبا يمت تقامس ا مل وحتدد يف املرفق ا ل َّ. 
تخدام ئات الا سـلك  شأ يف اإلصدار اذلي يعرض :ف سالةل املرجعي وبدل ا تلقي امس املورد ورمق ا يذكر ا ن  ل مل ملسـ ّ

تخدام املوارد ا ية من ا تأ تعلقة هبا ا ية واملعلومات ا تاجئ ا سـيه ا ت مل مل لعلم لن يةف ية اجلرثو ملورا  87.ث

رشوط العامة لل ميي اخلاصلا رشيع الوطين واإل قلحصول عىل براءة وا  لت

ية .45 ية واإل تلف قوانني الرباءات الو ميباين قواعد حامية الرباءات يف  ن قلخم ط رتاع خيوشرتط معوما أن يكون الا. تت
ناعي  يق ا لصقابال  يدا(للتطب ـي ) ّرشط اجلدة(وجديدا ) مفأو  تاكرييأو (هيوغري بد شاط ا بنطوي عىل  وجيب ) ن

شف عن الاخرتاع يف طلب الرباءة وفقا ملعايري حمددة ّا شمل . لك تلف القوانني  تالف فامي بني  توأوجه الا خم خ
ته، مبا يف ذكل اجملاالت اليت قد تكون ذات صةل ابالخرتاعات القامئة عىل موارد  تقين اذلي ميكن حام ياملوضوع ا ل

ية بعد قوانني . ثورا ناف تستوقد  ية واأل نظرايت ا يعة وا شافات املواد املوجودة يف ا ثال ا صالرباءات  لعلم ل ب لطت ك م
يات  ية خالل ا يوا ية وا با ناف ا تاج تكل األ ية أساسا إل يولو يات ا ية وا يوا ية أو ا با لعملا ن حل ت ن ص ن ب لعمل ن حل ت لن ل جل

ب تعارض و يقة فضال عن الاخرتاعات اليت قد ختل ابألمن العام أو  ية ادل يولو ما ق تج ّب تغلت ل ّادئ األخالق إذا ا سـ
ها صةل . جتاراي ئات الاخرتاعات اليت ميكن أن تكون  بعاد بعض  بدلان ا تارت العديد من ا لوذلكل، ا ف ت سخ ل

ية تخدام املوارد الورا ثبارشة اب سـ باين يف نطاق املوضوع . م نافع اب نفاذ وتقامس ا بغي الاعرتاف يف اتفاقات ا تو مل لل ين
تويف رشوط امحلاية مبوجب يةيسـاذلي  ية واإل تلف األنظمة الو يه  نص  مي براءة واحرتامه وفقا ملا  ن خم عل قلت  .ط

                                                           

سلوك ادلوية  87 لمدونة ا مترب (MOSAIC)ل سابق،  سب، املرجع ا  .23، ص 2009ل
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بغي احلصول عىل امحلاية مبوجب براءة  ؟ينهل 

تخدام املقرتح للموارد ا .46 نطاق الا بغي وضع تعريف واحض  ياغة أي تريب تعاقدي،  سـند  ل ص نع ية واملعلومات ثلورايت
تعلقة هبا هدّوميك. ملا تأكد من ا لن ذكل أيضا من ا شودل ية الفكرية : ملنف ا هدف هو احلصول عىل حقوق ا مللكهل ا ل

بحث  نظر يف تعريف ا سن ا ية فقط، ا بحث ألغراض أاكد تخدام؟ فإذا اكن ا ليجة ذلكل الا ل تح مي ل ُسـ سـ كنت
سموح  ند يقيض بعدملا ية ببه يف العقد، وإضافة  ية الفكرية يف أية موارد ورا ثم احلصول عىل حقوق ا أو مللك

تقا سل أو ا شـا ملن تعلقة ل ية من املورد األصيل للامدة أو املعلومات ا ناء عىل العقد دون موافقة إضا نقوةل  ملت ا ب ّمل ف
ند حامية املاحن األصيل للموارد أو املعارف يف حال توصل ابحث أاكدميي مبحض الصدفة إىل . هبا لبويكفل ذكل ا

شاف اخرتاع قد توصل إ. ءة يكون قابال للحامية مبوجب براكتا بغي ا لو شأن طلب ىل اتفاق واحض ورصحيين ب 
ية من ا تأ لامحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات ا ت ية مل تفامه العام حول  ية، يف إطار ا تخدام املوارد الورا كيفنفاذ وا ل ث سـ

نافع تقامس العادل  للميذ ا ل ية من . تنف تأ تخدام الرباءات عىل الاخرتاعات ا نفاذ يف حرص ا توقد يرغب مورد ا مل سـ ل ّ
نفاذ إىل املو تخداهمالا تعملت يف الواقعفامي ييل بعض و. سـارد أو أن يضع رشوطا عىل ا يارات اليت ا سـا  :خل

ية الفكرية - بعاد حقوق ا مللكا نفاذ  يف ست رشط تعاقدي  نفاذ إىل املوارد،  للأية تطورات قامئة عىل ا ك مثال (ل
بحث الرصف فقط يمي أو ا نفاذ ألغراض ا نح ا ليف اتفاقات نقل املواد اليت  ل  ؛)لتقمت

شاور - نفاذ إىل املوارد لتواإللزام بإعداد تقارير وا تعلق بأية تطويرات قامئة عىل ا ل فامي  تعني عىل (ي ييث  حب
ند اختاذ  ته مبوجب براءة،  شف ملورد املورد عن أي اخرتاع من املمكن حام عتخدم املوارد أن  ي يك ّسـ م

شأن حامية الاخرتاع مبوجب براءة أو ال وابمس من ووفقا ألية  ؛) رشوطبقرار 

نة - تخدم املوارد يف طلب براءات عىل اخرتاعات  يد حق  ّيوتأ سـ معك عىل أن يكون ذكل احلق خاضعا  م
تخدام املوارد بصورة عامة  ية من الرباءات ومن ا تأ نافع ا تقامس ا بات مالمئة  سـلرت ت مل مل ل يار (تي خانظر أيضا 

ية أية براءات، املفصل أدانه ّالاشرتاك يف  شمل الا)ملك تاجئ األحباث أو ت، وميكن أن  شاطرة  نلزتام  مب
يالد، من أجل  بحث أو الا تجاري أو ا تخدام ا رشوط ألغراض الا نفاذ غري ا تها وإاتحة ا سيع ل ل سـ مل ل جتم

يص يف ظروف  نح ترا ية، و سا ية أو ألغراض إ نا بدلان ا ية لفائدة ا رشوط  نفاذ  خإاتحة ا م نم ن ل ل يل ب تفضل
ّتلفة تامتىش وأهداف مورد املوارد ومصاحله؛  خم

بعض احلقوق - تفاظ  بوالا تطوير أو إذا أخفق  ،ح بحث أو ا تخدم املوارد عدم مواصةل ا تار  لفإذا ا ل مسـ خ
يات  تحمك يف ا تفاظ ابحلق يف ا توقعا، جاز ملورد املوارد الا نافع من املوارد كام اكن  يق ا نيف  ل لتقمل ح م ّحتق

نايئ؛ لثاجلديدة اليت طورت يف إطار الاتفاق ا ِّ 

تاجئ  - نوإماكية رش  بدأ دفاعينن مجل ومتكني امبعض األحباث انطالقا من  نفاذ إلهيا، أيل ن رشها لضامن لهور من ا
ية الفكرية  نع أي طرف آخر من طلب حقوق ا ها إىل املكل العام و مللكمآ م بة " حرية العمل"وضامن فهيا ل لنسـاب

يات؛إىل   لتقنتكل ا

شأن الرباءات - تخدم املوارد ببوفرض رشوط أخرى  ثل إلزام  مسـ،  ية أو ظروف م ثذكر مصدر املوارد الورا
نفاذ إىل املوارد؛ شأن اخرتاعات انجتة عن ا نفاذ يف أي طلب براءة  لا ب  ل

بحث - يح نطاق ا لوتو تخدم املوارد إجراؤه ض ملسـ اذلي حيق  ثل ّ ية الفكرية،  ية حقوق ا مووقع ذكل عىل  مللك ملك
يقي  بحث ا سني الالحق لالخرتاع األصيل وا تطوير أو ا با ل تح تطل ناعي لالخرتاعلل تخدام ا لصألغراض الا  .سـ
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نافعو نفاذ وتقامس ا بات ا يارها يف تر يارات اليت ميكن للطرفني ا ملست تكل سوى بعض ا ل ت ت خل يي خ تعني . ل يوقد 
ية يف  سلمي بني املصاحل مبا يضمن اإلنصاف والفعا توازن ا يارات من أجل إجياد ا شاف لك تكل ا لا ل ل خل سـتك

شرتكة نافع  ميق  م  .حتق

ية الاخرتاع؟إذا اكن ا  ملكجلواب ابإلجياب، فلمن تعود 

تاجئه قد  .47 نع أو حل تقين أو تطويره وأن  تج أو طريقة  شاف  بحث يريم إىل ا نإذا اكن من الواحض أن ا ص ن ت مل ك
مي نه يف إطار اجلرد ا ية أية براءة انجتة  نظر يف  لتقيتويف رشوط امحلاية مبوجب براءة، تعني ا ع ل ملكسـ ّ  ألصول يت

ية الفكرية ية معوما عىل الاشرتاك يف أبوة الاخرتاع. مللكا تفق الطرفان . مللكويقوم الاشرتاك يف ا يومع ذكل، قد 
هاهمام يف الاخرتاع ية أية براءة، أاي اكن إ سعىل أن يكوان رشاكء يف  ناك من . ملك هاّيفضل هو نو بات أكرث  عتر تي : ت

بحث إىل ا ناجتة عن ا نح حقوق الرباءات يف الاخرتاعات ا ملفقد  ل ل ناء يف ُتم نافع الحقا اب سـتثتلقي، رشط تقامس ا مل
يهتا اكمةلاألرايض  ية الرباءات أو تعود هل  شرتك املورد يف  يث  ية للمورد  ملكاإل ملك ّح يّ  .قلمي

بارات ا لعموفامي ييل بعض الا  :ية أخرىلعت

ثل اجلامعات، ميكن  :اخرتاعات املوظفني )أ( تعلمي  بحث وا سات ا ميف مؤ ل ل ترب املوظف ماس ّأن  لاك يع
بط املوظف  ثال(سـتنلالخرتاع يف حال ا باحث أو األاكدميي  ما وقد ال . ذكل الاخرتاع يف نطاق معهل) ل

ية، وقد تكون هلم حقوق  يولو رشوع حبث يف مادة  شاركني يف  جرسي هذه القاعدة عىل الطالب ا ب م مل ت
ية الفكرية يف بغي مراعاة لك ذكل يف تريب أحاكم ا نة يف الاخرتاع، و مللكبا ت ين ي   الاتفاق؛مت

تعاقدية  :ّاملوردو )ب( بعض احلقوق ا ية وأية معلومات مربطة هبا  يولو نفاذ إىل املادة ا تفظ ماحن ا لربام ا ب ت ب جل لح ّ
بحث  ية أية براءة انجتة عن ا تعلق  لفامي  نجز عىل مبلكي تعلق ملا ياملادة أو املعلومات املربطة هبا أو فامي  ت

ها؛ خيصتطويرها أو تر  ب

نظمة الراو )ج( ية أية : عيةملا ية بعض املطالب يف  ية الرا ئة احلكو نظمة اخلاصة أو ا ملكقد تكون  عم ي لهللم
تفظ  باحث قد ا تخداهما، حىت وإن اكن ا تعاوين أو يف أوجه ا بحث ا رشوع ا حبراءات انجتة عن  ل سـ ل ل م

 .ابحلق األسايس يف احلصول عىل حقوق الرباءة

ية الرباءات تعامل مع  ملكناجه   للم

ية لل .48 مللكنح ا متدة من املوارد مت يا  نولو ية تطوير املوارد وأية  مسـمورد ضامانت تكفل بأن تكون هل اللكمة يف  ج تك كيف ّ
ها تخداهما و ية وا تعمميالورا سـ ية وحدها . ث ية غري اك نفاذ إىل املوارد الورا ناجتة عن ا ية الرباءات ا فولكن  ثملك ل ل

ية خاصة بإدار ياب اسرتا ية يف  نافع ملموسة أو اك يجيق  تغ ف م يةلتحق بارات  ومن .لة حمفظة براءات بفعا عتبني الا
ية يف هذا املضامر  ية  عدة بدلانيفّربام احملافظة عىل حمفظة براءات وممارسـهتا، أن لعملا معقدة وقد معل، يه 

بريا تامثرا  كتيض ا س تحمل ماكل الرباءة معوما الالزتام املايل واإلداري ابحملافظة عىل الرباءة وإنفاذها، ومن . تق يو
تعاقديةامل بات أخرى يف الاتفاقات ا يار تر لمكن رمغ ذكل ا تيت  .خ

ناجه  .49 تلف ا بقا يف وقع  تفكري  ية الرباءات لكن ال بد من ا تاحة أيضا الاشرتاك يف  يارات ا ملومن ا خم سـ ل مل مخل ّ ملك
ية مللكنظمي تكل ا ية الاشرتاك يف. لت نظر يف  تعني عىل الطرفني ا شرتكة،  ية ا يار ا يفويف حال ا كمللك لخ ي مل  بعض ت

تفاوض يف رشوط أي  تعدي، وا ثل إيداع طلب الرباءة واحملافظة علهيا، وإنفاذ الرباءة يف حال ا يات،  سؤو لا ل ل ممل
نودهاتفاق يص الحق والاتفاق عىل  ب تر بحث يف املادة . خ بارش ا نظمة اليت  تقر ا لويف هذا الصدد، قد  ت مل تف

ناجت عن أ تج ا سويق ا ية إىل الكفاءة الالزمة  لالورا ن ت ملث تعني يف تكل احلاةل إرشاك طرف ل رشوع حبث انحج و يي  م



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 
Annex 

28  

نافع. اثلث نفاذ وتقامس ا بغي الاتفاق علهيا مضن الاتفاقات العامة احملددة ألغراض ا بات مفصةل  ملوتكل تر ل ّ ن يي . ت
يل إىل  ية أن  نفاذ إىل املوارد الورا ناجتة عن ا يص للرباءات ا ثال من أي تر بات  تيض بعض الرت حيو ث ل ل خ م ي تتق

نافعالاتف نفاذ وتقامس ا شأن ا ملاق األصيل  ل  .ب

نص بعض األنظمة القانوية عىل رضورة ويف حال  .50 ية الفكرية إىل أكرث من ماكل،  ية حقوق ا نعادت  ّت مللك ملك
رش يص، أيكاحلصول عىل موافقة غريه من املالكني  نازل أو الرت خط من رشوط ا يع لت تيض موافقة  مج أهنا  تق

رشوع يف تطوير  بل ا لاملالكني  هاق تغال لالرباءة أو ا ية عىل . سـ شرتكون يف ا تفق ا مللكويف حاالت أخرى، وما مل  مل ي
شمول ابمحلاية دون الرجوع إىل غريه من املالكني تخدام الاخرتاع ا ملخالف ذكل، جيور ألي واحد مهنم ا وقد . سـ

متلني والغرييكون من الصعب  حملتريب رشااكت ثالية األطراف بني املرخص هلم ا ّ ث  .ت

شرتك آخر يف وقد ي .51 ها إىل  ته يف الرباءة أو  ية أن يرخص  شرتكني يف ا رس عىل أحد ا مكون من األ حص مل يعي بمللك يّ
يا أو مواصةل ادلفع أو أية رشوط أخرى نولو نفاذ إىل ا مترار يف ا ية، رشيطة الا جا تك لمللك ل وقد يكون من . سـ

نافع ية أية براءة انجتة لقاء  نازل عن  سب يف حاالت أخرى ا ماأل ملك ت ثل لن يص الم أخرى،  تخدام اجملخرت سـاين ال
تج  نفاذ إىل ملنا ثل تقدمي ضامانت للغري اب نافع أكرب  شمول حبامية براءة، أو  تقين ا نع أو احلل ا لأو طريقة ا مل ل ملص م

رشوعات حبث غري جتارية ثني يف  با ية أو ا نا بدلان ا ئات العامة أو رشاكت من ا ثل ا يا  نولو ما ل ل ل حي م م ج لهتك  .ل

 ملخص القضااي

ية القضااي ت .52 تا نقاط ا للخص ا ل تعلقة ابلرباءات ل نظر فهيااليت ملا  :لميكن ا

تويف رشوط امحلاية مبوجب براءة )أ( تعلقة : يسـاخرتاع  ية واملعلومات ا نفاذ إىل املوارد الورا يفيض ا ملهل  ث ل سـ
نفي واكن  تويف رشوط امحلاية مبوجب براءة؟ ويف حال اكن اجلواب اب تحداث اخرتاع  لهبا إىل ا سـ يسـ

نفاذ هدف بحث أاكدميي هلا تعاقدي واإلعالن عن رصفل ا يان ذكل رصاحة يف الرتيب ا بغي  ل،  ب تن في
نفاذ بوضوح وفقا ذلكل باين و. لأغراض ا بري املوضوعات األهل للحامية مبوجب براءة من بدل بتتقد  كقدر 

تربانهو. إىل آخر تخدم املوارد ملا  نفاذ و هوم مورد ا تالف أيضا يف  يعناك ا سـ ل مه ّ مف  أهال للحامية مبوجب خ
نظور لك واحد مهنام ومصاحله  .مبراءة انطالقا من 

شأن احلصول عىل براءات ألية : الطرف اذلي حيصل عىل الرباءاتو )ب( تفق علهيا  بات ا بما يه الرت مل تي
تخدم املوارد عىل احلصول عىل الرباءات؟  نفاذ و تفق مورد ا نفاذ؟ ويف  سـاخرتاعات انجتة عن ا ل ي ك مل ّ

تصدار هل من رشو شأن ا بات خاصة  سـوط تقيض ابإلبالغ عن الاخرتاعات أو اتفاق عىل تر ب تي
نفاذ؟ ناجتة عن ا يع الاخرتاعات ا لالرباءات أو مهنج عام  ل  مجل

يكون ماكل : ملكية الرباءاتو )ج( نفاذ؟ ) ماليك(سـمن  ناجتة عن ا لالرباءة ا ية عىلل متد ا مللكوهل   قضااي سـتع
هام املوارد الورا مية إ ثثل  س هامات؟ وهل قم هام العلمي وسائر اإل توى اإل يدية و سية واملعارف ا س سـ متقل ل

هام لك واحد مهنام يف الاخرتاع؟ أو  تخدم أاي اكن إ شرتكة بني املورد وا ية الرباءة  ستكون  سـملك م ملسـ ّ
ية؟ وقسـهل  نفاذ اب مللكتفظ مورد ا ل ية ّيح ئة احلكو نظمة اخلاصة أو ا نظر يف مطالب ا تعني ا مد  ي مل ل لهي
ي ية أية براءات انجتة عنعالرا تعلق  مبلكة فامي  تخداهماي تعاوين أو اب رشوع ا سـ ا ل  .مل

شرتكةو )د( ية ا ملا يات : مللك سؤو توزع ا يف  ية براءة،  ليف حال الاشرتاك يف  مل سـ ّك ناجتة عن ملك الاشرتاك لا
تعلق ابإليداع واحملافظة واإلنفاذ ثال فامي  ية؟  ييف ا م  ن األشطة؟ومن أين تأيت املوارد ألداء تكل. مللك
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تغالل الرباءةمنوذجو )ه( يا اجلديدة : سـ ا نولو تخدام ا تغالل الرباءة وال منوذج األسب ال جما هو ا لتك سـ سـ ن ل
بطة و ميا تعمن تفاوض يف رشوط أي هملسـت توىل ا شرتك؟ ومن  رشوع ا نازل أم ا يص أم ا لا، الرت ي مل مل لت خ

تغالل الرباءة  شأن ا سـتريب الحق  ب يص الاتفاق عىل رشوطه؟ وميكن للطروت شأن ترا تفاوض  خفني ا ب ل
بحث أو  تاجئ ا لسويق  ن رشيلت تعانة  بالا بحثكسـ تاجئ ا تأكد من  ناعي آخر بعد ا ل جتاري أو  ن ل  .ص

نافعو )و( تجاري للرباءة ومىت : ملتقامس ا تغالل ا ية من الا تأ نقدية ا نقدية أو غري ا نافع ا ليف توزع ا سـ ت مل ل ل مل ّك
نفاذ إىل املوّتوزع وعىل من؟  تفظ مورد ا لقد  بعض احلقوق ّحي تعلقة هبا  ية وأية معلومات  بوارد الورا مث

ية الرباءة ذاهتا نافع، أاي اكنت  تقامس ا تعلق  تعاقدية فامي  ملكا مل ب ي يص مع . ل شاطرة إاتوات الرت خوميكن  م
رسعة وعىل األجل القصري نافع  باملورد، كام قد يفضل املورد احلصول عىل  مّ ّ نظر . ّ بغي ا لويف أي حال،  ين

يذ تييف وضع تر بة  تفق علهيا إىل املورد، من خالل أحاكم ملرا نافع ا نفبات أو إجراءات لضامن عودة ا تق ّ مل مل
نافع تقامس ا تامئين  ندوق ا ثال أو  ملالعقد  ل سص  .م

رسيةو )ز( رسية دورا مركزاي يف نظام الرباءات ومن : لا بدأ ا رسية؟ يؤدي  ليف حيافظ الطرفان عىل ا ل مك
بل الرباءاتتشأن رسب أية معلومات رسية إىل  با عىل  مسـتقاملكل العام أن يؤثر  ًوال بد إذا من . سل ّ

رسية إىل غاية تأمني امحلاية املالمئة رش . لاحلفاظ عىل ا تعلقة اب رشوط ا نظر يف الاتفاق عىل ا بغي ا نو مل ل لل ين
بل حقوق الرباءة بكر إىل تدمري  رش ا سـتقحرصا عىل أال يؤدي ا مل مل منوذيجيرد يف و. ن ند ا لا ه  أدان23 لب

 :مثال عىل ذكل

رسية: 23 بند منوذيج لند ا  ب

تاح  رش حىت  بارات ويؤجل أي  تاجئ الا لحيافظ الطرفان عىل رسية  ت ن ت رسطانخن يص ومعاجلة ا لبة ا شخ / لتشع
رسطانا لهد الوطين ملاكحفة ا شأن (DTP/NCI) ملع ية  تحدة األمر ب فرصة إيداع طلب براءة يف الوالايت ا يكمل

نصوص علهيا يف املادة . لأية عوامل فاعةل يمت عزها رشوط ا ملويودع ذكل الطلب وفاق   6.88لل

ية الفكريةو )ح( شأن ا مللكضامانت  تعلق : ب تاحة فامي  تخدام ا بحث، ما يه أوجه الا يند إجناز أعامل ا مل سـ ل ع
بغي طلب ضامانت أو  ها الغري؟ وهل  ية الفكرية اليت  شموةل حبقوق ا ياانت ا نابملواد أو ا ميلك يمللك مل لب

منوذيج منحها  ند ا ية الفكرية؟ ويرد يف ا تكل احلقوق من ا تعلق  لفامي  ب ب لي بعاد 24مللك ثال عىل ا ت أدانه  سم
 :الضامانت

ها الغري: 24 بند منوذيج ية الفكرية اليت قد  ميلكا  مللك

تخدام املواد خقد يكون  ية الفكريةاضعاسـا يص و .مللك حلقوق ا نح أية ترا نص هذا الاتفاق عىل  خال  م ّ رصحية ي
بات براءات أو أرسار جتارية أو أية حقوق لفائدة اأو حقوق أخرى نية مضأو  طلملورد مبوجب أية براءات أو  ّ

ية أو أية حقوق أخرى من أجل . ملكية أخرى يص رصحية أو  نح أية ترا تحديد، ال  نوعىل وجه ا تم مضل خ ُ
تخدام املادة أو أية براءات مربطة هبا ألغراض جتارية تا  89.سـ

 

                                                           

بة ا 88 تعاون بني  ية  لمذكرة منوذ شع لل ية ج تحدة األمر رسطان يف الوالايت ا هد الوطين ملاكحفة ا تابعة  رسطان ا يكيص ومعاجلة ا ملللمع ل ل ل تشخ
(DTP/NCI)ند أمنظامت بدل املصدر، / وحكومة بدل املصدر  .2.لبا

نقل املواد 89 ثاري من أجل ا: لاتفاق منوذيج  يص احملدود وغري الا منوذيج للرت رشوط اخلاصة ابالتفاق ا نود وا ئا تخ ل سـب ية من لل ثتخدام مادة ورا سـ
ية  يقة ا نات ادل بات الاك نمجموعة ا ق بن ئ للت ند (CCDM)سـ يل، ا هد أحباث احملا ية،  هورية ا ب  لص مع يك  .7لتشـللجم
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تجار يةلالعالمات ا ياانت اجلغرا فية وا لب
 

ية .53 ياانت اجلغرا تجارية وا ية املربطة ابلعالمات ا تا نظر يف القضااي ا فميكن ا ب ل ت ل ل  :لل

تجارية )أ( تحداث سلع أو خدمات حتمل إشارة : لالعالمات ا ية إىل ا نفاذ إىل املوارد الورا يؤدي ا سـهل  ث ل سـ
ية؟  سلع أو اخلدمات مبورد هذه املوارد الورا مممزية تربط ا ث ية تصف هذه املوارد، أو ّل حملثل لكمة بلغة 

يةل ما منوذيج .قبرمز  ند ا ل انظر ا  :25لب

تجارية:25بند منوذيج   ل حامية العالمات ا

يا–أسرتا " هو خاصسـيطلق عىل ادلواء امس جتاري  يو "أو ) Astra - Hania" (ن ها ياك–نها " ين ز
)Hanio - Zeneca ( تجارية يف يل العالمة ا يودع طلب  لو سج تحدة وغريهام من لتسـ تان واململكة ا ملاب كسـ

بدلان ية من العقد/لا ثا نة ا سـهتدفة يف هناية ا ناألقالمي ا ل سـ  90.لمل

نريةو )ب( بقة ا ملسـتاملوافقة ا تخدام هذه اللكمة أو : ملسـ بغي طلب إذن ال هل  سـإذا اكن األمر كذكل،  ن يف
تفق علهيا؟ وما يه ّالرمز، ويف حال اكن اجلواب ابإلجياب، مفمن يطلب هذا اإلذن وما يه رشوط ا مل ا ل

تخدام  ها عىل هذا الا بغي فر يدات اليت  سـا ضي ين ثال؟ملراعاة لتق ية  ثقا ماجلوانب ا ف  ل

يةو )ج( ها : مللكا يف تطويرها و تحمل تاك تجارية؟ ومن  ميكل هذه العالمة ا يلمن  تسجي ل سل علهيا، واحملافظة سـ
تجديد واإلنفاذ؟  لمبا يف ذكل دفع رسوم ا

تو )د( شائع أن : غاللسـمنوذج الا تجارية؟ وهل من ا تغالل العالمة ا سب ال تجاري األ منوذج ا لما هو ا ل سـ ن ل ل
تجارية   لنح أحصاب العالمات ا يصا للغري العاملني مي تلفة تر خيف بدلان  ذه العالمات يف تكل نلالتفاع هبخم

بدلان تجارية؟. لا نازل عن العالمة ا لوهل ميكن ا لت
 

نافعو )ه( تجارية كيف ميكن توز: ملتقامس ا تالك العالمة ا تأىت من ا نافع  ليع أية  مت ه ونوالاتفاع هبام ا؟ خيصتر
نة فامي خيص تقامس   تفاظ حبقوق تعاقدية  ية وأية معلومات مربطة هبا الا يميكن ملورد املوارد الورا ت معث ح ّ
تجارية  نظر معن ميكل العالمة ا نافع برصف ا لا ل  .ّمل

ياانت و )و( يةلبا يةالورهل املوارد : فاجلغرا ياانتت مربطة ثا ثال بني امل؟ يةف اجلغرالباب  ةتربط املواردمأمن صةل 
يدي مب تقلتج  يه جغرايفِّممزي ملاكنن توافر  ف  ية  م املوارداسـتخدوهل ميكن ااملوارد؟ هذه  ت منتج يف ثالورا

بات اليت  اجلغرايف؟ أصهل إىل اساسأمسعة أو سامت أخرى تعزى  وأجودة ذي   ينبغيتيوما يه الرت
ياانتحرتام ال هااذاخت ية لبا ية؟إجياد ، أو املوجودةف اجلغرا ياانت اجلغرا بة  نا فحامية  بم  للسـ

 حق املؤلف

ُعندما  نشأ حق املؤلفي ميكن أن .54 ية املوارد عن سجل معلومات ت ندما ثالورا يديةتدون عو  أو لتقلاملعارف ا
نفاذ، عىل  ،الاتفاقوقد يكون . تُسجل بطريقة أخرى تخدامق وهذا احلملكية لوقت ا ضامن ل ةهممأةل سمه سـا

بات شامةل  بة وتيتر سـنا نظر يف القضااي ،وذلكل. مصاحل الطرفنيجتسد م ية املربطة حبق املؤلفلميكن ا تا ت ا ل  :ل

                                                           

شأن  90 برشوع منوذيج  يداز "م يالرو بط  سكري ا يري الورايث للربوتني ا نا ه ث ل للتغ ّ مل يفريا (WSG)ل يا سو تا ن يف جذور و ن يا(مي نتة ها من أجل العالج ) بن
سمومامل ياك " للضاد  ية لكرمي أابد )لصناعة األدوية(ينبني رشكة أسرتا ز هد الوطين للصحة بإسالم أابد واحلكومة ا تحدة، وا حملل، اململكة ا وادي (ملعمل

تان  ).كسـهونزا، اب
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نفاذ إىل: حق املؤلف )أ( يؤدي ا لهل  ية واملعلومات سـ ية إعدادتاملربطة هبا إىل ث املوارد الورا تكون صل مواد أ
نصوص حق املمبوجب لحامية ل أهال  ثل ا لؤلف  يةالرسوم  وأم ياانت؟  وأ لتقنا  تلُإذا جسولبقواعد ا
يدية   ية ابملوارد تاملربطةلتقلاملعارف ا تاب يف مقاةلثالورا ثالك أو  نافعاحلقوق سـتوزع كيف ف، م   ملوا

ياانتإىل  خاص اهامتم ال بد من إيالءول؟ يسجلتاتاملربطة بذكل  ية الفكرية يف قواعد ا لبحقوق ا . مللك
يةومي ياانتبنكن حامية  ساس ا  يف حد ذاهت ماب قاعدة   .تاملربط مبضموهناملؤلف اق حبملدون ا

يةو )ب( ميكل: مللكا بةحق املؤلف  سـمن  يدية امل تتضمنلمصنفات اليت ل لنسـاب املوارد عن لتقلعارف ا
ية؟  ثرييف وثالورا بحلكا سات ا ل من مؤ ثل اجلامعات، وس  /ل ويس املوظف،صاحب العملُيعترب مث 

نف، مؤلف املؤلف نفاذ أن خيول تفاق ميكن الومع ذكل، .  أعده املوظف يف نطاق معهلي اذلملصا لا
ية حق املؤلفّملورد  مسـبقا يدية  ملكاملعارف ا  .لتقل

شرتكو )ج( يف ا تأ ملا ل يف لا يف حاةل: ل سـيف  شرتك،ملالتأ يات توزع اك لسؤو شرتكة تاملرتبة عنمل ية ا مل ا مللك
يفتعاونلا محمية انجتة عنمواد لتنازل عن اميكن وهل حلق املؤلف؟   تأ ل يف ا يصا  ل نحه تر خللغري أو  م

رشوطإذا اكن األمر كذكل، و هبا؟ نظر يفو؟ لمفا يه ا إدارة خبصوص رشاكة   اتفاقإبرام لال بد من ا
 .شرتكةملاقوق احل

نفاتأين: نرشلاو )د( رش ا ملص  عىل ، لنرشمن رشوط اكرشط ، جيرب املؤلفقد و ن ويف أي سق؟؟سـتن
يع اتفاق نقل حق املؤلف َّ حتوقتو به  لُ رشإىل ق هذا احلملكية جمبو  جمال يفشائعة امرسة امل وهذه. لندار ا

تعدي عىل احلقوق أو  منلمن امحلاية ادلوية ممكن ن أقىص قدر ضاممن أجل ادلورايت واجملالت نرش  لا
هري أو  نويةوق حقيفوهذا لن يؤثر . نالاتحاللتشا منوذيج و. ملع املؤلف ا ند ا لا ثال عىل ذكل26لب  :م 

رش: 26بند منوذيج  شأن ا نند منوذيج  ب  لب

ي يولو تلقي عىل اإلقرار مبصدر املواد ا جيوافق ا ب هذه املوادةلمل تخدامه  شور خبصوص ا ل يف أي  سـ  91.من

نافعو )ه( ية تقامسكيف : ملتقامس ا معلتمت  نقدية س نقدية وغري ا نافع ا ل ا ل يةمل تأ تا رش من مل نفات ن  ية ملصا حملما
ية وأية معلومات ّملورد ميكنو؟ مبوجب حق املؤلف تفاظ  هباصةلمتث املوارد الورا قوق تعاقدية حبح الا

تقامس  تعلق  بنة فامي  ي نافعمعي نظر معملا ّ، بغض ا  .كل حق املؤلفمين ل

ها  سـتخدامكيف ميكن ا: الغريحقوق و )و( ياانت  تشملمواد أو  ملحقوق الغري املربطة ابب  وهل ة؟فكرياللكية ت
تعلقة هبت ضامانينبغي طلب بغي توفريها هلذه احلقوق أمم   ؟ين 

باف اصناألحقوق  تا  ةيلن

ية لاصناف األ .55 تبا ية أشاكلشلك همم منيه ن با ية ا ت املوارد الورا ن بايت معوما ّعريو. لث نف ا نف ا كبأنه اتسون للص
يف (ت من أدىن املرباتنبايت بااتيف  )لتصنأو ا بارة أخرىت، لنمملكة ا باهو ، بعو تمجموعة  يع ممتزية يةن مج عن 

بااتت مضن نوع معنياجملموعات بايت صنف لا، فإن اذلو. لن األخرى من ا نوعفئةأدىن يتأىت من لنا ية من ا ل فر  ∗.ع

                                                           

يذيةمرشوع من 4 املادة 91 يةلل تنف رساةل  سة الو نمؤ ية لنقل املواد املوحدبشأن الاتفاق لعلوم ل طس يولو جا سعى إىل بني ،لب سات اليت ال  ت املؤ س
بس من دورية عن،الرحب بادل املوارد   اتفاقات نقل املوادمقت  ية بقمل لك منتيف  يك ابرتون جون ثالورا لبحوث للراكز ادلوية املحاةل . فغانغو وولسـيبو

ية هد.عالزرا ية  ادلويلملع ا با ية ا تللموارد الورا ن  .23صفحة ال، 1994 مايو ،لث
تايلللمزيد من املعل ∗ ية، يرىج الاطالع عىل الرابط ا با ناف ا لومات عن األ ت ن : لص
>pv_a_is_what#htm.system_upov/about/en/int.upov.www://http < 
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ية لاصناف ولأل .56 تبا نفاذن نافع لعالقة اب تني عىل األقل وهاممل وتقامس ا سأ ليف   :م

يةقد تكون املوارد  - يةانافص إلهيا أيُنفذ اليت ثالورا با ت   ؛ن

نفاذ إىل األنو - يةملوارد الل ا بات  ثورا تخدم يف ا ية  نيح مواد ورا تت سـي سـ ُث ية جديدةت با ناف  تأ ن  .ص

تني،  تا احلا لويف  تعلقة ابمسائلُقد تطرح لك توصل إىل اتفاق عىل م  بل ا نظر فهيا  بغي ا لية الفكرية  قل ن رشوط أساس يمللك
نفاذ نافعلا  .مل وتقامس ا

نافحامية ما يه  يةصاأل با ت ا  ؟لن

ية الفكرية مبوجبٍحاميةنظام  ُطور .57 يصامللك ا ية لاصناف لأل خص  تبا تلف . ديدةاجلن يح  خمو ية تت طناألنظمة الو
نفصةل وخاصة   إماامحلاية بااتتسـتودليمحقوق "يطلق علهيا (معرب حقوق  بايت"أو "لن ا نف ا نحقوق ا ، )"للص

ية أو لكهيامابراءات  عرب وأ با ناف ا تأل ن بدلان  وقد وضعت. لص لثري من ا يةأنظمة خاصة محلك با ناف ا تاية األ ن . لص
باويرعى  ناف ا تالاحتاد ادلويل محلاية األ ن ية األوبوف ، )األوبوف( اجلديدة يةلص ويل ادلنظام لاق، من خالل اتفا

ية با ناف ا سق محلاية األ يد ا تالو ن ص لن مل يا الاحتاد ضم يو. ح يح .  دوةل عضوا68لحا ية األوبوفتتو ة  امحلايقاتفا
بايت جديد  ملسـتودل ننف  بااتتحق"يف شلك ص تودل ا نوق  لسـ نف يفيإذا  "م نصوص علهيا اب لصاكن ا ملرشوط ا ل

ية األوبوف نفكون ين أعىل وجه اخلصوص، وجيب، . قيف اتفا سا ا وممزيا جديدلصا تجا نو تا م وتكون هل  بواث
بة نا سـية  مسم تعاقدية تكون عندما و. ت بات ا للالرت ل يةال املوارد نفاذ إىلتي ية ابألقالمي صةلذات  ثورا ها اتفا ق اليت  تشمل

بغي أن  ية األوبوفانعاكسات تراعييناألوبوف،  نفاذق اتفا شأن ا ل  يةاملوارد إىل  ب بقة ثالورا ملسـ، واملوافقة ا
نرية نافع فامي ملسـتا تودلين"خيصمل، وتقامس ا تفاء اذلايت، ومزارعي"ملسـاإلعفاء اخلاص اب بذور املزرعة و ،ك الا
 ∗.ّاملدخرة

يعة ا وميكن الاتفاق عىل .58 بايت اعامتدا عىل  نف ا تعلقة حبقوق ا ية ا تا بلقضااي احملددة ا ن لص مل ل طل نفاذ إىلل  املوارد لا
يةال  :اسـتخداهموالغرض من ا ثورا

نف )أ( بايتلصا نفاذ إىلهل: لن ا يؤدي ا ل  ية سـ بايت تاملربطة هبا إىل املعلومات وث املوارد الورا نف  نتطوير  ص
ب(جديد   ناف  نأ ية جديدةص بحث األخرى؟أو  ستيالد عن طريق الا)تا شطة ا لأ  ن

ية الفكريةو )ب( نف اجلديد اليت ميكن توفريها اية ما يه امحل: مللكحامية ا لصهذا ا ناف اجلديدة(ل ؟ )صاأل
بعهوفقا للهنج  األمر خيتلف هذاو يةتتاذلي  به حقا خاصا ، وبوجه عام. طن القوانني الو يشـيوجد ما 
بايتل ننف ا بدلان تتيح و. للص ية لاصناف األحامية نإماكية لبعض ا تبا كتمكةل رباءات مبوجب الديدة اجلن

بايت اجلديد قوق حل نف ا نا بديلللص هاكأو   .ل 

تفق األطراف : رشوطلاو )ج( ية اجلديدةااحلصول عىل حامية رضورة عىل تمىت  با ناف ا تأل ن ناجتةلص  عن ل ا
نفاذ إىل  ية مبوجب حقوقاملوارد لا  ية الفكرية؟مللك اثالورا

يةو )د( بايت جديد، ويف : مللكا نف  تكل حقوق  كمن  ن ص تالفكل سـيختلف ذسـمي  وهل؟ األقالمي خاب
سامهة يف ملاتعمتد سـ ملية فقط عىل ا يالدلك بااتت؟ أم ستا تالك  سيشرتاكنسـتخدم ملاّورد وأن امللن ا ميف ا

ية الفكريةحقوق سامهة يف  بغمللك ا نظر عن ا ملض ا يالدل ية وجديد؟ صنف  ستا مللكيف حاالت ا
يف شرتكة،  كا توزع مل يات سـ  لسؤو سـيف واإلنفاذ إلدارة وام  متول؟ك

                                                           

سائل يف رد األوبوف عىل املذكرة املؤرخة ي ∗ سري هذه ا ملرد  يولويج، ويه 2003نويه  ي23تف نوع ا شأن ا ية  يذية لالتفا ب الصادرة عن األمانة ا ت لب ل ق لتنف
تايل لتاحة عىل املوقع ا  > pdf.232003oct_response_cbd/pdf/2003/news/en/int.upov.www://http<: م
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تغاللومن )ه( تغالل: سـوذج الا سـيف ميكن ا بايتحق  ك نف ا نا تغهل، وأي إقلمييف و،  جتارايللص ؟ سيسـمن 
تفق علهيا يف شاكل األما يه و  يص ملا رشط هذا ختر   األصيل؟للنفاذكاحلق 

نافعو )و( نافع ميكن توزيع كيف: ملتقامس ا تجاري؟ تتأىت من هذا م أية  تغالل ا لالا االت وكام هو حال اجملسـ
متدة من املوارد ل خرىاأل ملسـية الفكرية ا يةلملك ية وأيةّميكن ملورد ، ثالورا تمربطة معلومات  ثاملوارد الورا

تقامس حبظ احتفهبا الا تعلق  نة فامي  بقوق تعاقدية  ي نافع معي نظر معملا ّبغض ا ية  حقوقكل مين ل مللكا
 .الفكرية

تجارية  لاألرسار ا

ية تُثار قد  .59 تا سائل ا لا ل شوف عهنا رسية أو غري لاعلومات حول اململ يدية اليت (ملكا لتقلثل املعارف ا طلب ُيم
شف عهنا  نني،القانون العريف مبوجب لكا نة، أوأو  معيألشخاص  نة معيألغراض   :) فقطمعييف ظروف 

رسية )أ( يؤدي: لاملعلومات ا نفاذ إىل سـهل  ية واملعلومات ل ا نفاذ إىل  تاملربطة هباثاملوارد الورا لإىل ا
بة؟سـتوجب معاجلةترسية قد  معلومات  نا ية وحامية  تأ سـ  من  م

رشوطو )ب( رسيةإدراهجا يف  املمكن لا ّبغي للمورد إذا اكن األمر كذكل، : لاتفاقات ا تخدم ين تفكري يف ملسـوا لا
سأةل ماتاتفاق رسية محلاية هذه املعلوإبرام  بار ذكل  م اب  الاتفاق تضمني هذاوميكن . ذات أولويةعت

رشوط  ية لا تا لا  :ل

ها الاتفاقاوصف  "1"  ؛يشململعلومات اليت 

 ؛طبيعة امحلاية الالزمةو "2"

شف و "3" سموح لكنطاق ا نفاذ (به ملا إىل املعلومات، مبا يف ذكل احلاجة لاألشخاص املرصح هلم اب
تعاقدين املوظفني أو شملتلرسية ابإىل وضع الزتامات  يني ملا سة يفملعن ا ية للس املؤ معلومات ملتلقا

رسية  ؛)لا

تخدام و "4" سموح سـنطاق الا تقينللتقيمي (به ملا تجاريلا تجاري، أو أو  ،ل أو ا لبحث غري ا لل
تج جتاري نتطوير   ؛) معنيمل

يجة تكون قد لملكية الفكرية ل أخرىحقوق أية  ملكيةو "5" نتشأت  نفاذن رسية كام  إىللا ل املعلومات ا
ية  بارلامعلهو احلال يف  ختيمي أو الا   وإدارة هذه احلقوق؛تق

تخدام حتديد مدة و "6" رسيةاسـا سموحلملعلومات ا  ؛ بهمل ا

تخدام و "7" نلاعلومات املسـرصد ا  .هعرسية واإلبالغ 

ية الفكرية جمي تغالل حقوق ا مللكا يص: سـ  خالرت

ية الفكرية؟ سوق حقوق ا مللكيف  ت  ك

ية الفكرية يف حد ذاته ال حإن  .60 تصاديةألحد وفر يمللكق ا قنفعة ا ثال ال يعيننح براءةمف. م ، يف حد ذاته، أن م 
تصاديةالا مية ا قخرتاع هل  نطوي وعالوة عىل ذكل، . جتاراي وأنه جمد ق ية الفكرية يقد  مللكسويق حق من حقوق ا ت

تجارية اليت قد ال عرباءات المثل  بري من اخملاطر ا لىل قدر  بحثتقبلهاك سات ا رشاكت الصغرية ومؤ ل ا س  ل
تخصصة  بارات، . مثل اجلامعاتملا بب هذه الا عتو ثري من بس يةملوارد ا مسـتخديملكيفضل ا سويق ثالورا ت عدم 



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 
Annex 

34  

ية الفكرية  إدارة هذه احلقوق خيارا ميكهنم من تلفة خملايارات خلا بني ينتقون من م، ولكهنيف حد ذاهتامللكحقوق ا
شملو. حباهثمألتجارية لانافع ملاحلصول عىل ا بغية يص  هذهتميكن أن  يارات الرت خ ا نازلخل شرتكةلتوا شاريع ا مل وا  .مل

يص  خاتفاقات الرت

يص يه  .61 يةل شائعةخاتفاقات الرت ية الفكرية بشلك  سـو تغالل حقوق ا مللكخاص ال ية تاملربطةسـ ث ابملوارد الورا
يدية هباواملعلومات ذات الصةل يص هو اتفاق و. لتقل، مبا يف ذكل املعارف ا نح لمخرتع لسمح يخاتفاق الرت ميبأن 

يصا لآلخرين ية الفكريةحب ختر تجاريةة أو العالمةرباءالمثل  مللكق ا تخدامهلتطوير ل ا  هظاحتف مع ا جتارايهسـ وا
يه   حبد ذاتهقاحل هبذا يل اإلاتوات امل عىل وحصوهلعلواإلرشاف  قبنافع من  ية م تطوير لا سـتخدام الاولعىل ا

تجاري نفاذيف حاةل و. نيلا يص ُيصناعي، لاتجاري أو لاتطبيق لا ألغراض لا ن ماكفأة امينص عىل ضخوقع اتفاق تر
نفاذ ئةي ولمعقوةل عىل ذكل ا نا نافع ا توزيع العادل  شـضمن ا ل للم  .ل

يصبقامئة   خقضااي الرت

تار .62 ية واملوارد و ّ موردخيمن املمكن أن  يلعدم اخلوض يف  هاومسـتخدمثالورا تغالل  صتفا ية سـا مللكحقوق ا
شأ هذه احلالفكرية  يه من اجل ّقميُوق ويقتُنما مل  نطوي  علما قد  تجارتنيقميلا وىدوت ية ا بيد أنه قد يكون من  .ل

يد ية ملفا نظر يف سـندات  جردمعل، كجزء من  ية الفكرية، ا لا ية القضاايمللك تا ل ا ياق تاملربطة ابل يص يف  سـلرتا خ
ية أو الو طالقوانني ادلوية أو اإل مي بقةنية أو اللواحئقلل توحمن بعض لأن يظل ا وال بد. ملط ا ة مفهذه القضااي 

ناوها  ولأوية يف مرحةل للنقاش بعدم  ل ندما تكون تفصيلت ية من املوارد ع إال  تأ تطوير ا بحث وا تاجئ ا تيعة  مل ل ل ن طب
ية  :معروفة عىل حنو أفضلواحامتالهتا  ثالورا

نطاق )أ( تعاون اليت مللما يه حقوق ا: لتعريف املصطلحات وا ئة عن ا نا لية الفكرية ا شـ ل  أو هاخيص ترميكنك
هاال ميكن  يةمثال يف حاةل ؟خيصتر تخدام  معل ا يةسـ تاج  محم إ تج  إلرباءةب ن نتاج  تخدام  معنيمن سـوعدم ا

تجارية املربطة هبا تالعالمة ا ية الفكرية املرخص يدحت (،ل ية، رباءات أو المثل  اهبمللكد حقوق ا لعملادلراية ا
يص ووالغرض م سموح بهنطاقلاخن الرت  ؛)سـتخدام املرخصيف الا مل ا

ية الفكريةو )ب( مللكية حقوق ا شرتكة، من اذلي ( هبا رخصامل ملك ية ا ية؟ ويف حاةل ا تفظ اب ملمن  مللكحي مللك
يصحيق  نح الرتا خهل  رشوط؟م منوذيج )ل، وما يه ا ند ا ثال ا يل ا ل، انظر عىل  ب لمل  :27سب

ملية حقوق ا: 27بند منوذيج   لكية الفكريةملك

نا ابملادة  يص (4هر هم أن )خالرت تودلة من ادلاخللاُيف،  ية لملسـسالالت ا ندية عوزارة الزراعة واألغذية الزرا لك ا
يةيه مكل ل ية الفكرية املربطة عوزارة الزراعة واألغذية الزرا يع حقوق ا ندية وأن  ت ا مللكمج  سالالتلهبذه الك
ندية وبقى كذكلعيةوزارة الزراعة واألغذية الزرا تؤول إىل ت ا  92 لك

يص ينبغي أن حيدد  : هبارخصاملمنح احلقوق و )ج( نوحة قوق احلخالرت نوحة(ملما  ففي حاةل .)ملموغري ا
ية تخدام  معلا يةسـ تاج  محم إ تج  إلرباءةب ن نتاج  تخدام  معنيمن تجارية املربطة هباسـوعدم ا تالعالمة ا ثال،ل  م 
ترص  ؛تجاريةلاغراض غري لبحث أو األعىل اسـتخدام  الايقميكن أن 

يصنوع و )د( يص الما هو نوع : خالرت نحاذلي خرت يص حرصي؟ همميكن  ثاري، ختر  أم غري سـتئأم ا
ثاري نوح إن  ؟سـتئا يص ا ملمنوع الرت  اليت يقدهما أو غريها من املدفوعاتاإلاتوات  مقدار سـيؤثر يفخ

                                                           

رشكة، اتفاق 92 ندية، وا ية ا ثةل من طرف وزارة الزراعة واألغذية الزرا ندا،  بة اجلالةل ملكة  ية بني صا با ناف ا ثاري لأل يص ا ل تر ع مم ك ت ن ص لكت ح ئ لخ سـ
ند   .1لبا
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يص اليت األقالميأو وما هو اإلقلمي . املرخص هل خرسي فهيا الرت باطن ميكن هل و ؟سي يص من ا لنح تر خ م
متكن الغري ية الفكريةحب نالاتفاعمن  أيضا ييك  يةمللكقوق ا نح إذا اكن األمر كذكل، و ؟ملعن ا مفلمن ميكن 

يص وما يه األحاكم وا لهذا الرت يح أي ورشوط؟ خ هم تو ضمن ا يارات خيار مل ينطبق عىل خلمن هذه ا
ية الفكرية ِّتفظ املرخيسـهل ( املعين مللكحق ا تخدام الاخرتاع ح وهل من  ؟احملميسـص ابحلق يف ا

يص دلى تسجيل املطلوب  تصةتاإلداراخالرت ية ا خمل الو من يقوم إذا اكن األمر كذكل، و ؟طن
يل نوح و). ؟لتسجاب يص ا ملمنوع الرت  اليت يقدهما أو غريها من املدفوعاتاإلاتوات  مقدار سـيؤثر يفخ
منوذيج . املرخص هل ند ا لانظر ا ثالسعىل  28لب مليل ا  :ب

يص ونوعه: 28بند منوذيج   خنطاق الرت

نح هارفارد نا بأحاكم ورشوط هذا الاتفاقَّللمرخص هل ما ييل، متمبوجب هذا الاتفاق،   يف اإلقلمي واجملال ه ر
يني، بل املرخصملعنا  :بذكل  هليق و

ثاراي مبوجب حقوق الرباءة،) أ( يصا ا ئتر  سـتخ
يولوو) ب( تخدام املواد ا يصا اب جتر بخ  93.يةلسـ

يص؟يرسي ال) أقالمي( أي إقلمي  يف:اإلقلميو )ه(  خرت

باطنو )و( يص من ا لالرت متكن الغري: خ باطن يك  يص من ا نح تر يهل ميكن  ل خ تخدام حقوق من  أيضا م سـا
ية الفكرية يةمللكا يص وما يه األحاكم إذا اكن األمر كذكل، و. ملعن ا نح هذا الرت خفلمن ميكن  م

 ؟رشوطلوا

ناية الواو )ز( يةجبة لعا ية:منوحتديد فرتات ز بغي حتديد فرتات ز من هل  عىل املرخص هل حصل إذا و؟ ين
ثاري يص ا ئتر نا بدفع اإلاتوات عىل األرابح،، سـتخ تخدم  هر نوات، يسـومل  يا لعدة  نولو سـا ج فإن لتك

ية الفكريةابعضيفقد ِّاملرخص  مية ا مللك من  با ما كلذلو .ق يص غا ل، فإن الرتا  الزتامات عىل سـتفرضخ
يا املرخصلرخص هل امل نولو جتطوير ا ييف غضون فرتة هاتطبيق و هبالتك نةمن ز بغي، لكام أمكن، . ةمعي  ينو

يةنقاط لا حتديد بعض ثارياملرخص هل حصل إذا و. منأو الفرتات الز يص ا ئعىل تر نا بدفع ، سـتخ هر
تخدم  اإلاتوات عىل األرابح، نوات، يسـومل  يا لعدة  نولو سـا ج ية ابعضيفقد ِّاملرخص فإن لتك مية ا مللك من  ق

با ما كلذلو .الفكرية يص غا ل، فإن الرتا يا املرخصل الزتامات عىل املرخص هل تفرضخ نولو جتطوير ا   هبالتك
ييف غضون فرتة هاتطبيقو نةمن ز هود. ةمعي  بذل أقىص ا جلوقد يكون فرض الزتام  يارات  ب خلمن بني ا

نة كام هو  منوذيجوارد يف ملمكا ند ا لا  :29 لب

                                                           

ثاري  93 يص غري الا ئاتفاق الرت ية، الفقرة -)منوذج(سـتخ تحدة األمر يك جامعة هارفاد، الوالايت ا ثة) أ (1.3مل ثا لمن املادة ا  .ل
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تج: 92بند منوذيج  يع ا هد  نبذل أقىص ا ملب ل  جل

رشكة تبذل  تجوقىص هجألا يع ا ندها  ملب تجات (ل يني وبه رخص امل )ملنا ئتخدمني الهنا  هلم من خصاملرللمسـ
باطن بايشمل و. لا تج بتلبية  مزدوجاجهذا الالزتام وا تجات(ملن الطلب وخلق الطلب عىل ا  .بهرخص امل) ملنا

يص وما من حمك يع"املإه "جيزيخ يف اتفاق الرت ها ضعإ أو هاجيلتأأو  لب هجود ا شطة منأو غري ذكلفا  اليت ن األ
تجات املرخصةال ختلق الطلب عىل  يل نشاط، وأي  هبا وال تليب الطلب علهياملنا  هو خرق رصحيلقب من هذا ا

يص  94.خالتفاق الرت

نةامنذج من الكثري لا يوجد :حتديد األسعاراملدفوعات وو )ح( مية   الصعب دامئاومن. فعلطرق ادل ملمكا قحتديد 
ندما وللملكية الفكرية،  بت جناهحا بتعلق تعال سـامي  يا مل  ثنولو ج  ركوباملرخص هل من تتطلب سبعد وتتك
برية ثري. كخماطر جتارية  لكوتضمن ا يص ت بلغ إجاميل اخللط بني دفعخ من اتفاقات الرت  واحدة مرةم 

يامل وذكل وفقاوإاتوات،  نولو تخدام ا جدى ا لتك بة رضورة تؤديوقد . سـ تخدام الاخرتاع وضامن قمرا سـ ا
تابعة الالزتامدفع  بة  ماإلاتوات مع  ناية الوا جاب ية احملددةلع  حفظ رضورة إىل منواحرتام الفرتات الز

سجالت  نفاذ إىللا بع يف الاتفاق أن يكون ينبغي و .ساابت وما إىل ذكلحلا لوا  عىل املدفوعاتملتالهنج ا
يحتديد األسعار وو تأخريحاالت  سدجيو اقعا نة  لا باب ملمكا ناعات (تنظميية سـأل لصوخصوصا يف ا

ية نولو يو جا تك يقة أن )لب نوات للعائدات املرخص هل حتقيق حق، و تغرق  سـقد   طوال؛يسـ

نافعو )ط( ية الفكرية؟ من: ملتقامس ا تغالل حق ا ية من ا تأ نافع ا توزع ا مللكيف  سـ ت مل مل سـ حتديد   الصعب دامئاك
ية الفكرية،  للملكمية  ندما وق بت جناهحا بتعلق تعال سـامي  يا مل  ثنولو ج املرخص هل من تتطلب سبعد وتتك

بريةركوب ثري. ك خماطر جتارية  لكوتضمن ا يص ت بلغ إجاميل  بني دفعامجلعخ من اتفاقات الرت  واحدة مرةم 
يامل وذكل وفقاوإاتوات،  نولو تخدام ا جدى ا لتك بع يف الاتفاق أن يكون ينبغي  و.سـ عىل ملتالهنج ا

يحتديد األسعار و ودفوعاتامل سد اقعا تأخريحاالت  جيو نة  لا باب ملمكا وخصوصا يف (تنظميية سـأل
ية نولو يو ناعات ا جا تك ب يقة أن )للص نوات للعائدات املرخص هل حتقيق حق، و تغرق  سـقد   وقد .طواليسـ

بقة مضمونة عوض الا ية واملعلومات املربطة هبا تلقي مدفوعات  سـيفضل موردو املوارد الورا ت مث نتظار ّ
 ملدة طويةل للحصول عىل عائدات غري مضمونة؛

سهبشأن ، أو إدراج الزتامات منفصلاتفاق رسية ميكن إبرام : لرسيةوا )ي( يص  رسية يف اتفاق الرت نفا وقد . خل
نح هم  ميكون من ا  ؛نرش أحباثهيف  احلق )اخملرتعني( اخملرتع مل

يص عىل أحاكم . ق املؤلفوح )ك( نص اتفاق الرت خميكن أن  شمل أية أدةل أو واثئق ي تحق املؤلف اليت 
تخدمت يف إطار هذا الاتفاق ُأخرى وردت أو ا  .سـ

نازل الرجعيتحسينات، لعىل اقوق متالك احلوا )ل( يص الرجعي وحقوق ا لتوحقوق الرت مي: خ  كلسـمن 
ية الفكرية  تعديالت املدخةل عىللتحسينات تاملربطة ابمللكحقوق ا يالوا نولو ج ا واء س،  املرخص هبالتك

ية من تأ تأاكنت  تخدام امل م يا بهرخصسـالا نولو هذه ا ج  تك ها عىل ِّاملرخص أن يكون أو  لل خلقد أد
يا األا صلنولو ج با ما يكون همامو؟ يةلتك ميالاتفاق عىل من لغا ية الفكرية كلسـ  تاملربطة مللك حقوق ا
تعديالت املدخةل عىللتحسينات اب يالوا نولو ج ا تأ( املرخص هبا لتك تسواء أاكنت  تخدام  ية منم سـالا
يا بهرخصامل نولو هذه ا ج  تك ها عىل اِّاملرخص أن يكون أو  لل يا األخلقد أد صلنولو ج نح . )يةلتك ميوميكن أن 

يص الرجعي "بند نفاذ إىل لمرخص ل "خالرت نات اليت أدلحق ا خلا ند . ص هلَّ املرخهالتحسي بيد أن وضع  ب
شأن  ثاري  با يص الرجعي"سـتئ ية ممارسات  بعض القوانهعتربت قد "خالرت ية جتارية طنني الو لنا ف سةم فنا . لم

                                                           

رشكة، اتفا 94 ندية، وا ية ا ثةل من طرف وزارة الزراعة واألغذية الزرا ندا،  بة اجلالةل ملكة  ية بني صا با ناف ا ثاري لأل يص ا لق تر ع مم ك ت ن ص لكت ح ئ لخ سـ
ند   . 1.4لبا
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نازل الرجعي "بندول وخي تالك ِّاملرخص " لتا منوذيج و. حتسيناتأي براءات محق ا ند ا ليرد يف ا  30لب
يص الرجعي  خثال عىل الرت نات عىل اِّ املرخص لفائدةم لنظرا إىل إدخال  ياحتسي جنولو  ؛تك

يص الرجعي :30بند منوذيج   خالرت

تلقي ملنح ا يه مبوجب براءة ويكون مي يا من اإلاتوات بلك اخرتاع  ثاري يكون  يصا غري ا حيم املورد تر معف ئ سـتخ ّ
تقات مهنا نات علهيا أو من  يا من إدخال  تأ نقوةل أو  شـتقا من املواد ا ت مل مشـ يم  95.حتسم

بادلوا )م( يص ا ملتلرت شخص : خ نح ا بادل،  يص ا لمبوجب الرت مي ملت شخص ) أ(خ تخدام ) ب(لا يصا اب سـتر خ
شخص أص ية الفكرية  للول ا شخص )أ(مللك نح ا ل، وابملقابل  شخص ) ب(مي تخدام ) أ(لا يصا اب سـتر خ

شخص  ية الفكرية  للأصول ا  ؛)ب(مللك

ندما (ِّاملرخص قد يود  :طلوباملألداء وا )ن( ثاراي اصيخترنح ميعوخصوصا  يف وضع أهداف حمددة ) سـتئا
توى أداء معني  يصالمسـلألداء من أجل ضامن  يل مل حد أدىنكوضع  ختفاق الرت يعات عىل  سبتوى ا ب ملسـ

ثال تغالل عىل ملرخص هل مساعدة اِّاملرخص ُوقد يطلب من . ملا ية الفكرية أصول سـا  عرب (يةلفعابمللكا
شورةتقدمي  تقين وا تدريب وادلمع ا ملا ل ثالل سـتغالل الاملرخص هل تقدمي خطة وميكن أن يطلب من ، )م 

 سري العمل؛ عن اريرتقهذه األصول و

بحوثنو )س( شورات رشوط لارصد ميكن أن ت: لرش ا ناملربطة اب شطة ملت يا واأل نولو تطورات يف جمال ا نا جل لتك
شوراتتنال ّ تضمن أالو اهباملرخص  بكرة من أملنا بللل حقوق ةيمل ا  ؛ملسـتقرباءات يف ا

ية الفكرية واحملافظة  )ع( ي :هاوإنفاذمللكعىل حقوق ا سؤو تحمل  لال بد من الاتفاق معن  م سي ضامن دفع ة ّ
تجديد،  ية الفكرية املرخصوحتديد لرسوم ا تعلق بإنفاذ حقوق ا مللكدور لك طرف فامي  تعني عىل.  هباي  يو

تفقاص واملرخص هل ِّاملرخ ية  يأن  سؤو تحمل  لمعن  م سي دور لك وحيددا رباءات الرسوم جتديد دفع ضامن ّ
ية الفكرية املرخص  تعلق بإنفاذ حقوق ا مللكمهنام فامي  ندا؛ انهبي منوذيجلبظر ا  :31 ل ا

ية الفكرية :31بند منوذيج   مللكإنفاذ حقوق ا

ته و ابمسه قايضهل أن ي حيق للمرخص يص رشيطة أن يكونرباءات ّأي تعد عىل هذه النفقعىل   خهذا الرت

ثاراي  رشوع يفوقت سـتئا  96.ادلعوىإجراءات  لا

يص وم )ف( يصإهناءوخدة الرت نازعات تسوية  وخ الرت يار الملا بققانونختوا   يف العادةخصالرت يتضمن :ملط ا
 األمور؛ هذه مجيع تتناول اأحاكم

سائلتشمل قد : سائل أخرىمو )ص( شأن ال ملهذه ا بندا  ية اأحاكميتضمن  (تضامانب سؤو تعلقة اب ل  مل  وحصةم
ترصحي بقة لا نريةملسـ، مبا يف ذكل املوافقة ا  حصة ن يفالطع بشأن اأحاكمو، )طبقمل مبوجب القانون املسـتا

ية الفكرية  سة قد ال مع العمل أن(مللكحقوق ا نا ف قانون ا تفاق هناء الاإ بشأن ا، وأحاكم)سمح بذكليمل
تحقاق، وأحاكم سـبل موعد الا القوة ( مبا يف ذكل حاالت تغري الظروف ، الاتفاقرشوطتعديل بشأن  اق

 ).القاهرة

                                                           

يكابرتون جون  دورية بقمل مقتبس منمثال التفاق نقل املواد،  95 بق ذكره، الصفحة فغانغو وولسـيبو  .21سـ، مرجع 
يص غ 96 ثاري خاتفاق الرت ية، الفقرة -)منوذج(سـتئري الا تحدة األمر يك جامعة هارفاد، الوالايت ا نا1.8مل  .م من املادة اث
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سا يةبنود مخا تعلقةج تعاقدية منوذ  لكية الفكريةملاب م 

ئةل  اإلجابةبعد .63 ية الفكرية، املطروحة يف سـ عىل األ مللكيمي ا تفق علهيا ل املفاوضات وإجراءتق متوصل إىل رشوط  ل
نافعللنفاذ و ياغة أحاكم ،ملتقامس ا ئذ  صميكن  بة ورشوط تعاقديةحين نا سـ  وابإلماكن .  هذه املفاوضاتجتسد م
ية الفكرية إدراج  شأن ن أوسع بنودهذه املفاوضات سواء كجزء من لمللكجوانب ا نافع أو بطاقا  كبنود ملتقامس ا

 .بذاهتا قامئةللملكية الفكرية تكون 

ثةل الاطالع عىلميكن و .64 ية لم أ منوذ ية وا تعاقدية ا جنود ا ل لفعل ل نفاذ إىل لب ية الفكرية وا يص ا ليف عقود وترا مللك خ
ية املوارد  ياانت العقودثالورا نافع يف قاعدة  بوتقامس ا تمل بو عىل املوقع ا تابعة للو ل ا ي : ايلل
>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/ index.html< . نظر إىل بغي ا لو ين

ياانت  بغي  مكنطلق عامعقود الباملعلومات الواردة يف قاعدة  حاةل من حاالت  وفقا لظروف لك هاريتفسينو
تعاون  .لا

تعني عىل تعاقدي ملزم قانوان،تتريبقبل ادلخول يف ووعىل أية حال،  .65 يعي   شورةملا األطراف احلصول عىل مج 
سائل القانويةخبرينقانوية من ال ن يف ا ية،مل نظام ا  مبا فهيملعن ا ية الفكرية، وا لحقوق ا ية مللك نأو األنظمة القانوية الو طن

ية  .ملعنا

ية سادسا عالهنج القطا
 

نود ينبغي أن  .66 ية الفكرية يف اتفاقات بتراعي  نفاذ إىل مللكا يةاملوارد لا تقامسثالورا نافع واقع األشطة العادل ل وا ن  للم
تلفة،  ية ا خملالقطا ها عىل وجه اخلصوص ع بغي  لو تجاري ين تجاري وغري ا تخدام ا يزي بني الا لا ل ل سـ وإن . ملواردهذه المت

ية اكنت  نوعةسـتخدم يف مجموعة واسعة تثاملوارد الورا ية، من  متو مفن املمكن حتديد عالقطاعات والقطاعات الفر
يل من القطاعا يةقلعدد  يةئيسـت الر يف هذه سـتخدام اب ملعن ا تخدامتصناملوارد من أجل   ومراعاة سـهذا الا

ياجاهت ية وا شطة هذه القطاعات الر تظروف أ سـ حن تلفةض وأغراائي يه. خملها ا ية علو لمبادئ لع، ميكن وضع هنج قطا
ية الفكريةلا شأن ا ية  مللكتو ب نفاذجهي ية ابالقطاعاتو. ملنافعا وتقامس لل  سـ األكرث أ لية الفكرية واللبة لنمه نفاذ ملك

نافع يه ية : ملوتقامس ا يدال ناملواد ا ياولص نولو يو جا تك تجاري، ،لب بحث غري ا ل واألغذية والزراعة، وا بنوك إضافة إىل ل
نات  يعي هاضعخارج واملوارد  وصونجليا يةاملواردمراكز (لطب ا اجامتع   هذه القطاعات يفتددُحقد  و.)م اجلرثو

شأن املفاهمي واملصطلحات وتعريف جملموعة من اخلرباء ال يني  بقانويني وا ن ية مصطلحات لتقن عالعمل والهنج القطا
ندهوك  سمرب بييف و يا يف د ينا تفويض من مؤمتر األطراف يف 2008ميب ية الاب  يولويجبشأن قتفا نوع ا با لت  97.ل

ية  تا بارات ا ند الا لو ل عت ينيإىلتست تاجات اخلرباء القانويني وا ن ا لتقن  .سـتن

نات وعىل  القطاعات  بعضوتعمل .67 برية جدا من ا يأعداد  نفاذ عن طريق لعك سري ا لبغي  تي ية بنود وضع ين جمنوذ
نود . اتفاق نقل املواد إدراهجا يفميكن يارية لبوبإماكن ا تخدم املرونة يف ّاملوردللك من أن توفر خت الا  وضعملسـ وا

تفق علهيا رشوط ا ملا سلوكوتوجد . ل ية  ال وأفضل املامرساتلمجموعة واسعة من مدوانت قواعد ا ية العطو طنو
بو عىل اإليرد لوية، وادلو ياانت الو يثري مهنا يف قاعدة  ب تحدثت. نرتنتك ُوقد ا تلف القطاعات  األخريةهذه  سـ خميف 
ية، اب ثتخدام املوارد الورا بلسـ ية لألغذية والزراعةقوال سـامي من  با ية ا شأن املوارد الورا ت املعاهدة ادلوية  ن ث ب  لل

                                                           

يةانظر تقرير  97 شأن املفاهمي واملصطلحات وتعريف مصطلحات العمل والهنج القطا يني  عاجامتع مجموعة اخلرباء القانويني وا ب ن ث، الويقة لتقن
UNEP/CBD/WG-ABS/7/2ث من الويقة37عات املذكورة يف الفقرة  القطا، انظر أيضا WIPO/GRTKF/IC/1/3 : ومن بني أحصاب

نات وغري ذكل من نوك ا ية والزراعة إضافة إىل  يدال بادرات القطاع اخلاص يف لك من قطاعي املواد ا بحوث و ياملصلحة املعاهد اخلاصة  ب ن لص جللل  م
ية خارج و ضعمجموعات املوارد الورا يعيهاث   .لطب ا
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تابعة لل ناعو، فاولا ية أو رشاكت ةلصا نولو يو ج ا تك يةلب يدال تحرضات ا نا لص بحإضافة إىل معاهد، ملسـ ث، ول ا
ية ية، واجملموعات اجلرثو با مواحلدائق ا ت  98.لن

تلفةلرشوع ملهذا ايورسي  .68 يع القطاعات ا ية عىل  تو خملبادئ ا مج جهي ل يد إجراء دراسة ، ولكن. لم ملفقد يكون من ا
ية وجزية ل يةقطاعللك علهنج القطا  :ملعن من القطاعات ا

تجاري  ألف نولويج وا يو يدالين وا تخدام ا لالا ب لص تكسـ ل
 

نفاذ خصائص بعض  اخلرباءحدد بعض  .69 نافع يف لا يةملوتقامس ا يدال ناعة ا نا لص يا وقطاع ، ولص نولو يو جا تك القطاع لب
تجاري ية 99،لا تيس هذه اخلصائص أ مهو تعلقة اب أيضا تك نود ا بة  ملاب ب للسـ تخدم القطاع يسـو. مللكية الفكريةلن

تجاري يف رشاكت  ية لا يدال تحرضات ا نا لص شلك رييس املوارد وملسـ يا  نولو يو ئا ج بتك يةلب نيواا ثالورا بايةحل ت وا  يةلن
يةوا تعاونمجلرثو نافع قد تكون . ل يف اتفاقات نقل املواد واتفاقات ا نات(نقدية ملوا بقة عىل ا ياملدفوعات ا لعسـ ، مل

يط يا( نقدية وغري)  واإلاتوات،لتقسـواملدفوعات اب نولو جنقل ا  يف جمال ةالصحهمنيي  وتدريب واملعدات، ،لتك
تعاون العلمي،األمراض ية، وا يدال تحرضات ا ل والعالج وا ن لص تدرالربامج  و،ملسـ تضمن لا تية اليت   الطالبتبادل يب

ية نح ادلرا سـوا بحوث،ت وبادل املعلومات،مل تاجئ ا ل وبادل  ن شطة يف ه). ت نونطوي األ خماطر عىل معوما ذا القطاع ت
ية و تامثرات تتطلب لعا ال بد من  ومن مثة،. لنجاحتتسم بضعف فرص ا و طويةلوتطويرودورات حبث كبرية سا

تعاون توفري يقني القانوين عىل مدى فرتة طويةل من ا ل ا بطريقة ميكن الاعامتد علهيا عىل طول مدة  وتقدمي املوادل
بحث شف عنحيانويف بعض األ. لا تعذر ا لك،  نجاح ي ناحملقق ال ا سة ا نا رسية وا بات ا عبب  لص ف مل ل متطل . ةيسب

ناعة ملاخرى األسمة لوا يةصهمة يه أن  يدال تحرضات ا نا لص ثال، ملسـ يل ا مل، عىل   أساسا عىل املوارد حتصلسب
ية يعي وثالورا ها ا لطب من مجموعات خارج و ئشلك رييسحتصل علهيا القطاعات األخرى ضع ثل  عربب م وسطاء 

باتمجموعات  تحرضاتاكترشو. سـتنالا يةملسـ ا يدال ن ا بارشةلص نفذ  م اليت  يةاملوارد إىل  ت  هاضعو يف ثالورا
يعي يةللطبا 100. جداقل 

 

بق .70 سـوناء عىل ما  ية تكونقطاع يف تفاقات الافإن ، ب يدال تحرضات ا نا لص ها ذات طابع جتاري، ملسـ معظم يف 
نص عىل  ـي  توذلا  متةلفامي خيصلملكية الفكرية ل  واحضةحاميةفه تاجئ ا حمل ا تلن بحث وا ل  وميكن الامتس حامية . طويرلل

تلقي  ية الفكرية مبوجب حقوق ملالخرتاعات ا تطويرعىل طول مرحةلمللكا بحث وا ل ا  تسويقلوقد يكون ا. ل
نود ضمنتتو.  اتفاق آخرموضوع تعلقةلب الاتفاقات يف الغالب بعض ا سويقملا تقدمي تقارير عن ا ت  انظر عىل . لب

ندين ثال ا بيل ا لمل ينيسب منوذ ج ا  .33 و32 ل

تلقي مبوجب براءةحام :32بند منوذيج   ملية اخرتاعات ا

سعى  يه[يال  نقول إ لا نحو اذلي وردت ] مل بايت للمواد عىل ا نف  لإىل طلب براءات أو حقوق حامية  ن  يف بهص
شلك اذلي نقلت  (2املادة  يه[ إىل بهلأي املواد يف ا نقول إ لا يه[وجيوز ]). مل لنقول إ بات ] للم طلأن يودع 

نقوةل، مبا فهيا الاخرتاعات املطورة يف للح نات من املواد ا تخدام  ملصول عىل براءات الخرتاعات مطورة اب ي عسـ
نقوةل نات من املواد ا تخدام  ية مطورة اب با ناف  بات محلاية أ ملأشاكل معدةل من تكل املواد أو  ي سـ ت ن ص  101.عطل
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سويق :33بند منوذيج   لتا

نظمة إجراء تقرتحاذا إ سويق ملا نص ااذلي لتا ترصحي به2.8لبند ي  جاز ، تسويق مبوجب خطة ل عىل ا
رشوع خطة ا إىلتقدم أن  للمنظمة تضمن، مبا يريض اإلدارة بصورة معقوةل، معلومات مإلدارة  تسويق  ت

 :مفصةل عام ييل

سويق"1" يات ا تيع  معل ترصحي هبا لمج سويق مبوجب خطة لاملقرتح ا  ؛لتا

نافعمبا فهي (نافعملامجيع و"2" نقدية غريملا ا سويقويزنالند من كالعائدة إىل ) ل ا ترصحي به لتا  مبوجب لاملقرتح ا
سويق؛خطة   لتا

ترصحي به جوانب مجيعو"3" سويق املقرتح ا لا سويق مبوجب خطة لت  102. خارج كويزنالندلتا

 األغذية والزراعة ابء

سائلتفاقات يف القطاع الزراعي الاعند إبرام  .71 ملتطرح ا يةُ تا ل ا ند تصممي ميكن مراعا اليت 103ل ية عهتا  مللكنود ا ب
يلو. الفكرية صتخدم القطاع أساسا احملا يواانت املزرعة،يسـ يقة ، ومصايد األسامكواحلراجة، ،ح و نات ادل ق والاك ئ

رشات املربطة ابألغذية والزراعة توا يل ،حل يةستيالدال يف املقام األول صواألنواع الربية للمحا تقاهئاث املوارد الورا  ن وا
ثارها شلك اذلي وردتهتا ع وزراكوإ تخدامات أخرىتسخريها  وصوهنا من أجل أيضالكن  به، ولاب رس . سـال تيو

ية لألغذية والزراعة با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ادلوية  ن ث ب نقل املوارد ولل ية لالاتفاق املوحد  با ية ا تالورا ن  لث
نفاذ إىل هذه املوارد، نفاذفصةل امل وال سـامي األحاكم لا لشأن ا نافع تو ب ملسوية اوملقامس ا ثل . زعاتانت موال يوجد 

نفاذ إىل ية املواردللهذه الاتفاقات املوحدة  ية ث الورا يوا ن ا يةاوحل بادلأنظمة وتكرث . مجلرثو تطورة ملاتلفة وخملا لتا
ها موعات خارج للنفاذ إىل اجملللغاية واتفاقات نقل املواد  يعيضعو يدات ألواد معوما توتاح امل. لطبا غراض تقيدون 

ها خارج كبرية مجموعات توجد و، ستيالدوالابحث لإجراء مزيد من ا يعيضعو يد . لطبا تعامل موارده يعو سـالقطاع ا
ية مترار ثالورا تحداثسـ اب تاج إىل سـمن أجل ا تجات جديدة و حي  نفاذمن ية إىل مجموعة واسعة من املوارد لا  ثالورا
تلفة نفاذ اذلكل، و. خملا يفإن توفري مزيد من فرص ا يد ملل مفرس أمر  يف بعض و. جدا يف القطاع الزراعيمنترش وّ

توصل إىلاوضمف ُاحلاالت، جترى  .بشأن نقل املواد  خاصة اتفاقاتللات 

نافع بتستبعد و .72 ية الفكريةتاملربطة ملعض اتفاقات تقامس ا تخدام حقوق ا مللكابألغذية والزراعة ا يل . سـ سبانظر عىل 
ثال  منوذيجملا ند ا لا  :34 لب

                                                           

ية املؤرخ نقل املوادلاملوحد تفاق الا 102 يولو ج ا شأن نقل املواد بني املؤ1995 مارس 8لب شأن ب  يذية  سعى إىل الرحب ورساةل  بسات الىت ال  ت تنفس
ند  ية، ا يولو بنقل املواد ا لب   .3.8جل

 .UNEP/CBD/WG-ABS/7/2ثانظر الويقة  103



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 
Annex 

41  

بحث الزراعي :34 بند منوذيج  لا

سالةل أو  تلقي ا لتكل ا مل بةلمي يةجلا تقة أساسا من املوادم اجلرثو تلقي عىل ما ييل. مشـ اليت ال تكون  : ملويوافق ا
... 

ية الفكرية عىل املواد أو املعلومات املربطة هبا اليت ميكهنا أن  )د( سعى إىل احلصول عىل حقوق ا تأال  مللكي ّ
مترارية توافر املوا بحث الزراعي والاسـترض اب  104.ستيالدلد ألغراض ا

بحث الزراعي عىل هذه اإلماكية يف مرحةل الحقة نقل املواد يف جمال ا نونص اتفاقات أخرى  ل ل منوذيج . ت ند ا لانظر ا  : 35لب

ية الفكرية :35بند منوذيج  شمل حقوق ا مللكحبث زراعي   ي

نظمة امللكفة بأن تدخل 7.10 بات مل توافق ا سة املامع عادةل تييف تر ملؤ يةةتعاونس تا سائل ا تعلق اب ل فامي  ل مل  :ي

ية الفكرية توزيع حقوق )أ( نظمة امللكفةملواد بني تاملربطة ابمللك ا سة اامل وملا ملؤ  يف بدلان أخرى ةتعاونس
تعاون؛ غريمن بدل ا يا وا مل أسرتا ل  ل

يص أحاكم اتفاقات الو )ب( نظمةبني املربمة خرت سة اامل وامللكفة ملا ملؤ ية غراض ة ألتعاونس تخدام ا مللكا سـ
شار إلهيا يف  ندملالفكرية ا تغال )أ( والفقرة 3.10 لبا لأو ا  ؛هاسـ

يص أحاكم اتفاقاتو )ج( هاتاملربطة حبقوق خ الرت ية الفكرية األخرى اليت  متلكا نظمة امللكفة مللك  أومل ا
سة اامل ملؤ ها، وتعاونس تخدام املخصة أو تر  اد؛وسـاليت يه رضورية ال

تاكو )د( ية الفكرية  طلبب تاملربطةليف لتوزيع ا نظمة امللكفة بني علهياواحملافظة مللكحقوق ا سة ملا س واملؤ
تعاونة  105.ملا

تجاري جمي بحث غري ا لا ل
 

ية الفكرية تتسم  .73 مللكنود ا نفاذ وب بقة عىل ا لا نافع ملط تجارية لألغراض ملتقامس ا شرتك بلغري ا منرص  أن أال وهو ع
تفق رشوط ا ملاتفاقات نقل املواد وا تجاري، ال هتدف  علهيا ل تخدام ا ليف املقام األول إىل الا با ماسـ  لوذلكل فغا

ية الفكرية أو تس تخدام حقوق ا مللكبعد ا تفاوض تتيحسـت تخدام جتاري خبصوص ل فرصة إعادة ا يةلموارد لسـا  ثالورا
تغالو لا ية الفكريةهاسـ تخدام ابألساسيومتزي القطاع . مللك يف وقت الحق مبوجب حقوق ا ية  املوسـاب ثارد الورا

يانة تةلطبيعية لاملكوانت ا صبغرض  ية أو ا يلاكنات ا حل تاهجها وتقيمي وهاصيفتو وملئ تلقون. انإ تخدم ا ملو  يسـ
نافع ب تا مربطة علهيا ورشوطامتفقموحدة  ارشوطّاملوردون و بات تقامس ا ملرت نقدية(تي نقدية وغري ا لا 106).ل

 

توقع و .74 تخدام ايال  يةملوارد سـيف العادة ا بحوث  أوثالورا تاجئ ا ل  تخدما ن تصادسـا ية ُتطلب ال وذلا، ، ايقا مللكحامية ا
بدايةالفكرية  تضمنومع ذكل، قد. ليف ا تعلقة ت  ية من بمل الاتفاقات بعض األحاكم ا بحث لنتغري ا تجاري لا لغري ا
بح تجاري، ثلإىل ا بقة وذكل للحصول يف هناية املطاف عىل ل ا تفاوةجديدمسـتنرية مسـموافقة  ض ل أو إعادة ا
با اتبعض الاتفاقوتضم . اتفاق نقل املوادبشأن  ية .توقعةملاتجارية غري لاملنافع اتقامس لمعياراي تي تر ياب  ن ويف  غ

                                                           

ية (اتفاق نقل املواد  104 بةل اجلرثو ما سجةلجل سالالت غري ا ملوا ندية وعدد ) ل ية ا لكبني وزارة الزراعة واألغذية الزرا ،  العامةستيالدمن معاهد الاع
شارك يف نظر ا سات اليت  منوذج املوىص به للمؤ ية لألغذية والزراعة، وهو ا با ية ا نقل املوارد الورا منوذيج  تالاتفاق ا س ت ن ث لل الربانمج الوطين حلفظ "لل

يولويج الزراعي نوع ا ية وا با ية ا تخدام املوارد الورا بوا ت ت ن ث لسـ ل هد أحب" ل ييك ويف  نات ا نك ا ية، ويف  هورية ا معاب يك شـمجل ي تب لجل شـت يل، واليت ل صاث احملا
ية با ية ا تخدمني املوارد الورا تتقدم  ن ث لسـ  .للم

شاريع رشوط لا 105 ية ادلوية والاملاملوحدة  بحوث الزرا لتفاقات بني املركز األسرتايل  ع سة امللكفةلل  .ساملؤ
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تجاريالا لتخدام ا بحثابنهتـي يما الاتفاق عادة ، فإن سـ اتفاقات نقل املواد أو تقوم ، وبصورة عامة. لنهتاء ا
تعاون  ساعىللاتفاقات ا تدريب وا مل مصلحة توفري ا يةل منوذيج . لتقنعدة ا ند ا لانظر ا ثال 36لب يل ا ملعىل   :سب

 ّتغري املصلحة: 36 بند منوذيج

نتتلقي، ل اكن إن ية، ل يجةلم يدا نتجارب ا مل تجارية، مصلحة يف ل سوق ا لتطوير املواد يف ا يوافق عىل فإنه ل
سويق  بل  ية،  سن  تفاوض  تا ن حب تجاتهذه قل ية،ملنا بحوث الزرا هد الوطين  ع مع ا لل شملع تعويض أن ب  اذلي لا

هدهدفعيسـ شمل . للمع  تعويض إاتويوجيوز أن  تجاتاتلهذا ا يعات من ا ن عىل إجاميل ا ملب تقة مل من ملشـ ا
 107.املواد

يعي دال ها ا لطب صون املوارد خارج و  ضع

يعي، وال سـامي  .75 ها ا لطبإن قطاع صون املوارد خارج و يةضع ية ومراكز املوارد اجلرثو با ماحلدائق ا ت يف ال هيدف  ،لن
تجاري، تخدام ا لاملقام األول إىل الا تجاري،سـ بحث غري ا ل شأنه يف ذكل شأن قطاع ا با ما ل تبعد يس لوذلكل فغا

ية الفكرية أو  تخدام حقوق ا مللكا تفاوض يتيحسـ تخدام جتاري خبصوص ل فرصة إعادة ا يةلموارد لسـا  ثالورا
تغالو لا ية الفكريةهاسـ تعلق، .مللك يف وقت الحق مبوجب حقوق ا ها بشلك خاص، ابي وفامي  ضعجملموعات خارج و

يعي و ية، وعاتمجملطبا با ت احلدائق ا يةاملوارد تُسـتخدم لن يقةل ثالورا ية ادل قلاكنات ا حل ها   أساسائ مجعمن أجل 
نافع. هايعتوزواحملافظة علهيا و وحتديدها نافع  ملوتكون ا يل غري نقدية ميف أغلهبا  من  وصوهنا اجلراثميتبادل قبمن 

تخداهمأجل  تخداما  اسـا شاور امسـتدامسـا توتاح . واحملافظة علهيا هتا زراعجلة اجلراثمي، والسـاميمعاخبصوص لت وا
ية  تجاريةجماان إلجراء ااجلراثمي غلبأ لبحوث غري ا تفاوضواسـتخدمني ملوعىل ا. ل تفق علهيابشأن  يأن  رشوط ا ملا  ل

بوا يف الاذا إ با. تجاريلاسـتخدام غر نفاذت تيوابإلضافة إىل ذكل، لوحظ أن تر نافع ترتاوح بني مناذج لا مل وتقامس ا
بات وموحدة للغاية من املعامالت  تخدمّاملوردلك من مع الظروف واملصاحل اخلاصة ل مكيفةتيتر . ملسـ وا

يثأيضا تخدم تُسـو ية،  حاتفاقات مر ثالحل اتفاق اثن فامي بعد عىل أن يربم وىل، أرحةل مك اتفاق حبث م يربم 
تج وسويقيشمل  تتطوير ا نفاذ إىل . هملن ية عادة ولبحألغراض ااملوارد لومبا أن ا سـبق تطوير يما سـث األسا
بات االقميتسلس  ل، فإن معظم  يعي تكون ألطل ها ا لطبنفاذ إىل املواد يف و بحثضع 108.لغراض ا

 

ية الفكرية جزءا من ميكن أن تكون، وعىل أي حال .76 تاحة ملوارد ا سـتخداماأوجه مللك حقوق ا ية ا ملالورا ث
سلوك . مسـتقبال بادئ لوقد وضع القطاع مجموعة واسعة من مدوانت قواعد ا ية ملوا تو جهيا  يةجمنوذلافاقات تالاول

نص عىل أن تكون ا37 منوذيجلالبند وا. نقل املوادل ند  ثال  مل هو  يم نفصل، موضوع لكية الفكرية لب ماتفاق خطي 
منوذيج  ند ا لوأما ا يعرض 38لب نقدية ف  نافع غري ا لا يعيهاضعخارج واملوارد بشأن صون تفاق المل  :لطب ا

                                                           

يص احملدود لغري أغراض الرحب يف ا: اتفاق نقل املواد 107 ملالرت ية للبحوثعهد الوطين خ ند )أوروغواي(ع الزرا  .10لب، ا
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يعي:37 بند منوذيج ها ا لطب صون املوارد خارج و  ضع

سوق  ّلن  يو ت نقوةل مبوجب هذا الاتفاق (BG Kew)كيب يج  ية  مأية موارد ورا  .ث

تفق  اإلخاللدون و سويق  تمبا ورد أعاله، خيضع أي  ية لصلحةوامل كيويب يج ت نا ن ا ية للب ية الزرا عألحباث ا لعلم
نفصلالتفاق خطي  .م 

ّسوق"تعين لكمة و ُ ثال ال احلرص، أاي،"تسويق"لكمة و "ت يل ا مل عىل  ية األمور منسب تا ل ا إيداع ، وبيعلا: ل
ية الفكرية أو  وطلب براءة، نقلاحلصول عىل حقوق ا من احلقوق امللموسة أو غري امللموسة  ذكل  أو غريهامللك

يص أو بأي طريقة أخرى يع أو الرت خعن طريق ا تجبدء تطو ،لب سوقدراسةجراء إ و،ملنوير ا طلب  و،ل ا
سوققبل دخول وافقة امل  109.لا

 
يعي:38 بند منوذيج ها ا نقدية لصون املوارد خارج و نافع غري ا ب ا ل لطمل  :ضع

شمل  نافع تجيوز أن  ية منملا تأ تا نقوةل مبوجب هذا الاتفاقمجع مل  : ييل أو من دراسـهتا أو صوهنا مامل املواد ا

نة - ية عيإيداع  بذور؛للبقاءقابةل و جمنوذ نك ا ل من املواد يف مجموعات   ب

تقاهتااملوادمعاجلة و - بار و مشـ أو ساللهتا أو  بقاءختا يهتا  للقا  ؛بل

تقاهت أو ساللهتاملوادا تصنيفو -  ؛امشـ أو 

بحوث؛اإلقرار اب و- شورات ا ية مكصدر للمواد يف  ية الزرا ية لألحباث ا نا لملصلحة ا ن ع لعلم ن مب  لل

شرتو - يف ا تأ ملا ل تضاء؛لك ل سب الا قشورات،  ح  لمن

تأكد من أن الطرو - بادالنلا تاجئ لك يتفني  ن سخ  بحوثو اتراسادلن ية؛ لا شورات ا لعلموا  ملن

بعض إخطارو - هام ا ل  تدريب و ساحنةأي فرصببعض بل املوظفني ادلأو /لل  تصني قراسة من  املصلحة  يفخملا
ية أو ية الزرا ية لألحباث ا نا عا لعلم ن للب

ية  بااتتمللكاحلدائق ا يو؛ يفللن   ك 

تصنيتشجيع املوظفني و - يةصلحةامل يف خملا نا ن ا يةل للب ية الزرا عألحباث ا بااتت أو لعلم ية  للناحلدائق ا  يف مللك
نام كيو   110. املذكورةأو ادلراسة/لتدريب وافرص غتعىل ا

 

 ]ييل ذكل امللحقان[

 

                                                           

نافع بني امل 109 نفاذ وتقامس ا ملاتفاق ا يةصلحةل نا ن ا يةل للب ية الزرا عألحباث ا ناء  ، تل عامرة يفلعلم بااتتمرايق، وجملس أ ية  للناحلدائق ا يو يفمللك  ك 
(BG Kew)ساري، ي، رشموند ،TW9 3AEتحدة، اململكة  . مل ا

نافع بني امل 110 نفاذ وتقامس ا ملاتفاق ا يةصلحةل نا ن ا يةل للب ية الزرا عألحباث ا ناء  ، تل عامرة يفلعلم بااتتمرايق، وجملس أ ية  للناحلدائق ا يو يفمللك  ك 
(BG Kew)ساري، ي، رشموند ،TW9 3AEتحدة، اململكة  .مل ا
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 امللحق األول

نقدية نقدية وغري ا نافع ا لا ل  مل

نقدية عىل  .1 نافع ا شمل ا لقد  مل ثال ال احلرص ما ييلت مليل ا  :سب

ها أو احلصول علهيا؛/رسوم )أ (  نة مت  مجعرمس احلصول عىل لك   عي

 مدفوعات مقدمة؛ )ب(

 دفعات عىل مراحل حمددة؛ )ج(

 دفع حقوق الاخرتاع؛ )د(

سويق؛ )ه( يص يف حاةل ا لترسوم الرت  خ

ساند احلف )و( تامئية اليت  ناديق الا ها إىل ا ترسوم خاصة جيب د ن سلص يولويج؛فع نوع ا تدام  تعامل ا بظ والا ت سـ لسـ لل  مل

يا؛ )ز( باد تفقا علهيا  يامث يكون  ية  رشوط ا ًالرواتب وا لً ت يل مل ح  لتفض

بحوث؛ )ح(  لمتويل ا

شرتكة؛ )ط( شاريع ا ملا  مل

ية الفكرية ذات الصةل )ي( شرتكة حلقوق ا ية ا مللكا  .ململلك

ثال ال احلرص م .2 يل ا نقدية عىل  نافع غري ا شمل ا ملقد  ل مل  :ا ييلسبت

تطوير؛ )أ (  بحث وا تاجئ ا لتقامس  ل  ن

ية، دلى  )ب( يا يا األ نولو بحث يف ا شطة ا يني، خصوصا أ تطوير ا بحث وا سامهة يف برامج ا تعاون وا ئا ل ن لعلم ل ل مل حل ج لتك ً
بدل املورد إذا أمكن ذكل؛ ّا  ل

تجات؛ )ج( شاركة يف تطوير ا نا  ململ

تدريب؛ )د( ساعدة يف الرتية وا تعاون وا لا ب مل  ل

س )ه( ياانت؛لا ية خارج املوقع وإىل قواعد ا لبامح ابدلخول إىل مرافق املوارد ا  جلين

شمل ذكل  )و( رشوط، وميكن أن  رشوط عادةل وبأسب ا ية  يا إىل مقدم املوارد ا نولو تنقل املعرفة وا ل ن ب ن ج جليتك ل
تعمل  يا اليت  نولو تعلق ابملعرفة ا تفق علهيا، وخصوصا فامي  ية  رسة و سـرشوطا  ي ي يل تي جتفض لتك ًم ية مبا يف ً جليناملوارد ا
يولويج؛ نوع ا تدام  تعامل ا تصل ابحلفظ والا ية، أو اليت  يا يا األ نولو بذكل ا ت سـ سـ ت لئ لل مل ح ج  لتك

بدلان  )ز( ية واألطراف من ا نا بدلان ا تعمةل األطراف من ا هات ا يا إىل ا نولو لتعزيز القدرات عىل نقل ا ل ل مسـ جل ج ملتك ل
تقال، وتطوير  تصاداهتا مبرحةل ا ناليت متر ا يةق شأ اذلي يوفر املوارد ا يا يف بدل ا نولو نا ج جليتك ملن سري . ل تيوكذكل 

ية؛ تدام ملواردها ا تعامل ا ية عىل احلفظ والا ية وا متعات األ جلينقدرات ا سـ سـ حملل ملصل  جمل

ية؛ )ح( سـناء القدرة املؤ  سب

تعزيز قدرات اإلدارة وإنفاذ نظم احلصول عىل املوارد؛ )ط( رشية واملادية  لاملوارد ا  لب

توريد، وإن أمكن دلى تكل األطراف؛ )ي( شاركة اكمةل من األطراف القامئة اب ية  تعلق ابملوارد ا تدريب ا لا مب مل  جلينل
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يولويج مبا يف ذكل قوامئ اجلرد  )ك( نوع ا تدام  تعامل ا تصةل ابحلفظ والا ية ا باحلصول عىل املعلومات ا ت سـ سـ مل للعلم لل مل
ية؛ ية وادلراسات ا يولو يفا لتصنج  لب

هامات )ل( تصاد احمليل؛ساإل  ق يف الا

ية  )م( تعامالت ادلا ثل الصحة واألمن الغذايئ، مع مراعاة الا ياجات ذات األولوية،  بحوث املوهجة حنو الا خلا سـ ت مل ح
توريد؛ بدلان القامئة اب ية يف ا لللموارد ا ل  جلين

ية اليت ميكن أن ترتتب عىل اتفاق احلصول عىل املوارد وتقامس )ن( ية وا نالعالقات املؤ هسـ بعه من ملس يت الفوائد وما 
شطة تعاوية؛ نأ  ن

ييش؛ )س(  ملعفوائد األمن الغذايئ وا

 الاعرتاف الاجامتعي؛ )ع(

ية الفكرية ذات الصةل )ف( شرتكة حلقوق ا ية ا مللكا  .ململلك

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثاين لامللحق ا
 

ية و نفاذ إىل املوارد الورا شأن ا ية  منوذ تعاقدية القامئة وا ثقامئة ابالتفاقات ا ل ب جل نافع،ل  ملتقامس ا
شار إلهيا يف هذه الويقة ثا  مل

ناء  .1 ية يف تل عامرة، رايق، وجملس أ ية الزرا ية لألحباث ا نا نافع بني املصلحة ا نفاذ وتقامس ا ماتفاق ا ع لعلم ن ب مل للل
يو  بااتت يف  ية  كاحلدائق ا للن تحدةTW9 3AEي، رشموند، ساري، )BG Kew(مللك  مل، اململكة ا

هد .2 رسية  للمعاتفاق ا   الوطين للصحةل

ثاري  .3 يص ا ئاتفاق تر ية-) مقتطف(سـتخ تحدة األمر يك جامعة هارفارد، الوالايت ا  مل

ثةل من طرف وزارة الزراعة  .4 ندا،  بة اجلالةل ملكة  ية بني صا با ناف ا ثاري لأل يص ا مماتفاق تر ك ت ن حص ئ لخ سـت
رشكة ندية، وا ية ا لواألغذية الزرا  لكع

ية بني .5 يص ادلراية ا لعملاتفاق تر ند خ ية املدارية يف كريالا اب با هد األحباث واحلديقة ا ه  ت لن ل ورشكة ) TBGRI(مع
يدةل  باتور(للصأاي فايدا  ند ) ينكو باتور اب لهاحملدودة، يف كو تارخي )الطرف(ين  .1995 نومفرب 10ب، 

سجةل(اتفاق نقل املواد  .6 سالالت غري ا ية وا با ية ا ملاملواد الورا ل ت ن ندابني إدارة الزراعة واألغ* لث ية،  كذية الزرا  .ع

ية : اتفاق نقل املواد .7 بحوث الزرا هد الوطين  يص احملدود لغري أغراض الرحب يف ا عالرت لل ملع  )أوروغواي(خ

ية  .8 منطي األمر بات ا يكاتفاق نقل املواد، مجموعة الا لن  )ATCC(سـت

تفامه بني  .9 ية] منظمة بدل املصدر[لمذكرة ا  ئوبرانمج املداواة الامن

نفاذاتفاق  .10 متس ا ية والطرف اذلي  نافع بني احلكومة األسرتا نفاذ وتقامس ا لمنوذيج  ل مل  يللل

يل تطوير  .11 ية من أجل  يولويج أعدته والية كويزنالند األسرتا شاف ا نافع الا تقامس  هاتفاق منوذيج  ل ب تك تسل ّ ل سـ م
يولويج يف كويزنالند شاف ا بقطاع الا لتك  سـ

بة ا .12 تعاون بني  ية  لتمذكرة منوذ شع لل رسطان يف ج هد الوطين ملاكحفة ا تابعة  رسطان ا ليص ومعاجلة ا ل ل للمعشخ
ية  تحدة األمر يكالوالايت ا  منظامت بدل املصدر/وحكومة بدل املصدر) DTP/NCI(مل

ية .13 يولو يا ا نولو ية وا يولو هد األحباث الكوري للعلوم ا نقل املواد  جاتفاق منوذيج  ج تك ج بملع ب لل  لل

نقل املواد  .14 يا لاتفاق منوذيج  نولو يو ناعة ا جنظمة  تك ب ص  )BIO(لمل

يولويج  .15 نوع ا شاف العادل  نقل املواد ألغراض الا ية  باتفاقات منوذ ت تك لل لل سـ لنقل املواد : اإلصدار األول(ج
سعى الرحب نظامت اليت ال  تجارية أو ا نظامت غري ا ية إىل ا يولو تا مل ل مل جب  )ل

نقل املواد،  .16 سلوك ادلوية "لاتفاق منوذيج  لمدونة ا نفاذ إلهيا عىل حنو ل يقة وا تخدام الاكنات ادل للالحئة ا ئ قسـ
 2009 إصدار ،)MOSAICC(مسـتدمي 

شأن  .17 برشوع منوذيج  يداز "م يالرو بط  سكري ا يري الورايث للربوتني ا نا ه ث ل للتغ ّ مل يا ) WSG(ل تا نيف جذور و ي
يفريا  يا(منسو نتة ها سموم) نب ياك " للمن أجل العالج املضاد  ، اململكة )لصناعة األدوية(ينبني رشكة أسرتا ز

ية لكرمي أابد  هد الوطين للصحة بإسالم أابد واحلكومة ا تحدة، وا حمللا تان(ملعمل  )كسـوادي هونزا، اب

سات اليت  .18 منوذج املوىص به للمؤ ية لألغذية والزراعة، وهو ا با ية ا نقل املوارد الورا منوذيج  سالاتفاق ا ت ن ث لل لل
يولويج الزراعيالربانمج الوطين حلفظ و"تشارك يف  نوع ا ية وا با ية ا تخدام املوارد الورا با ت ت ن ث لسـ ل هورية " ل مجلاب

ية  تخدمني املوارد الورا يل، واليت تقدم  هد أحباث احملا ييك ويف  نات ا نك ا ية، ويف  ثا سـ ص شـ ي للمب ت معجل ليك شـت ل
ية با تا  لن
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نقل املواد .19 يص: لاتفاق منوذيج  منوذيج للرت رشوط اخلاصة ابالتفاق ا نود وا خا ل ل ثاري من لب سـتئ احملدود وغري الا
ية  يقة ا بات الاكنات ادل ية من مجموعة ا تخدام مادة ورا نأجل ا ق بن للت ئسـ ث ية، ) CCDM(سـ يكهورية ا لتشـللجم

يل صهد أحباث احملا  (CRI) مع

سات  .20 ية، بني املؤ يولو نقل املواد ا شأن الاتفاق املوحد  ية للعلوم  سة الو يذية للمؤ سرشوع رساةل  ب ل ب ن س جم لنف ط ت
ية بقمل لك من ابرتون اليت بادل املوارد الورا بس من دورية عن اتفاقات نقل املواد يف  سعى إىل الرحب،  ث ال  ت مقتت

يك وولوفغانغ ية. سـيبجون و بحوث الزرا عحاةل املراكز ادلوية  لل ية، مايو . ل با ية ا هد ادلويل للموارد الورا تا ن لث ملع
1994 

تاكر الوطين .21 ندوق الا شف بني  باتفاق عدم ا ص تلقي) NIF( لك  ملوا

ثاري  .22 يص غري ا ئاتفاق تر ية-) مقتطف(سـتخ تحدة األمر يك جامعة هارفارد، الوالايت ا  مل

بو .23 تاكم اليت تويص هبا الو ينود العقود واتفاقات الا  حب

سة امللكفة .24 ية ادلوية واملؤ بحوث الزرا شاريع الاتفاقات بني املركز األسرتايل  رشوط املوحدة  سا ل ع لل مل  ل

ية، مؤرخ يف  .25 يولو نقل مواد  جاتفاق موحد  ب ل ية، 1995 مارس 8ّ سات غري ر حب ألغراض نقل مواد فامي بني مؤ س
ية يولو يذية ألغراض نقل املواد ا جورساةل  لبنف  ت

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


