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  46  امللحق الثاين
وتقامس املنافع، املشار ٕالهيا يف  قامئة lالتفاقات التعاقدية القامئة والمنوذجية بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية

  الوثيقة هذه
46  
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والتقامس العادل للمنافع الناشـئة عن والتقامس العادل للمنافع الناشـئة عن والتقامس العادل للمنافع الناشـئة عن والتقامس العادل للمنافع الناشـئة عن مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية 
        اسـتخدا-ااسـتخدا-ااسـتخدا-ااسـتخدا-ا

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

("املوارد  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12مرشوع الوثيقة هذا عبارة عن نسخة موجزة ويسرية املنال من الوثيقة 
  الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع: صيغة حمّدثة").

 WIPO/GRTKF/IC/7/9يه النسخة احملدثة للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12بأّن الوثيقة وجيدر التذكري 
. ؤاعدت أالمانة ("املوارد الوراثية: مرشوع مبادئ توجهيية بشأن امللكية الفكرية للنفاذ والتقامس العادل للمنافع")

لهيا لهذا الغرض من قبل اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية بناء عىل دعوة وÞت إ  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 الوثيقة
 lمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ا�ولية) يف دورهتا السادسة عرشة املعقودة يف

  .2010ة ا�ولية، اليت ُعقدت يف ديسمرب ، واäٔحهتا كوثيقة ٕاعالمية ٔالغراض ا�ورة السابعة عرشة للجنة احلكومي2010مايو 

  متاحة عىل املوقع التايل: WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12والوثيقة 

rtkf_ic_17_inf_12.dochttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_g  

  فهـي متاحة عىل املوقع التايل: WIPO/GRTKF/IC/7/9الوثيقة أما 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_7/wipo_grtkf_ic_7_9.doc  

  مانة الويبو هذه النسخة لتيسري إالدالء lلتعليقات.ؤاعدت أ 

  .grtkf@wipo.intرش مرشوع الوثيقة هذا ٔالغراض التشاور. ويُرó التفضل lٕرسال التعليقات ٕاىل العنوان التايل: يُن و 
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        ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

ينبغي ٔان تكون لك الرتتيبات بشأن النفاذ وتقامس املنافع مöشـية مع إالطار يف البõان اليت تُعد ٔاطراف يف الصكوك املعنية 
بروتوكول �غو� بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس اتفاقية التنوع البيولوÄ، و ا�ويل القامئ اúي ٔانشئ أساسا مبوجب 

املعاهدة ا�ولية بشأن و (بروتوكول �غو�)،  وع البيولوÄامللحق lتفاقية التن االعادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا-
  املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة (املعاهدة ا�ولية).

ئة عن وتقتيض املعايري القانوين ا�ولية اخلاصة lلنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية املوافقة املسـبقة املسـتنرية والتقامس املنصف للمنافع الناشـ 
  تþ املوارد. اسـتخدام

ٕادارة جوانب وتربز قضا� امللكية الفكرية ٔ�حد عنارص هذا إالطار الواسع املتعلق lلنفاذ والتقامس املنصف للمنافع. وعليه فٕان 
وخدمة  امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع قد تؤثر بقدر كبري يف قدرة موّرد النفاذ ومتلقّي املوارد عىل حتقيق ٔاهدافهام

  مصاحلهام.

وليس الهدف من هذه املبادئ التوجهيية الرتوجي لهذا اخليار ٔاو ذاك يف �نتفاع حبقوق امللكية الفكرية ٔاو من ٔاجل تفادي اللجوء 
  .لمنافعاملنصف ل تقامس ال ٕالهيا يف سـياق النفاذ و 

الوراثية ومتلقيهيا فضال عن معلومات معنية حول وحيتوي مرشوع هذه املبادئ التوجهيية عىل معلومات معلية ملوّردي املوارد 
اليت من املرحج ٔان يواÞها املوّردون واملتلقّون العملية ويه تعّرب عن قضا� امللكية الفكرية . السـياسة العامة واجلوانب القانونية

ة اúين يقيّمون خيارات امللكية ، وتعّزز lلتايل املعلومات املتاحة ٔالحصاب املصلحفاوض بشأن اتفاق ٔاو عقد ٔاو ترخيصعند الت
وليس لهذه املبادئ التوجهيية طابع رمسي كام ٔاهنا ليست مبثابة الفكرية املطروحة ٔاما-م عند النظر يف مسأ� النفاذ وتقامس املنافع. 

  املشورة القانونية الرمسية وال تضع التوجه يف السـياسة العامة.

(اجلزء أالول)، وحتّدد أالفاكر وا�ور اúي تؤديه امللكية الفكرية وتقّدم هذه الوثيقة السـياق اخلاص lتفاقات النفاذ وتقامس املنافع 
الرئيسـية وراء املبادئ التوجهيية ؤاحاك-ا العامة (اجلزء الثاين) وتضع اخلطوات المتهيدية الرئيسـية ملفاويض امللكية الفكرية 

ل يف اجلزء الرئييس القضا� اخلاصة lمللكية الفكرية (اجلزء الرابالث (اجلزء قضا� امللكية الفكرية العامة مبا يف ذu ع) الث). وتفّصِ
(ٔالف) وحقوق امللكية الفكرية وقضا�ها احملّددة (lء) وقضا� الرتخيص (جمي). وتشري ٔايضا ٕاىل بنود امللكية الفكرية المنوذجية 

  (اجلزء السادس).اخلاصة بوضع هنج قطاعية ارات  عن بعض �عتب(اجلزء اخلامس) فضال
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  مقدمة  ٔاوال

  التعاريف واسـتخدام املصطلحات

يراد ملرشوع هذه املبادئ التوجهيية ٔان يكون مرجعا عاما وليس الهدف منه تقدمي تعاريف دقيقة وليس املقصود lملصطلحات 
وميكن للعقود ٔاو االتفاقات املربمة ٔان تضع تعريفاهتا اخلاصة للمصطلحات الرئيسـية املسـتخدمة فيه أن يكون لها ٔاي أثر قانوين. 

  .ليةرفية للجامعات أالصلية واحمل الواردة فهيا مع إالشارة مثال ٕاىل القوانني الع

هذه الوثيقة يف وميكن �طالع عىل تعاريف املصطلحات الرئيسـية املتعلقة lمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملسـتخدمة يف 
مرسد lملصطلحات الرئيسـية املتعلقة lمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف الوثيقة إالعالمية اليت ٔاعدهتا أالمانة بعنوان "

"، واملتاحة عىل املوقع التايل: التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_23/wipo_grtkf_ic_23_inf_8.doc.  

  ./ip/en-http://www.wipo.int/aboutكام ميكن �طالع عىل املعلومات اخلاصة lمللكية الفكرية عىل املوقع التايل: 

  النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا-ا (املشار ٕاليه ٔايضا lلنفاذ وتقامس املنافع)

 بدء التفاوض عىلوال سـ� منذ  تنظمي النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية،لوطنية ل والعديد من القوانني ا1دوليةضعت ٔانظمة قانونية وُ 
.Äاتفاقية التنوع البيولو  

عىل ٔاساس رشوط يتفق علهيا بصورة  –حي� يمت  –احلصول [عىل املوارد الوراثية] ’وتشري اتفاقية التنوع البيولوÄ ٕاىل ٔاّن 
‘ ٕاذا قرر هذا الطرف غري ذu. ٕاال للطرف املتعاقد اúي يوفر هذه املوارد، 2متباد�" ويكون "رهنا مبوافقة مسـتنرية مسـبقة

يمت احلصول عىل املوارد الوراثية أو النفاذ ٕالهيا ٔالغراض البحث ٔاو �سـتخدام التجاري، فٕانه ينبغي تقامس املنافع املتأتية وعندما 
دي املواردمنصفة و من ٔاي حبث ٔاو تطوير ٔاو اسـتخدام جتاري قسمًة عاد�  ايس للنفاذ إالطار القانوين أالسوذu هو . مع موّرِ

Äان العديدة اليت انضمت ٕاىل اتفاقية التنوع البيولوõهذا ويف. ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع يف ظل السـيادة الوطنية للب 
  .‘الرشوط املتفق علهيا’لرتخيص وÞا من ٔاوجه التعبري عن إالطار، يكون وضع العقد ٔاو االتفاق أو ا

  د حيتوي معوما عىل الزتامات متباد� بني املوّرد واملتلقّي قاب· لٕالنفاذ مبوجب القانون.يف أالصل وعد أو تعهّهو والعقد 

حتّدد رشوط العقد ٔاو االتفاق أو الرتخيص اخلاص lلنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية الهدف من اسـتخدام املوارد ؤاوجه وبصورة عامة 
  .علهيا املوّرد من املتلقّي، مبا يف ذu املنافع اليت حيصل �سـتخدام املسموح هبا

 –د بشأن النفاذ قد يقتيض القانون الوطين بشأن املوارد الوراثية من املوّرد واملتلقّي حتديدا ٔان يتّفقا عىل عق ويف بعض احلاالت
  .3قد يضع القانون الوطين رشوطا خاصة ال بّد ٔان تكون مسـتوفاة يف العقد ٔاو االتفاق ويف تþ احلا�

                                                           
اتفاقية التنوع البيولوÄ، وبروتوكول �غو� بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناشـئة يتشّلك إالطار القانوين ا�ويل ٔاساسا من  1

 ملعاهدة ا�ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة (املعاهدة ا�ولية).عن اسـتخدا-ا امللحق lتفاقية التنوع البيولوÄ (بروتوكول �غو�)، وا
. وlلنسـبة ٕاىل مسـتخديم املوارد الوراثية احملمتلني، ةواملؤسسات املعنياملعنيني ينبغي التأكّد ٔايضا من رضورة احلصول عىل املوافقة املسـبقة املسـتنرية من أالفراد  2

  متثال القانوين ٔالنظمة النفاذ وتقامس املنافع اليت تضعها احلكومات ٔاو السلطات احمللية ٔاو أالعراف احمللية.يعين ذu ضامن �
 ل واالتفاقات المنوذجية أالخرىوتضع "خطوط بون التوجهيية" مبادئ توجهيية مفّص· حول ٕاجراءات املوافقة املسـبقة املسـتنرية اليت ترد ٔايضا يف العديد من ا�الئ

 من النسخة احملدثة يف سبمترب 1.1البند )، MOSAICCمدونة السلوك ا�ولية لالحئة اسـتخدام الاكئنات ا�قيقة والنفاذ ٕالهيا عىل حنو مسـتدمي (ا، مثال، ومهن
 .cm.belspo.be/projects/mosaicc/docs/code2009.pdfhttp://bcواملتاحة عىل املوقع التايل:  2009

  .2001ٔاغسطس  23، املؤرخة 2.186- 16؛ مثال التدابري التحفظية الربازيلية رمق WIPO/GRTKF/IC/5/9انظر القسم الرابع من الوثيقة  3
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قانون العقود  ٔاي قانون خمّصص للنفاذ وتقامس املنافع، مفن أالرحج أن خيضع العقد للقوانني أالساسـية العامة مثل اكوٕاذا مل يكن هن
ٕانفاذ ٔاي عقد أو اتفاق مت احلصول  ،من منظور العديد من قوانني العقود الوطنية، ال جيوز عىل سبيل املثالفوقانون املنافسة. 

  لطرفني ٔاو lلتدليس ٔاو التحايل.عليه lٕالكراه ودون موافقة ٔاحد ا

اتفاق بني موّرد املوارد (مثل امجلاعة أالصلية ٔاو الواك� احلكومية ٔاو مؤسسة البحث ٔاو ماu أالرض اليت فهيا تþ ادة ما يُربم وع
 تþ االتفاقات املوارد) ومسـتخدم املوارد (مثل الباحث ٔاو الرشكة اليت ترغب يف اسـتخدام املوارد الوراثية). وميكن ٔان يذكر يف

 þتقامسهانافع متأتية من املوارد و وطريقة ٕادارة ٔاية م ، �سـتخدامعىل مفروضة ؤاية تقييدات ، املواردالهدف من اسـتخدام ت. 
وتطّبق تþ االتفاقات معوما مبا يوافق القوانني أالخرى اليت تنّظم شؤون البيئة واملوارد العامة وحقوق امجلاعات أالصلية واحمللية 

  والتمنية إالقلميية فضال عن قوانني العقود وامللكية.

الوطين وإالقلميي وعىل صعيد امجلاعات مبوجب مجموعة من القوانني واللواحئ والسـياسات اليت  ينيوينف9ذ هذا إالطار عىل املسـتو 
  حتمك مبارشة طريقة النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية واسـتخدا-ا.

  النفاذ وتقامس املنافع؟ما هو دور امللكية الفكرية يف 

اليت جترى عىل موارد وراثية ٕاىل اخرتاعات قد تكون بدورها ٔاهال للحامية مبوجب حقوق امللكية  أالحباثمن املمكن ٔان تؤدي 
  الفكرية مثل الرباءات. 

البحث  قد تطرح ٔاسـئ· حول امللكية الفكرية عند التفاوض بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ومنحه ٔالغراضعليه و 
  : هل ينبغي اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية؟ ومضن أي رشوط؟�سـتخدام التجاري  أو

 ضامنيف يف مجمل نتاجئ النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية. فميكهنا ٔان تكتيس ٔامهية الرتتيبات املتخذة ٕالدارة امللكية الفكرية وميكن ٔان تؤثر 
  واحرتام مصاحل موّردي املوارد وانشغاالهتم. نصافع وٕاىل تقامس تþ املنافع lٕ منافخلق ق بشأن النفاذ فعال ٕاىل أن يفيض االتفا

  ٕادارهتا؟عادة ما يه قضا� امللكية الفكرية اليت ينبغي 

  . وتشمل تþ اخليارات، من منظور واسع للغاية، ما ييل:عدة خيارات للتعامل مع قضا� امللكية الفكرية هناك

 خيضع لالتفاق عىل عدم الöساملوارد الوراثية ، مبا يعين ٔاّن النفاذ ٕاىل لكية الفكريةحقوق امل  نظامتفادي اللجوء ٕاىل  •
 ؛محلاية املوارد احملّصل علهيا مللكية الفكريةاحقوق 

 منني عىل املوارد الوراثية ٔاو �شرتاك يف ملكية حقوق امللكية الفكرية؛ومنح حقوق امللكية الفكرية للمؤتَ  •

م، رشيطة احرتام عدة رشوط وضام�ت، مثل احلق ن اسـتخدام املوارد الوراثية ٕاىل املسـتخدِ م دةومنح احلقوق املسـمت •
و�شرتاك يف مبادرات التمنية املرتكزة عىل  أالحباثيف اسـتالم منافع مثل إالäوات وسائر املدفوعات والنفاذ ٕاىل منافع 

 والكشف. بالغناسـبة فضال عن �لزتام lالٕ ادية امل و�قتص عية خمتلف ٔاشاكل التمنية �جöامجلاعات وإالسهام يف

  ما ييل:القضا� املطروحة يف االتفاقات وتشمل 

  البحث اليت اسـتخدمت فهيا املواردأهلية املطالبة حبقوق امللكية الفكرية يف �خرتاعات وغريها من نتاجئ  •

 ية تþ احلقوق املشـتقة وترخيصهاوملك  •

 وممارسـهتا وق امللكية الفكريةواملسؤولية عىل احملافظة عىل حق •
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 ى متأتية من تþ احلقوق املشـتقةوالرتتيبات اخلاصة بتوزيع ٔاية منافع مالية ٔاو منافع ٔاخر   •

عن أية حقوق للملكية الفكرية يطالب هبا ولك ما يقرتن  إالبالغوميكن ٔان يُترشط من متلقّي املوارد يف تþ االتفاقات  •
 بذu من تطورات.

  ٔاحاكم عامة  ¡نيا

  ما هو الغرض من هذه املبادئ التوجهيية وما هو نطاقها؟

ميكن أن و  نفاذ وتقامس املنافع.ات بشأن جوانب امللكية الفكرية لل معلومات ٔاساسـية وٕارشاداملبادئ التوجهيية هذه يوفر مرشوع 
مورّدو املوارد الوراثية وكذu متلقّوها عند التفاوض حول عنارص امللكية الفكرية يف الرشوط املتفق  مرشوع املبادئيسـتعمل 

  علهيا بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع وعند وضع تþ العنارص وصياغهتا.

ملتلقّني ٕاىل تنّوع يف اخليارات عند التفاوض ومن أالرحج أن يؤدي تنوع القوانني الوطنية واملصاحل العملية للك من املوردين وا
 حول أالحاكم الفعلية وصياغهتا. وميكن lلتايل للموّردين واملتلقّني ٔان يسـتعينوا هبذه املبادئ التوجهيية ولكهنا ال حتّدد هلم قالبا

  واحدا وال تضع هلم خيارات حمّددة.

 قد يتعّني لية والقانونية اليت ن مضن تشكي· متنوعة من املسائل العم سوى ٔاحد املكو�ت مليست قضا� امللكية الفكرية ومبا أّن 
واد تمكيلية ومتفرعة عن املبادئ مينبغي اعتبار هذه املبادئ التوجهيية فٕانّه ، تناولها يف اخليارات املتعلقة lلنفاذ وتقامس املنافع.
وميكن �ستناد ٕالهيا مكرجع ٔاو مصدر ٕاضايف  وتقامس منافعها.ملوارد الوراثية العامة وأالنظمة القانونية اليت تغطي النفاذ ٕاىل ا

  يسـتعان به وليست املصدر الوحيد اúي يعمتد عليه يف التفاوض بشأن العقود واالتفاقات وٕابرا-ا يف جمال النفاذ وتقامس املنافع.

وقد رمسية وال تضع التوجه يف السـياسة العامة. وليس لهذه املبادئ التوجهيية طابع رمسي كام ٔاهنا ليست مبثابة املشورة القانونية ال
. وليس الهدف مهنا ٔان حتّل حمل الترشيعات ا�ولية ٔاو إالقلميية ٔالغراض ٕارشادية فقطبادرة طوعية وانطالقا من م ُوضعت 

  الوطنية املعنية.  أو

طراف �سـتعانة خببري قانوين قبل ينبغي مجليع االٔ ف . املبادئ التوجهيية مبقام املشورة القانونية املتخصصةهذه مرشوع  وليس
  ا�خول يف ٔاي اتفاق تعاقدي ملزم قانو� وواضع لرشوط متفق علهيا بشأن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع.

طبيعة العقد ورشوطه حسب �حتياجات اخلاصة للرشيكني بغية  كييفت يف لك صفقة ٔاو مرشوع مشرتك، lلفعل ميكن، و
  الöس املشورة. قد تكون ملزمة قانو�أالطراف يف ٔاية عالقة من  لكمثل. ويف لك احلاالت، ينبغي لالرشاكة االٔ التوصل ٕاىل 

تþ املشورة ا°ّصصة lالطالع عىل االتفاقات المنوذجية ٔاو الفعلية ملؤسسات ٔاو منظامت ٔاخرى، فلكام  احلصول عىلوال ميكن 
اختّصت العالقة اليت تنطلق مهنا املفاوضات التعاقدية (خالف االتفاقات أالخرى الناشـئة من سـياق خمتلف)، زاد احöل 

  .التوصل ٕاىل اتفاق قابل للتنفيذ ومفيد للطرفني

ما ميكن تفسريه مبا يؤثر يف احلقوق السـيادية لõول عىل مواردها الوطنية مبا يف ذu ة املبادئ التوجهييهذه  مرشوع وليس يف
  صالحياهتا يف وضع أالحاكم والرشوط اخلاصة lلنفاذ وتقامس املنافع.

  ما يه املهنجية اليت اعُتمدت لوضع مرشوع هذه املبادئ التوجهيية؟

أمث· ب يستشهدرات النفاذ وتقامس املنافع و التجارب العملية يف تشكي· متنوعة من خيا ادئ التوجهيية ٕاىليستند مرشوع هذه املب
  عىل القضا� الواقعية اليت نشأت فعال وخمتلف املناجه اليت اعمتدت حللّها.
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نة الويبو احلكومية ا�ولية املعنية مبا يöىش واملقتضيات اليت وضعهتا جل  إالسهاماتمجموعة متنوعة من ويستند املرشوع ٔايضا ٕاىل 
lمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة). ويه تشمل ٕاسهامات من ا�ول أالعضاء يف الويبو 

مت علهيا حتت ٕارشاف اللجنة.و    من سائر أحصاب املصاحل يف ردودها عىل �سـتبيا�ت اليت ّمعِ

مة ٔ�مث· والهدف مهنا هو بيان بعض ممارسات الرتخيص احلالية ويه  والبنود المنوذجية الواردة يف هذه املبادئ التوجهيية مقد9
. وليست لها أية قمية 4مسـتخرجة من اتفاقات منوذجية ؤاخرى فعلية ورد ذكرها يف و¡ئق سابقة ومت حتديهثا يف تبليغات جديدة

  احة لبنود امللكية الفكرية املمكنة.تقنينية وٕامنا تدل عىل خمتلف اخليارات املت

  ما يه عالقة هذه املبادئ التوجهيية مع صكوك وحمافل ٔاخرى؟

Äواملعاهدة  ،تأخذ هذه املبادئ التوجهيية يف �عتبار معل االتفاقات واملؤسسات ا�ولية املعنية مثل اتفاقية التنوع البيولو
ومدونة السلوك ا�ولية مجلع املوارد أالغذية والزراعة (الفاو)، والزراعة ملنظمة ا�ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية 

 2002يف جوهانسربغ يف سبمترب  ُعقدة اúي امر القمة العاملي للتمنية املسـتدوتوصيات مؤمت ،الوراثية النباتية ونقلها ملنظمة الفاو
ف� يتعلق lحلاجة ٕاىل وضع تدابري معلية للهنوض lلتقامس العادل واملنصف للمنافع املتأتية من اسـتخدام املوارد الوراثية واملعارف 

  التقليدية و�بتاكرات واملامرسات املرتبطة هبا وصون ذu التقامس العادل واملنصف.

  :ما ييل ٕاىلة بصورة خاصوجتدر إالشارة 

وهو نظام دويل جديد حيمك اسـتخدام ، ،2010(امللحق lتفاقية التنوع البيولوÄ) يف أكتوبر  5اعُتمد بروتوكول �غو� -
 املوارد الوراثية، ولكنّه مل يدخل حّزي النفاذ بعد.

ف� يتعلق  6"االتفاق املوّحد لنقل املواد"ملنظمة الفاوووضعت املعاهدة ا�ولية للموارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة  -
 lملوارد الوراثية النباتية املشمو� بتþ املعاهدة.

  خطوات ٔاّولية ؤاساسـية للتفاوض  ¡لثا

من املهم التحضري مسـبقا للمفاوضات وميكن للطرفني النظر يف ما ييل من ٔامث· بيانية عن اخلطوات المتهيدية والعوامل التفاوضية 
  ىل تعزيز فرص التوصل ٕاىل اتفاق يريض الطرفني ويكون قابال للتطبيق عىل ٔارض الواقع.الرامية إ 

ينبغي وقبل الرشوع يف مفاوضات ٔاو مناقشات بني موّرد املوارد الوراثية واملتلقّي احملمتل اúي يطلب النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية، 
االتفاق جتسـيدا للتفامه ٔان يكون وينبغي  ؤاهدافه و�عرتاف هبا.صاحل املرشوعة للطرف االٓخر املللك طرف أن يسعى ٕاىل فهم 

  .املشرتك حول املصاحل وأالهداف املشرتكة وتعبريا عهنا

ويف بعض املفاوضات اليت يشارك فهيا أطراف من ٔاصول خمتلفة، قد يقتيض حتديد املصاحل ٕاذاكء �حرتام وبناء الثقة والتوصل 
  االتفاق. حاكم بشأن امللكية الفكرية يف نصة. ويرسي ذu ٔايضا عىل وضع أ ٕاىل فهم القمي وأالصول الثقافي

وينبغي أن يكون التفامه الهنايئ جيدا  هنج خاص بقضا� امللكية الفكرية يضمن الهنوض lملصاحل املشرتكة للطرفني.ويوىص lتباع م
  للطرفني حىت يريس أالساس لعالقة مفيدة ومتواص· وثقة متباد� ومسـمترة.

                                                           
قاعدة متاحة قاعدة بيا�ت شـبكية ميكن البحث فهيا بشأن اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع واملعلومات ذات الص· ف� خيص التنوع البيولوÄ، وتþ ال وضعت الويبو 4

 ./en/databases/contracts/index.htmlhttp://www.wipo.int/tk:  عىل املوقع التايل: 
 .www.cbd.int/abs/textنص بروتوكول �غو� متاح عىل املوقع التايل:  5
 smta-www.planttreaty.org/content/whatملزيد من املعلومات، يرó �طالع عىل املوقع التايل:  6
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  النظر يف ٕابرام اتفاق ٔاّويل للرسية: 1اخلطوة   ٔالف

ميكن للمتلقّني واملوّردين احملمتلني ٕابرام اتفاق ٔاّويل للرسية من ٔاجل اسـتكشاف املصاحل املشرتكة احملمت· وٕاجراء تقدير للموارد. 
  ملنافع.ويف حال حتديد بعض املصاحل املشرتكة، ميكن التفاوض بشأن اتفاق آخر بشأن النفاذ وتقامس ا

  وتكتيس االتفاقات أالّولية للرسية ٔامهية يف حامية املعلومات الرسية خالل معلية التقدير ومسار املفاوضات.

  :  حتقيق تفامه مشرتك لقمية إالسهامات2اخلطوة 

إالسهامات اليت ميكن ٕاقامة رشاكة عاد� ومسـمترة ووضع ٔاحاكم مالمئة بشأن امللكية الفكرية من خالل حتقيق تفامه مشرتك لقمية 
قمية املوارد الوراثية (وما قد يرتبط هبا من معارف تقليدية) املقّدمة من Þة، وقمية البحث والتطوير وٕادارة  –يأيت هبا لك طرف 

   اسـتخدام املوارد من Þة ٔاخرى.اخلطر و�ست�ر يف

صل ٕاليه وفهم قمية ٕاسهامه ٔايضا. ومن املفيد ٔان وقد حيتاج لك طرف ٕاىل فهم حمدودية ٕاسهامه يف االتفاق اúي من احملمتل التو 
  املناقشات. ٕاىللك واحد مهنام لهبا فاهمي ٕازاء القمية اليت جييعرتف الطرفان مبختلف التطلعات وامل

تؤدي  قامة عالقاتإ تطلعات معقو� و الفهم املشرتك لقمية إالسهامات اليت يقد-ا لك طرف ميكن تعظمي فرص حتديد ومن خالل 
  .اجئ ٕاجيابيةنتٕاىل 

  لمتكني املتلقي من فهم تطلعات املوّردنصاحئ 

  ما ييل: يتعّني عىل متلقّي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أن يدركقد 

قمية قمية املورد الورايث ٔاو املعلومات عن دقائق املادة البيولوجية (مبا فهيا املعارف التقليدية) قد ال تنحرص دامئا يف أّن  •
 .يةنقد

o لتايل حتديد ، مثال، املوارد واملعارف التقليديةقد تكون فl مرتبطة بقمي روحية أو ثقافية عند املوّرد وال يسهل
 قميهتا املالية ٔاو حرصها يف ٕاطار زمين وجزي.

o  واحمللية  امجلاعات أالصليةهبا  اليت قامتٔاعامل الصيانة و�نتقاء والتطوير نتيجة وقد تكون املوارد الوراثية
 وقد تكون املعارف التقليدية املرتبطة بتþ املوارد تشّلكت عىل مّر أالجيال أيضا. عرب ٔاجيال عّدة.

مثل إالدارة  –وٕاذا اكن موّرد املوارد هيئة حكومية ٔاو واك� عامة ٔاو جامعة مفن أالرحج أن تكون مصاحل عامة امجلهور  •
ذات قمية ٔاعىل من  –جöعية والتمنية أالساسـية املالمئة ونقل التكنولوجيا املسـتدمية للموارد وحامية البيئة والعدا� �

ل املنافع غري النقدية املسـتدمية عىل املنافع النقدية االٓنية.  أالهداف التكنولوجية ٔاو التجارية االٓنية. وقد تفض9
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 Äالبيولوجية ة: �عرتاف بقمية املاد1بند منوذ  

جانب املوّرد وتعترب ملاك Z، ويوافق lحث املتلقّي lلتايل ٔان يظل متحكّام يف  "مادة البحث است�ر -ّم من
مادة البحث، ويوافق ٔايضا عىل عدم نقل مادة البحث ٕاىل ٔاشخاص آخرين ليسوا حتت ٕارشافه املبارش دون 

  7."ٔان حيصل عىل موافقة مسـبقة مكتوبة من املوّرد

واملعارف تقيمي املوارد ب من خاللها املتلقّي احملمتل قد يقوم lلطريقة اليت ٔان يعرتف  وسـيكون من املفيد ملوّرد املوارد الوراثية
  وميكن �سـتعانة lلعوامل التالية: .، ؤان يفهمهاالتقليدية املرتبطة هبا

هل توجد مصادر بدي· للامدة املعنية وما يه التاكليف والرشوط احملّددة للنفاذ من خالل تþ املصادر  - املصدر البديل  (ٔا)
  البدي·؟

ما يه التلكفة والفرتة الزمنية وأالموال واملوارد العلمية أو البرشية الالزمة من �ست�ر يف البحث  - والقرب ٕاىل السوق  (ب)
  ؟والتطوير لصنع منتج قابل للبيع

  ما يه احöالت حتقيق عائدات بتصنيع املنتج من املنظور العلمي؟ - وخطر العطل التقين  (ج)

ما يه احöالت احلصول عىل املوافقة من السلطات لتسويق املنتج الهنايئ وما يه  - وخطر الرفض من السلطات  (د)
  تلكفهتا؟

  إالتيان بعائدات ٔاكرب خبطر ٔاقل؟ هل من فرص است�ر ٔاخرى قادرة عىل - وفرص است�ر بدي·  (ه)

هل للموّرد صالحية منح املوافقة املسـبقة املسـتنرية وهل من الرضوري احلصول عىل تþ  - وصالحية منح املوافقة  (و)
  املوافقة من Þات ٔاخرى ٔاو هيئات حكومية ٔايضا؟

 Ä2انظر عىل سبيل املثال البند المنوذ: 

 Äالتفامه2بند منوذ :  

املداواة ال[ئية/املعهد الوطين ملاكحفة الرسطان -مت lسـتكشاف نباäت واكئنات دقيقة برية وحبرية "بر�مج 
واكئنات حبرية كبرية من [بõ املصدر] ويرغب يف التعاون مع [منظمة بõ املصدر] يف هذا �سـتكشاف. 

افات أالدوية وتطويرها ٕاىل [املنظمة] وسيبذل Þودا جّدية لنقل املعارف واخلربات والتكنولوجيا املتعلقة lكتش
يف [بõ املصدر] (بصفهتا الوكيل املعني9 من قبل حكومة [بõ املصدر])، رشط مراعاة بند الضام�ت املتفق علهيا 

بني الطرفني محلاية امللكية الفكرية املتص· بأية تكنولوجيا حتمى مبوجب براءة. وترغب [املنظمة] بدورها يف 
ق مع الرب�مج يف السعي ٕاىل اسـتكشاف ما يزخر به [بõ املصدر] من نباäت برية واكئنات حبرية التعاون الوثي

  8دقيقة وكبرية ومركّبات اصطناعية خمتارة، رشط مراعاة الرشوط التالية ومقتضيات مذكرة التفامه هذه".

  فهم متبادل حلا� لك طرف وتطلعاته

 واه يف اتفاق النفاذ وتقامس املنافع دورا حاسام يف ضامن حتقيق نتيجة عاد� وفعا�.يؤدي االتفاق حول قمية ٕاسهام لك طرف ومسـت
  : وتتنوع العوامل املمكن مناقشـهتا ووزهنا عند تقدير إالسهام النسـيب °تلف أالطراف ٔالغراض التوصل ٕاىل تفامه

                                                           
 .6اتفاق منوذÄ لنقل املواد ملعهد أالحباث الكوري للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية، البند  7
 مذكرة التفامه بني [منظمة بõ املصدر] وبر�مج املداواة ال[ئية، ا�يباجة. 8
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ومات -مة معلاليت تتضمن  بهرتبطة املتقليدية ال عارف جحم كبري من املٔام معه ؟ هل املورد مقّدٌم جمّرداً  •
 ؟وميكهنا ز�دة فرص التوصل ٕاىل اخرتاع قميّ  للباحثني

يف �خرتاع القامئ عىل املورد �رجة ، بشلك مبارش و-مملورد، مه املعارف التقليدية املرتبطة lوهل تسا •
 ف التقليدية مشرتاك يف �خرتاع؟جتعل من موّرد املعار 

 ٔانّه ثبت، مبدئيا،است�را كبريا يف البحث والتطوير ٔام  يوّظفٔان  ردوهل يُنتظر من مسـتخدم املو  •
 قليل من �ست�ر إالضايف؟توظيف ال مع التكنولوÄ للمورد  لتجاري ٔاو�سـتخدام ا

ملزيد من البحث  كواشفهل يه مثال جمّرد ف ع التوصل ٕالهيا من البحث والتطوير، وما نوع املنتجات املتوقّ  •
 ئية ٔاو مواد صناعية؟جات طبية هنامنت  أو

 لها مسامهة غري مبارشة؟ٔاّن مبارشة يف املنتجات الهنائية ٔام  وهل تسامه املوارد الوراثية •

 غري واحضة؟إالماكنيات اليت يتيحها  أنّ ٔام ¡بتة وراخسة  الورايث قمية املوردميكن القول ٕاّن وهل  •

رد وتطبيقاهتا بوضوح عن القمية الفعلية للمو شف وهل ينبغي وضع اتفاق يقيض lلعودة ٕاىل املسأ� فور الك  •
 احملمت·؟

 : اسـتعراض املوارد وحتديد أالهداف3اخلطوة 

 قبل التفاوض يف النفاذ وتقامس املنافع، ينبغي ملوّرد املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أن حيّدد أالصول اليت ميكنو 
يكون هناك ة عن املوارد املعرفية. وقد هذا التقدير ٕاىل قامئة جرد تفرز فهيا املوارد املادي منحها وأن يسـتعرضها lنتظام. وقد يفيض

، واختالف يف الوضع القانوين للك املوارد املعرفيةتþ اليت حتمك فئة املوارد املادية و فئة أالنظمة القانونية اليت حتمك يف  اختالف
  قميهتا ٔايضا. ، من منظور امللكية الفكرية ومنظورمن الفئتني

  معلية اجلرد ونتاجئ امللكية الفكرية احملمت·

من شأن قوامئ اجلرد ٔان تساعد موّرد املوارد عىل حتديد املرايم وأالهداف من النفاذ املنشود ؤاوجه �سـتخدام اليت سـتخضع 
ٔايضا من حتديد ما ال يريد منح النفاذ ٕاليه  هقد متكّنلها املوارد الوراثية واملعلومات املتعلقة هبا (مبا فهيا املعارف التقليدية). و 

�حتفاظ هبا ٔالغراض نفاذ الحق ٕاذا لكّلت الرشاكة lلنجاح. مث ميكن فرز نتاجئ امللكية الفكرية احملمت·  هاملوارد اليت ميكن  أو
ية الفكرية وأية منافع وحرص مكو�هتا الفردية. وبفضل ذu ميكن التحقق منذ البداية من التقسـمي املناسب ٔالية حقوق للملك 

  دارهتا عىل حنو سلمي. الحقا من اسـتغالل تþ املوارد وإ  متأتية

ّمع وحيقّقها. وقد يتطلب ذu مثال ٕالزام املتلقّي مبوجب عقد النفاذ lلكشف عن  وبفضل ذu ميكن ملوّرد النفاذ أن حيّدد ٔاهدافا أ
املوارد ٔاو حرص ٔاوجه �سـتخدام املسموح هبا يف أالنشطة اليت تتناسب منشأ املوارد الوراثية يف الرباءات الناجتة عن اسـتخدام 

 وقمي املوّرد الثقافية ٔاو ضامن نفاذ الغري ٕاىل نتاجئ أالحباث ٔالغراض �سـتخدام غري التجاري ٔاو �سـتخدام يف البõان النامية.

 النظر يف العوامل ا°تلفة املؤثرة يف االتفاقات :4اخلطوة 

. وف� تقليدية املرتبطة هبا واسـتخدا-اف� يتعلق lلنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية واملعارف ال متعّددة ومتنوعة يارات خ هناك، معليا، 
 ييل، اجلوانب اليت قد تتباين فهيا خيارات النفاذ وتقامس املنافع:
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حقوق اقدية بني أالطراف متاشـيا مع التعاليت قد ختضع لها العالقة  أالنظمة القانونية والقوانني الوطنية اخلاصة السارية  ) أ (
السـيادية لõول يف مواردها الطبيعية واملعرتف هبا يف اتفاقية التنوع البيولوÄ، فضال عن املبدٔا القايض بأن تعود 

  مع تطبيق أحاكم الترشيع الوطين. صالحية حتديد النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ٕاىل احلكومات

ملعنية، مبا يف ذu ٔاية ترشيعات خاصة تتعلق ٕاجراء حتليل للقوانني واللواحئ ا�ولية وإالقلميية والوطنية ا املفيدومن 
سيُنفذ فهيا ٕاىل املوارد عنية يف البõان امل عرفية القوانني حبامية املعارف التقليدية، وٕاجراء حتليل، حسب �قتضاء، لل

ر فهيا حقوق امللكية الفكرية وتُ و  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا   سـتغّل.تُطو9

  قد يشملون اجلهات التالية: :املوّردون واملتلقّون  ) ب(

  القطاع احلكويم •
املعنيون lٕدارة احلقول  ية ٔاو إالقلميية ٔاو احمللية)، مبا يف ذu(مثل الوزارات والواكالت احلكومية (الوطن 

 وأالرايض احلكومية)؛الوطنية 

 ذية والزراعة والبستنة والتجميل)؛وأالغ الصيدالنيةصناعة ال الصناعة ( وأ وقطاع التجارة  •

 ية ومجموعات الاكئنات اجلرثومية)؛اجلينات واحلدائق النبات  ؤسسات البحث (مثل اجلامعات وبنوكوم •

واملؤمتنون عىل املوارد الوراثية وأحصاب املعارف التقليدية (مثل مجعيات املعاجلني الشعبيني والشعوب  •
 شعوب وجامعات الزراعة التقليدية)؛لية ٔاو امجلاعات احمللية ومنظامت ال أالص 

 اصة ومجموعات احملافظة وغريها).(مثل مالك أالرايض اخلواجلهات أالخرى  •

ميكن أن تضم تشكي· متنوعة من املواد الوراثية ذات منشأ نبايت ٔاو حيواين ٔاو جرثويم: قد تكون للامدة  املوارد الوراثية:  (ج)
ٔاو قد بعد؛  كون قميهتا غري مؤكدة ٔاو غري خمتربةقد تاثية قمية فعلية واحضة املعامل؛ وقد تكون قميهتا احملمت· عالية؛ و الور

الفردية مواد ٔاخرى تفاقات االيف قطاعات خمتلفة؛ وميكن ٔان تشمل غري متوقعة  مفاجئة ٔاوتكون لها اسـتخدامات وقمي 
  عىل النحو احملّدد مضن االتفاق.

  ٔاد�ه: 4و 3ومكثال عىل خمتلف املناجه، انظر البندين المنوذجيني 

Äنطاق املادة: 3 بند منوذ  

نطاق االتفاق. يرسي هذا االتفاق عىل اسـتخدام املادة ومنتسخاهتا ومشـتقاهتا وتداولها وبيعها وتوزيعها ؤاي "
دة ٔاو جزء مهنا ترسل ٕاىل ما ةشلك من ٔاشاكل الترصف فهيا. ؤالغراض هذا االتفاق، تعىن "املادة" ٔاي

املشرتي. ؤالغراض هذا االتفاق، تعين "املنتسخات" ٔاية مادة بيولوجية ٔاو كمييائية متثل نسخة عن املادة دون 
ٔاي تغيري يف جوهرها. وتشمل املنتسخات املادة اليت تُنتج بزراعة اخلال� ٔاو الاكئنات ا�قيقة ٔاو بتضخمي املادة، 

غراض هذا االتفاق، تعىن "املشـتقات" املادة املسـتنبطة من املادة اليت خضعت دون ٔان تقترص عىل ذu. والٔ 
  9."لتعديل جوهري حىت اكتسبت خصائص جديدة

                                                           
  .1، املادة (ATCC)اتفاق نقل املواد، مجموعة �سـتنبات المنطي أالمريكية  9
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Äنطاق املادة: 4 بند منوذ  

تعين "املوارد الوراثية" مادة ٔاو مواد غري برشية من منشأ حيواين ٔاو نبايت ٔاو جرثويم وذات وحدات وظيفية 
  10وراثية.

أن ال : ميكن �سـتخدام املتفق علهيا أو املرّخص هبا ف� يتعلق lملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبأاوجه   (د)
سـتخدام، ٔاو اللجوء لi اخليارين. اصة ببعض ٔاوجه �حتديدا ٔاو ميكن وضع رشوط خبعض ٔاوجه �سـتخدام ب  يُسمح

ويق (مبا يف ذu حتقيق ٕاماكنيات تسويق املادة الوراثية أو املعارف جوانب متنوعة مثل التس اخليارات املتاحةشمل وت 
من  وأالغذية والزراعة والبستنة والتجميل وغريها الصناعة الصيدالنيةالبحث ٔالهداف جتارية (يف  وأ التقليدية ٔاو لكهيام)، 

لٔالغذية والزراعة (ال سـ� يف البحث و�نتقاء والتطوير وقد تشمل ٔايضا البحث العلمي ٔاو االٔاكدميي  وأ ) الصناعات
  زراعة ملنظمة أالغذية والزراعة).ٕاطار املعاهدة ا�ولية للموارد الوراثية النباتية لٔالغذية وال

  عىل اسـتخدام متفق عليه ومرّخص به: مثاال 5البند المنوذÄ  ويتضمن

Äاسـتخدام املادة الوراثية املتفق عليه ٔاو املرّخص به: 5 بند منوذ  

ة البنود والرشوط املنصوص علهيا يف هذا االتفاق ؤاي تقييد نظايم ٔاو قانوين أو تقييد آخر منصوص مع مراعا"
 ّ مصلحة للغري، جيوز للمتلقي ٔان يسـتخدم املادة بأية طريقة قانونية ٔالغراض البحث  ةعليه يف الترشيع ٔاو ٔاي

االٔاكدميي ٔاو التعلمي ٔاو ٔالغراض مراقبة اجلودة. ويقتيض ٔاي اسـتخدام للامدة ٔالغراض جتارية احلصول عىل ترصحي 
  11."كتايب مسـبق من املوّرد. وال يُمتنع عن منح تþ املوافقة دون سبب معقول

ٕالعامل العقد ٔاو الرتخيص: حتّدد يف هذا إالطار املدة الزمنية املطلقة لالسـتخدام املرّخص به، ٔاو يوضع دول الزمين اجل  (ه)
جدول زمين لالسـتخدام املرّخص به، مع حتديد بعض أالهداف املرحلية اليت ينبغي حتقيقها فضال عن �لزتامات الالحقة 

  تسويق املنتج).  حال املوافقة مثال عىلرشوط ٕاضافية يف عىل(مثل االتفاق lلتفاوض 

 Äانظر البند المنوذ ،Ä6ومكثال عىل اجلدول الزمين احملّدد يف مرشوع منوذ:  

Äاجلدول الزمين: 6 بند منوذ  

سـتؤخذ نبتة "هانيا" (ويتانيا سومنيفريا) من بيئهتا الطبيعية يف كرمي ٔاlد ٔالغراض البحث والتطوير ملدة "
سـنة بعدها بترصحي من احلكومة احمللية، ٕان وجد. ... وبعد انقضاء مدة  20جتارية ملدة سـنوات ؤالغراض  5

سـنة، سـتكون احلديقة النباتية ملاك حرص� للحكومة احمللية lٕالضافة ٕاىل مجمل املمتلاكت املنقو� وغري  25
  12."املنقو�

وتوÞّها يف العالقة التعاقدية.  التعامل مع قضا� امللكية الفكريةوتؤثر تþ العوامل يف عنارص العقد أالساسـية، كام حتّدد طريقة 
  ق امللكية الفكرية ٔاي دور تؤديه.ويف بعض احلاالت، قد ال يكون حلقو 

                                                           
  .(BIO)اتفاق منوذÄ لنقل املواد ملنظمة صناعة البيوتكنولوجيا  10
ية من مجموعة اسـتنبات اتفاق منوذÄ لنقل املواد: البنود والرشوط اخلاصة lالتفاق المنوذÄ للرتخيص احملدود وغري �سـتئثاري من ٔاجل اسـتخدام مادة وراث  11

  .5للجمهورية التشـيكية، معهد ٔاحباث احملاصيل، البند  (CCDM)الاكئنات ا�قيقة اللبنية 
يف جذور ويتانيا سومنيفريا (نبتة هانيا) من ٔاجل العالج املضاد للسموم"  (WSG)مرشوع منوذÄ بشأن "التغيري الورايث للربوتني السكري املثّبط للهيالرونيداز  12

  ، lكسـتان).رشكة ٔاسرتا زينياك (لصناعة أالدوية)، اململكة املتحدة، واملعهد الوطين للصحة lٕسالم ٔاlد واحلكومة احمللية لكرمي ٔاlد (وادي هونزابني 
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  وميكن توp احلاالت التالية:

افع، مثل التعاون يف ن املمكن الرتكزي يف االتفاق المتهيدي عىل القضا� غري املتص· lمللكية الفكرية واملتعلقة بتقامس املنم •
وميكن ٔان يتّفق أالطراف عىل التفاوض يف مجموعة ٔاخرى من  ب والتعلمي ونقل التكنولوجيا،البحث وتقيمي املوارد والتدري

االتفاقات بشأن التسويق (تشمل االتفاق عىل ملكية سـندات امللكية الفكرية واحلق يف ترخيص امللكية الفكرية وتقامس 
  بحث أالويل ٕاىل ٕاماكنيات التسويق؛ٔاي اتفاق ترخيص وغريها) يف مرح· الحقة ما أن يفيض ال  املنافع املتأتية من

قد يكون للملكية الفكرية دور تؤديه منذ بداية مرشوع الرشاكة، وغالبا ما تكون جزءا ال يتجزٔا من مجموعة من و  •
  توسط والبعيد.ىل املدى القريب وامل االتفاقات اخلاصة بتقامس املنافع وبعائدات حمّددة ع

ومن املمكن ٔايضا أن تدمج حقوق امللكية الفكرية يف سلس· منفص· من البنود والرشوط اخلاصة lلرتخيص واليت  •
 .أالطرافتتجاوز نطاق النفاذ وتقامس املنافع ومتتّد ٕاىل الروابط القانونية وعالقة العمل بني 

  النظر يف ٔانواع خمتلفة من االتفاقات: 5اخلطوة 

معوما أن يفكر املفاوضون ٔاوال يف الرتتيبات العملية ٔاو الرشااكت اليت يرغبون ا�خول فهيا، مث �نتقال ٕاىل كيفية يسـتحسن 
  .13 عن تþ الرتتيبات بلغة القانونالتعبري

  :التاليةع االتفاقات أانو ٔاو ومن lب التوضيح، تقع اخليارات التعاقدية املتعلقة lملوارد الوراثية يف الفئات العامة 

ا يف يسّجل فهيا االتفاق أالّويل عىل إالطار العام ملرشوع التعاون املقرتح، مب مذكرة ٕاعالن نوا� أو مذكرة أساسـيات العقد:  (ٔا)
ن من ٕارساء ٔاسس تفامه متينة ٔالية مفاوضات قد جترى يف  ميكن أن تطّبق فيه، ومتكّ ذu الرتتيبات التجارية اليت

يل بني املسـتقبل حول تفاصيل العقد ٔاو الرتخيص. ومكثال عىل مذكرة ٕاعالن النوا� اليت تريس االتفاق إالطاري أالوّ 
نظر البند املتلقي واملوّرد بشأن ٕاجراء مسح للنباäت ٔ�ساس ملزيد من املفاوضات يف التطبيقات التجارية املمكنة، ا

 Ä7المنوذ: 

                                                           
�سرتشاد lتفاقات سابقة وبسوابق غالبا ما ميكّن ذu من حتقيق نتاجئ أكرث فعالية من الرشوع يف حرص نطاق التعاون وتقامس املنافع يف منوذج سابق. وميكن  13

 لتحديد اخليارات املتاحة دون استباق اخليارات الفعلية اليت خيتارها املوّرد واملتلقي يف ٔاي من احلاالت احملمت·.
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Äمذكرة ٕاعالن نوا�7 بند منوذ :  

  مذكرة مجع املواد"
، لمعهد الوطين ملاكحفة الرسطان، يف شعبة التشخيص ومعاجلة الرسطان التابعة ل املداواة ال[ئيةيعمل بر�مج 

ية جديدة ملاكحفة الرسطان حاليا عىل البحث يف النباäت واجلراثمي والاكئنات البحرية الكبرية مكصادر حممت· ٔالدو 
جيري ٔاحبا¡ يف الفعالية احملمت·  ٕاذملاكحفة الرسطان،  ي البرشي. ... وٕان املعهد الوطينوفريوس العوز املناع

 Äحملافظة عىل التنوع البيولوl للمنتجات الطبيعية يف اكتشاف أالدوية واسـتنباطها، فٕانه يرغب يف الهنوض
نظامت والشعوب يف [بõ املصدر] يف حال تسويق دواء مسـتنبط انطالقا من اكئن ويقّر lحلاجة ٕاىل مباكفأة امل 

مأخوذ داخل حدودها إالقلميية. وكجزء من بر�مج اكتشاف أالدوية، ٔابرم بر�مج املداواة ال[ئية عقودا مع 
مج -مت lلبحث يف النباäت خمتلف املنظامت مجلع النباäت واجلراثمي والاكئنات البحرية الكبرية عرب العامل. والرب�

واجلراثمي والاكئنات البحرية الكبرية من [بõ املصدر] ويرغب يف التعاون مع [حكومة بõ املصدر أو منظامت 
بõ املصدر] حسب ما هو مناسب يف هذه أالحباث. وستمت معلية مجع النباäت واجلراثمي والاكئنات البحرية 

واد املربم بني املعهد الوطين ملاكحفة الرسطان واملتعاقد معه (املشار ٕاليه ف� الكبرية يف ٕاطار بنود عقد مجع امل
يف [حكومة بõ املصدر ٔاو منظامت بõ املصدر]. وسيبذل  ةييل lملتعاقد) واúي سيتعاون مع الواك� املناسـب

دوية واسـتنباطها ٕاىل املعهد Þودا جّدية من ٔاجل نقل املعارف واخلربات والتكنولوجيا املتعلقة lكتشاف االٔ 
[مؤسسة بõ املصدر املالمئة] يف [بõ املصدر]، رشط مراعاة الضام�ت املقبو� �ى الطرفني بشأن احرتام 

امللكية الفكرية املتص· بأية تكنولوجيا حتصل عىل امحلاية مبوجب براءة. وترغب [حكومة بõ املصدر ٔاو 
يق مع الرب�مج يف السعي ٕاىل اسـتكشاف ما يزخر به [بõ منظامت بõ املصدر] بدورها يف التعاون الوث 

املصدر] من نباäت وجراثمي واكئنات حبرية كبرية، رشط مراعاة الرشوط واملقتضيات املنصوص علهيا يف هذا 
  14."االتفاق

تشمل نقل املواد اتفاقات نقل املواد: يه ٔادوات شائعة �سـتعامل يف رشااكت أالحباث التجارية واالٔاكدميية اليت   (ب)
البيولوجية مثل املواد الوراثية والاكئنات ا�قيقة ومسـتنبتات اخلال�. وتسـتعمل لتبادل املواد يف سـياقات متنوعة مثل 

التبادالت بني مؤسسات البحث وتوفري الظروف للنفاذ ٕاىل ا¶موعة العامة للمواد الوراثية ٔاو بنوك البذور ونفاذ الباحثني 
راثية يف موقعها، ويربم االتفاق يف تþ احلا� بني مؤسسة البحث وموّرد النفاذ. ويف معظم اتفاقات نقل ٕاىل املوارد الو 

 þفة ٕاىل املتلقي، ويوافق املتلقي عىل حرص ٔاوجه �سـتخدام املسموح هبا لت املواد، يوافق املوّرد عىل توفري مادة معر9
اشـتقاقات. ومكثال عىل البند الرئييس يف اتفاق نقل مواد، انظر البند املادة وغالبا ما يشمل ذu ٔايضا ٔاية حتسينات ٔاو 

 Ä8المنوذ:  

                                                           
وحكومة بõ  (DTP/NCI)أالمريكية  مذكرة منوذجية للتعاون بني شعبة التشخيص ومعاجلة الرسطان التابعة للمعهد الوطين ملاكحفة الرسطان يف الوال�ت املتحدة 14

  املصدر/منظامت بõ املصدر، ا�يباجة.
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 Äاتفاق نقل املواد8بند منوذ :  

"يقبل املوّرد أن ينقل املادة ٕاىل املتلقي ؤان مينحه ترخيصا حمدودا وغري اسـتئثاري السـتخدام املادة وفقا للبنود 
املواد. وبتقدمي طلب ٕاىل املوّرد، يقّر املتلقي بأنه يقبل البنود والرشوط املنصوص علهيا يف اتفاق نقل 

  15والرشوط املنصوص علهيا يف هذا االتفاق".

: يه اتفاقات حتّدد أوجه �سـتخدام املسموح هبا للمواد ٔاو احلقوق اليت حيق للموّرد منحها، مثل اتفاقات الرتخيص  )(ج
ٔ�دوات حبث ٔاو الرتخيص lسـتخدام املعارف التقليدية املرتبطة هبا ٔاو سائر اتفاقات الرتخيص lسـتخدام املوارد الوراثية 

 Äانظر البند المنوذ ،u9حقوق امللكية الفكرية. ومكثال عىل ذ:  

 Äاتفاق الرتخيص9بند منوذ :  

Z ما ييل، يف إالقلمي ويف امليدان، ويوافق املرّخص Z عىل "متنح جامعة هارفارد مبوجب هذا االتفاق للمرّخص 
  ذu، رشط مراعاة البنود والرشوط املنصوص علهيا يف هذا االتفاق:

  ترخيص جتاري غري اسـتئثاري مبوجب حقوق الرباءات،  (ٔا)
  وترخيص جتاري غري اسـتئثاري lسـتخدام مواد بيولوجية  (ب)

صة والتلكيف بصنعها واسـتخدا-ا والتلكيف lسـتخدا-ا وبيعها والتلكيف ببيعها، وملامرسة  لصنع املنتجات املرخ9
صة طي· مدة صالحية حقوق الرباءات. وال تشمل هذه الرتاخيص احلق يف منح تراخيص  طرائق الصنع املرخ9

  16."من الباطن

: يه اتفاقات حتّدد خمتلف إالسهامات يف البحث ٔاو يف البحث والتطوير، اتفاقات البحث ٔاو اتفاقات البحث والتطوير  )د(
ف� يتعلق lٕجراء  املسؤولياتمبا فهيا إالسهام املايل واملادي (مثل املوارد الوراثية) وإالسهام الفكري، وحتّدد خمتلف 
وغري النقدية املتأتية من ذu  البحث وتطوير منتجات وطرائق صنع جديدة، وحتّدد كيف ينبغي ٕادارة املنافع النقدية

ويعمتد  (CRADA)البحث والتطوير وكيف ينبغي تقامسها. وبعض االتفاقات جزء من اتفاقات تعاونية للبحث والتطوير 
علهيا ٔ�دوات مشرتكة يف ٔاحباث البيوتكنولوجيا. ومبوجب هذه االتفاقات، يتفق الطرفان عىل إالسهام مبوارد متنوعة، مثل 

ة الفكرية القامئة واملوظفني ومرافق البحث، يف Þود جامعية حنو حتقيق هدف مشرتك يف البحث سـندات امللكي
، ومكثال عىل االتفاقات التعاونية للبحث 10البحث والتطوير، انظر البند المنوذÄ اتفاقات والتطوير. ومكثال عىل 

 Ä11والتطوير، انظر البند المنوذ:  

 Äاتفاق البحث10بند منوذ :  

  "يوافق املوّرد عىل نقل مادة البحث التالية ٕاىل lحث املتلقي املبّني امسه أد�ه: ...
ال تسـتخدم مادة البحث سوى ٔالغراض البحث من قبل lحث املتلقّي يف خمتربه حتت ظروف �حتواء 

الشك لتصنيع ا°ربي املالمئة. ولن تسـتخدم مادة البحث هذه ٔالغراض جتارية، مبا يف ذu ما يؤدي ٕاىل رفع 
ٔاية منتجات ٔاو بيعها ٔاو لالسـتخدام الرسيري، واúي قد يشرتط Z احلصول عىل ترخيص lلتسويق، ولن 
يودع املتلقي طلبات براءات بشأن مادة البحث ٔاو أوجه اسـتخدا-ا ٔاو ٔاية مادة مسـتنبطة lسـتخدام مادة 

  17البحث".

  
                                                           

شأن املوارد الوراثية النباتية اتفاق نقل منوذÄ بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة. وهو منوذج موّجه ٕاىل املؤسسات املشاركة يف "الرب�مج الوطين ب  15
 Äالزراعي واسـتخدامه" للجمهورية التشـيكية، بنك اجلينات التشـييك، معهد حبث احملاصيل واحملافظة عىل التنوع البيولو(CRI) واليت تقدم املوارد الوراثية ،
  .1.3النباتية ٕاىل املسـتخدمني. البند 

 جامعة هارفارد، الوال�ت املتحدة أالمريكية، اجلزء الثالث. - اتفاق ترخيص غري اسـتئثاري (مقتطف)  16
17 Ä4و 1 لنقل املواد ملعهد أالحباث الكوري للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا البيولوجية. البندان اتفاق منوذ.  
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 Äاتفاق تعاوين للبحث والتطوير11بند منوذ :  

 5"هانيا" (ويتانيا سومنيفريا) من بيئهتا الطبيعية يف كرمي ٔاlد ٔالغراض البحث والتطوير ملدة  "سـتؤخذ نبتة
وسـتحّدد احلكومة بترصحي من احلكومة احمللية، ٕان وجدت.  بعدهاسـنة  20سـنوات ؤالغراض جتارية ملدة 
ة للحديقة النباتية عىل نبتة هانيا بدمع هكتارا حيث سـتجرى أالعامل �ختباري 50احمللية قطعة ٔارضية مساحهتا 

سـنة، سـتكون احلديقة  25وبعد انقضاء مدة تقين من املركز الوطين للصحة ودمع مايل من ٔاسرتا زينياك. 
  18".النباتية ملاك حرص� للحكومة احمللية lٕالضافة ٕاىل مجمل املمتلاكت املنقو� وغري املنقو�

تقتيض من متلقي املعلومات كöهنا، مثل املعلومات املتعلقة مبصدر املوارد الوراثية : اتفاقات الرسية ٔاو عدم الكشف  )ه(
وارد الوراثية ٔالغراض واملعارف التقليدية ٔاو ا�راية العملية املرتبطة هبا اليت ميكن اسـتخدماها للحصول عىل النفاذ ٕاىل امل

أالهداف اليت من  عادةغيل. وحترص تþ االتفاقات قامة بر�مج للتعاون يف البحث أو كرشط من رشوط التش التقيمي وإ 
ٔاجلها جيوز اسـتخدام تþ املعلومات حبسب الظروف اخلاصة مثل حرصها عىل �سـتخدام ٔالغراض التقيمي ٔاو البحث 

 Äمكثال عىل عدم كشف  12ٔاو ٔالغراض غري جتارية ٔاو حرصها يف أهداف حمّددة متّفق علهيا. وانظر البند المنوذ
  مكثال عىل رسية املعلومات املتعلقة lلرباءات. 13الرسية مبا فهيا املعارف التقليدية، والبند المنوذÄ  املعلومات

 Äاتفاق عدم الكشف12بند منوذ :  

املعلومات الرسية اليت تشمل لك امللكية الفكرية مثل املعارف واملامرسات التقليدية وغريها تظّل ملكية "
كöن مجيع املعلومات الرسية عىل د ٔان يتحقّق مهنا املتلقي. ويوافق املتلقي الطرف اúي يكشف عهنا حىت بع

بلك ٔامانة وثقة، خالل مدة هذا االتفاق وبعدها ويوافق عىل عدم الكشف ٔالي خشص ٔاو مؤسسة ٔاو هيئة ٔاو 
  19."رشكة ٔاو متخّصص يف ا¶ال و/ٔاو اسـتخدام تþ املعلومات الرسية بأية طريقة اكنت

  
 Äاتفاقات الرسية13بند منوذ :  

توافق الرشكة عىل عدم الكشف عن ٔاي جزء من الطلب (الطلبات) ٔالي طرف ¡لث دون إالذن املسـبق "
، وتتوw الرعاية املعقو� للمحافظة عىل رسية الطلب (الطلبات) (PHS)الكتايب من خدمة الصحة العامة 

ٕازاء معلومات الرشكة ذاهتا، وال تكشف عن الطلب lلقدر نفسه عىل أالقل من الرعاية اليت متارس 
  20."ٔاد�ه 4(الطلبات) ٕاال ملوظفي الرشكة املعنيني lسـتعراض الطلب (الطلبات) لٔالغراض احملددة يف الفقرة 

ويالحظ ٔان العديد من االتفاقات احلالية يه يف الواقع مجع بني خمتلف فئات ٔاو أنواع االتفاقات املذكورة، حسب الظروف 
  خلاصة بلك مرشوع تعاون.ا

  �عتبارات الرئيسـية لقضا� امللكية الفكرية  رابعا

فور الفراغ من النظر يف اخلطوات المتهيدية و�عتبارات الرئيسـية العامة يف lتفاقات النفاذ والتقامس العادل للمنافع، ميكن 
بقضا� امللكية الفكرية العامة التالية (اجلزء ٔالف) وحقوق  ادمع �سرتش�لتفات ٕاىل �عتبارات الرئيسـية لقضا� امللكية الفكرية 

  امللكية الفكرية احملّددة (اجلزء lء) واسـتغالل حقوق امللكية الفكرية lلرتخيص (اجلزء جمي).

                                                           
يف جذور ويتانيا سومنيفريا (نبتة هانيا) من ٔاجل العالج املضاد للسموم"  (WSG)مرشوع منوذÄ بشأن "التغيري الورايث للربوتني السكري املثّبط للهيالرونيداز  18

 زينياك (لصناعة أالدوية)، اململكة املتحدة، واملعهد الوطين للصحة lٕسالم ٔاlد واحلكومة احمللية لكرمي ٔاlد (وادي هونزا، lكسـتان).بني رشكة أسرتا 
  واملتلقي. (NIF)اتفاق عدم الكشف بني صندوق �بتاكر الوطين  19
  .<http://www.ott.nih.gov/pdfs/cda.pdf> . ونص االتفاق متاح يف العنوان:(NIH)اتفاق الرسية للمعهد الوطين للصحة  20
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  قضا� امللكية الفكرية العامة  ٔالف

االتفاق املربم بني الطرفني يف مراحل سابقة تستند خمتلف عنارص قضا� امللكية الفكرية العامة ٕاىل التفامه املعّرب عنه يف 
  وlٔالهداف احملّددة بعد معلية التقيمي. وتعمتد ٔايضا عىل نوع االتفاق وخمتلف العوامل املؤثرة فيه.

تطرح مجموعة من قضا� امللكية الفكرية يف مجيع املفاوضات بشأن بنود امللكية الفكرية املفّص· يف هذا القسم. وتشمل بشلك عام و 
) وجوانب معلية حمّددة 1تþ اجلوانب من امللكية الفكرية ٔاسـئ· عامة بشأن اسـتحداث امللكية الفكرية وٕادارهتا (ا¶موعة 

) وتقامس املنافع املتأتية من اسـتغالل 3) واحلاجة ٕاىل التخطيط للمرشوع ف� يتعلق lٕدارة امللكية الفكرية (ا¶موعة 2(ا¶موعة 
  ).5) واحلاجة ٕاىل رشوط وآليات حمّددة لتسوية املنازعات ف� يتعلق lمللكية الفكرية (ا¶موعة 4(ا¶موعة  حقوق امللكية الفكرية

 :  ٔاسـئ· عامة حول امللكية الفكرية1ا¶موعة 

  ما يه سـندات امللكية الفكرية اليت قد تنتج عن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية؟  (ٔا)

  ت اليت ينبغي تطبيقها يف طلب حقوق امللكية الفكرية واحلصول علهيا؟وما يه الرشوط ٔاو �سـتثناءا  (ب)

  وكيف ينبغي امتالك حقوق امللكية الفكرية وممارسـهتا واحملافظة علهيا وترخيصها؟  (ج)

وأي مهنج للحصول عىل احلقوق وامتالكها وممارسـهتا يعّد أالفضل للهنوض حبصي· تعود lلنفع عىل الطريفني   (د)
  لعادل للمنافع املتأتية من النفاذ املسموح به؟وlلتقامس ا

وال بّد من التفكري مسـبقا يف ٔانواع امللكية الفكرية اليت من أالرحج أن تنتج عن النفاذ املطلوب. وٕاذا اكن النفاذ ٕاىل املوارد 
uنتاجئ عىل امللكية الفكرية. ويصّح ذ Z لنسـبة ٕاىل التعاون  ا أساسالوراثية هدفه البحث التطبيقي، فٕان من املرّجح ٔان تكونl

وميكن أن تشمل امللكية الفكرية احملمت· يف نتاجئ البحث ؤانشطة  يف البحث الرايم ٕاىل اسـتنباط منتج جتاري ٔاو طريقة صنع.
ميكن أن تشمل الرباءات وحقوق ّجه املتّبع يف البحث والتطوير: ف التسويق تشكي· متنوعة من حقوق امللكية الفكرية حسب التو 

  أالصناف النباتية والعالمات التجارية والبيا�ت اجلغرافية والرسوم وال[ذج وأالرسار التجارية وحق املؤلف.

  ٔاو مستبعدة فعال وتþ اليت يه مشمو� بني امللكية الفكرية اليت ميكن تغطيهتا المتيزي

 املسموح به وال سـ� ما ييل: قد حيتاج الطرفان ٕاىل اسـتعراض امللكية الفكرية املمكن اسـتحدا{ا من النفاذ

  أن تشم~ امللكية الفكرية؟ ما هو املوضوعي اúي ميكن  (ٔا)

 فعال lمللكية الفكرية (منتجات جديدة اسـتنبطها الباحث اليت ينبغي تغطيهتاما يه عنارص هذه املادة و   (ب)
  )؟مثال

طلب احلصول عىل عدم ب ، مثال،املواد املتلقيوما يه العنارص اليت ينبغي استبعادها (تلزم بعض اتفاقات نقل   (ج)
ٔان يبدٔا  حقوق امللكية الفكرية يف املادة املنقو�، ٔاو تقتيض ٕاجراء مفاوضات ٕاضافية وٕابرام اتفاق آخر ما

 نتاجئه)؟ البحث أالسايس يف حتقيق

 :  ٔاسـئ· معلية وحمّددة حول امللكية الفكرية2ا¶موعة 

 ٔاسـئ· معلية وحمّددة حول امللكية الفكرية كام ييل:أالسـئ· أالساسـية ٕاىل  هذهتفيض 
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يف خمتلف فئات تُكتسب حقوق امللكية الفكرية اكنت ما ٕاذا بشأن : من اúي يقّرر احلق يف ٕايداع الطلب  (ٔا)
املوضوع ٔام ال؟ ؤاّي مشاورات ؤاي اتفاق آخر قد يكون رضور� قبل اكتساب حقوق امللكية الفكرية 

  وممارسـهتا، ٕان وجدت؟

  : ٕاىل من سـتعود ملكية حقوق امللكية الفكرية؟امللكيةو  (ب)

  النفاذ ٕاىل التكنولوجيا اجلديدة؛ : ترتيبات الرتخيص اليت ينبغي تطبيقها لضامنالرتخيصو  (ج)

  : دفع الرسوم الكتساب حقوق امللكية الفكرية واحملافظة علهيا؛ا�فعو  (د)

  كية الفكرية يف أالسواق؟: من يتوىل مراقبة ٕانفاذ حقوق املل إالنفاذو  (ه)

  : املشاركة يف اختاذ القرارات حول الرتخيص من الباطن.الرتخيص من الباطنو  (و)

: الوقع عىل امللكية ٔاو الرتخيص يف حال عدم استيفاء معايري حمّددة لٔالداء (مثال يف حال قّرر ومعايري أالداء  (ز)
تطوير املوارد ٔاو اسـتغرق وقتا طويال جدا يف ذu، الطرف اúي حصل عىل النفاذ ٕاىل املوارد ٔاال يعمل عىل 

وقد يرغب بعد ذu الطرف اúي مينح النفاذ �حتفاظ lحلق يف امللكية الفكرية ؤاية نتاجئ يصل ٕالهيا 
  البحث)؛

: الزتامات lٕالبالغ عن ٔاية ٔاعامل هدفها استبعاد حقوق امللكية الفكرية؛ والزتامات وٕاعداد التقارير والكشف  (ح)
l.لكشف عن مصدر املوارد الوراثية ٔاو رشوط النفاذ ٕالهيا  

 جوانب ٕاضافية ذات الص· lمللكية الفكرية

  دارة حقوق امللكية الفكرية ذاهتا:قد يكون من املفيد النظر يف جوانب ٕاضافية ذات الص· lمللكية الفكرية لكهنا تتجاوز إ 

قد يرغب الطرفان باط منتجات ٔاو طرائق صنع جديدة، فموÞّة ٕاىل اسـتن  غرئانشطة البحث االٔاكدميية البحتة  مع ٔانّ  •
هبا من  مع ذu يف ٕاعداد مقاالت وبيا�ت ٔاخرى ونرشها مما يفتح الباب حلقوق املؤلف يف تþ املنشورات وما يتصل

 قضا� النقل أو الرتخيص.

امعة تقليدية عدم الكشف عن بعض والرسية، فقد تقتيض ج اخلصوصيةوقد تطبق يف تþ احلاالت ٔايضا مبادئ  •
ورايث �ذر ٔاو -ّدد  املعارف التقليدية كرشط للحصول عىل النفاذ مثال كام قد يقتيض موّرد املوارد كöن منشأ مورد

 lالنقراض.

وقد ترغب مرشوعات البحث االٔاكدميي أيضا يف ٕاäحة مادة وراثية ٔاو اسـتخدا-ا ويه يف أالصل موضوع حامية  •
املرّخص  بأن حيتفظ املوّرد ٔاو ت املالمئة ٔاو منحها، مثل الضامنلكية الفكرية �ى الغري. وميكن طلب الضام�مبوجب امل 

املرّخص ٔانه  بلك احلقوق القانونية والسـندات واملصاحل يف حقوق امللكية الفكرية. ويف املقابل، ميكن ٔان يؤكد املوّرد ٔاو
جتارية ٔاو ٔاية  يؤدي ٕاىل التعدي عىل ٔاية براءة ٔاو حق املؤلف أو عالمة ال يقّدم ٔاية ضام�ت بأن اسـتخدام املادة لن

 حقوق ملكية أخرى.

وختضع حقوق امللكية الفكرية ملبدٔا أالرايض إالقلميية مبعىن ٔاهنا تُمتþ ومتارس بشلك خمتلف lختالف البõان. وعليه  •
بات خمتلفة حسب خمتلف أالقالمي. وميكن ٔان خيتار فٕاّن القرارات اليت تتخذ بشأن هذه أالسـئ· ميكن أن تؤدي ٕاىل ترتي 

 املوّرد مثال �حتفاظ حبقوق امللكية الفكرية يف بõ املنشأ وأن يوافق عىل �شرتاك يف ملكيهتا يف ٔاسواق ٔاخرى.
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فق علهيا وميكن ٔان حيّدد االتفاق منح الرتاخيص تلقائيا للغري يف حال ٔاخفق املتلقي يف استيفاء بعض معايري أالداء املت •
 مثل ٕاäحة املنتج اجلديد يف البõان النامية بأسعار تفضيلية.

 Ä14ومكثال عىل بند بشأن النرش والرسية، انظر البند المنوذ:  

 Äجوانب ٔاخرى بشأن الرسية14بند منوذ :  

مبادة البحث يف لك العروض الشفهية ٔاو الكتابية املنشورة حول مرشوع البحث، يقّر املتلقي lٕسهام املوّرد "
ما مل يطلب منه خالف ذu. ويف حدود ما يسمح به القانون، يوافق املتلقي عىل التعامل برسية مع معلومات 

) سـنوات من äرخي الكشف عهنا، 3املوّرد الكتابية عن مادة البحث اليت حتمل ٕاشارة "رسي"، ملدة ثالث (
ا ٔاو ٔاصبحت متاحة للجمهور ٔاو كشف عهنا Z دون ٔاي ف� عدا املعلومات اليت اكن املوّرد عىل عمل هبا سابق

الزتام بكöهنا. وجيوز للمتلقي ٔان ينرش نتاجئ مرشوع البحث ٔاو ٔان يكشف عهنا للجمهور بطريقة ٔاخرى، ولكن 
يف حال اكن املوّرد قد قّدم Z معلومات رسية فال جيوز للمتلقي الكشف عهنا للجمهور ٕاال بعد ٔان تتاح للموّرد 

  21يوما السـتعراض الكشف املقرتح". 30مدة 

 امللكية املشرتكة حلقوق امللكية الفكرية

امللكية املشرتكة حلقوق امللكية الفكرية يه من اخليارات القانونية ويه من أفضل السـبل اليت متكن املوّرد من �حتفاظ حبصة 
  ه يف النتاجئ احملص· من النفاذ.خاصة ب

املشرتكة ٕاىل مشiت وقيود معلية مفاجئة ؤاحيا� قد ال تكون االٓلية أالنسب لتقامس املنافع. ويف املقابل، قد تؤدي امللكية 
وعىل سبيل املثال، ال تؤدي امللكية املشرتكة lلرضورة ٕاىل احلق يف احلصول عىل املنافع املتأتية من اسـتغالل حقوق امللكية 

ة القانونية، ال تقتيض امللكية املشرتكة حلقوق الرباءات من ٔاحد املالكني الفكرية املشرتكة من قبل املاu االٓخر. ويف بعض أالنظم
  ر املاu االٓخر املنافع املالية.أن يشاط

ويف حاالت امللكية املشرتكة، ينبغي ملوّرد املوارد ومسـتخد-ا ٔان ينظرا يف كيفية توزيع املسؤوليات الناجتة عن اشرتاكهام يف 
 سـ� ؤان امللكية تفيض معوما ٕاىل تاكليف ومسؤوليات تتعلق بضامن احلقوق واحملافظة علهيا ملكية حقوق امللكية الفكرية، ال

 وٕانفاذها ٔايضا.

 :  التخطيط للمرشوع ٔالغراض جوانب حممت· للملكية الفكرية3ا¶موعة 

حج التوصل ٕالهيا من مرشوع عند ٕاقامة عالقة ٔاحباث ختّص موارد وراثية، ينبغي ٔان يشمل التخطيط أالويل للمرشوع النتاجئ املر
التعاون وكيفية التعامل مع جوانب حقوق امللكية الفكرية يف تþ النتاجئ. وينبغي أن يشمل ذu احلرص منذ البداية عىل حسن 

 ٕادارة ٔاية حقوق للملكية الفكرية وما قد يرتبط هبا من منافع حممت·. وميكن التخطيط الختاذ قرارات مرحلية يف مواعيد -مة من
املرشوع، مثل مرح· تقيمي ٔاولية واسـتعراض اقرتاحات البحث وتقدير نتاج أحباث معّينة. وينبغي للرشاكء احملمتلني ٔان يراعوا يف 

 التخطيط العام للمرشوع خمتلف قضا� امللكية الفكرية اليت تشمل املسائل التالية:

  عاون املقرتح؟ما يه نتاجئ امللكية الفكرية املمكنة اليت قد تنشأ عن الت  (ٔا)

مهية ملكية حقوق امللكية الفكرية lلنسـبة ٕاىل املتعاونني يف املرشوع؟ وماذا عن ملكية نتاجئ التحسني   (ب) وما أ
  والتطوير يف املسـتقبل؟

                                                           
 .5اتفاق منوذÄ لنقل املواد ملعهد أالحباث الكوري للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية. البند  21
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وكيف تقتسم املنافع املتأتية من �سـتغالل الناحج الٔية ملكية فكرية؟ ومن سيتفاوض يف رشوط ٔاي ترتيب   (ج)
  الرتخيص ويوافق عليه؟الحق بشأن 

ؤاي ترشيع جيب الرجوع ٕاليه يف حتليل ما سـبق، مبا يف ذu القوانني ٔاو اللواحئ ا�ولية وإالقلميية والوطنية   (د)
 فضال عن ٔاية ترشيعات خاصة حبامية املعارف التقليدية ؤاية قوانني عرفية ٕان جاز تطبيقها؟

 ل حقوق امللكية الفكرية:  تقامس املنافع املتأتية من اسـتغال4ا¶موعة 

ميكن أن تساعد صياغة أحاكم بشأن امللكية الفكرية يف اتفاق النفاذ عىل خلق منافع متأتية بطريقة مبارشة وغري مبارشة من النفاذ 
املنافع  ٕاىل املوارد الوراثية، وقد تكون جزءا ال يتجزٔا من اجلهود الرامية ٕاىل ضامن تقامس املنافع بفعالية وٕانصاف. وتتحقّق بعض

مبارشة بعد النجاح يف اسـتحداث حقوق امللكية الفكرية واسـتغاللها، يف شلك ٕاäوات حمص· من ترخيص امللكية الفكرية مثال. 
  .22فكرية وترخيصهاوقد ال تقترص املنافع عىل مدفوعات نقدية ٔاو ملكية حقوق امللكية ال

 مفهوم موّسع للمنافع

ية ٔاو مؤسسة عامة ٔاو هيئة ٔاخرى (مثل ٕادارة احلقول الوطنية)، ٔاو منظمة جممتعية، يف حال اكن موّرد النفاذ واك� حكوم 
يسـتحسن أالخذ مبفهوم موّسع لتقامس املنافع مبا يناسب مصاحلها وقميها ؤاهدافها. وميكن تقيمي املنافع lلنسـبة ٕاىل ٔاولئك املوّردين 

حملافظة عىل التنوع البيولوÄ والنفاذ ٕاىل التكنولوجيا فضال عن تþ من حيث ٕاسها-م يف التمنية احمللية وتعزيز ٕادارة البيئة وا
املتأتية من النفاذ ونقل التكنولوجيا ٕاىل البõان النامية و�ست�ر يف مرشوعات أالحباث وأالنشطة احمللية وترتيبات التسويق 

  التفضيلية أو �جöعية اخلاصة مبنتجات أو طرائق صنع مشـتقة ومتفق علهيا.

 uم نظام قمي الرشاكء عىل اختالفها من ٔاجل تقدير قمية إالسهام أو املشاركة يف املرشوع التعاوين، ويرسي ذ وال بّد من تفهّ
أيضا عىل تقدير ٔامهية املنافع االٓتية وقميهتا. وميكن ترتيب أحاكم امللكية الفكرية يك تضمن العديد من تþ أالهداف العامة، 

اض لك املزا� احملمت· عىل تنوعها ؤاخذها يف احلسـبان عند التفاوض يف ٔاحاكم حمّددة بشأن امللكية وينبغي uú الغرض اسـتعر 
  الفكرية.

وميكن أيضا التوصل ٕاىل مهنج متفق عليه ف� يتعلق بأحاكم امللكية الفكرية بعد ٕاجراء تقدير شامل للك املزا� احملمت· عىل تنوعها 
 املنافع كام ييل: نهتا. وقد تكووالسـبل الكفي· بتقسـميها ومشاطر 

ميكن ٔان تشمل املنافع النقدية اخلاصة املتأتية من اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية ما ييل: رسوم الرتخيص يف   (ٔا)
حال ترخيص حقوق امللكية الفكرية للغري أو تطوير قاعدة بيا�ت غري جمانية؛ ؤاسعار البيع يف حال التنازل 

ية ٔاو بيعها للغري؛ وإالäوات يف حال النجاح يف تسويق حقوق امللكية الفكرية بعد عن حقوق امللكية الفكر 
البيع أو الرتخيص ٔاو مرشوع مشرتك؛ وأالجور يف حال مشاركة مواطنني من البõ املوّرد يف اسـتغالل 

 Äأد�ه: 15حقوق امللكية الفكرية؛ وقد تتباين املنافع النقدية من قطاع ٕاىل آخر. انظر البند المنوذ  

   

                                                           
وراثية. وقد ٔارفقنا تþ القامئة ٕاىل تقدم "خطوط بون التوجهيية" يف هذا املضامر قامئة بأمث· عن خمتلف املنافع النقدية وغري النقدية املتأتية من النفاذ ٕاىل املوارد ال 22

 مرشوع هذه املبادئ التوجهيية يف امللحق أالول.
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 Ä23: تقامس املنافع النقدية15بند منوذ  

ٕاجاميل ٕايرادات �سـتغالل املسـتلمة   "الغرض من املنتج
  يف سـنة تقوميية (�lوالر أالسرتايل)

مدفوعات أوىل (% من ٕاجاميل 
  ٕايرادات �سـتغالل)

ٔاغراض دوائية ٔاو غذائية 
  زراعية  ٔاو

 >000 500  
000 500 - 000 000 5  

 <000 000 5  

0  
2.5  
5.0  

  200 000 >  ٔاغراض حبثية
  ٔاؤاؤاؤاو
> 000 100  

000 100 - 000 000 3  
 <000 000 3  

2.5  
  
0  

1.0  
3.0  

ٔاغراض صناعية أو كمييائية 
  تشخيصية ٔاو غريها  ٔاو

< 000 200  
  ٔاؤاؤاؤاو
> 000 100  

000 100 - 000 000 3  
 <000 000 3  

1.5  
  
0  

1.0  
2.0"  

وتشمل املنافع غري النقدية احملّددة واملتأتية من اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية ما ييل: املسؤولية عىل ٕايداع حقوق   (ب)
امللكية الفكرية واحملافظة علهيا وٕانفاذها؛ واملسؤولية عىل التفاوض الحقا يف ٔاية مرشوعات مشرتكة ٔاو اتفاقات التنازل عن 

ٔامث·  17و 16فاءات مثل التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية. ويف البندين المنوذجني احلقوق و/ٔاو ترخيصها؛ وتكوين الك
  عىل خمتلف اخليارات:

 Äتقامس املنافع غري النقدية16بند منوذ :  

  تشمل املنافع غري النقدية ما ييل:"
  (ٔا) �ست�ر يف كفاءات قطاع البيوتكنولوجيا يف كويزنالند؛

  جيا ٕاىل الهيئات املسـتقرة يف كويزنالند؛(ب) نقل التكنولو 
  (ج) خلق رفض معل يف كويزنالند؛

  (د) ٕابرام اتفاقات تعاونية مع الهيئات املسـتقرة يف كويزنالند؛
  (ه) �ست�ر يف الهيئات املسـتقرة يف كويزنالند؛

  (و) �ست�ر يف البنية التحتية للبحث والتطوير يف كويزنالند؛
  (ز) ٕاجراء جتارب ميدانية ورسيرية يف كويزنالند؛

  (ح) إالقبال عىل التسويق ٔاو إالنتاج ٔاو املعاجلة ٔاو التصنيع يف كويزنالند؛
  (ط) اسـتحداث صناعات ٔاو حماصيل بدي· يف كويزنالند؛

  (ي) حتسني املعارف املتعلقة lلتنوع البيولوÄ يف كويزنالند؛
  بيئة الطبيعية يف كويزنالند؛(ك) حتسني املعارف املتعلقة lل 

  24."(ل) ٕايداع عينات ومناذج �ى متحف كويزنالند ٔاو �ى معشـبة كويزنالند
   

                                                           
 اتفاق منوذÄ للنفاذ وتقامس املنافع بني احلكومة أالسرتالية والطرف اúي يلمتس النفاذ. 23
 سهيل تطوير قطاع �سـتكشاف البيولوÄ يف كويزنالند. املقدمة.اتفاق منوذÄ لتقامس منافع �سـتكشاف البيولوÄ ٔاعّدته والية كويزنالند أالسرتالية من ٔاجل ت  24
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 Äتقامس املنافع17بند منوذ :  

حيتوي العقد عىل فصل خاص بتقامس املنافع كام سـبق ذكره آنفا. وف� ييل العنارص الرئيسـية من ذu الفصل "
  النقدية:بشأن تقامس املنافع غري 

ل الكفاءات التقنية للشعوب أالصلية وجامعات املزارعني ٔالغراض تطوير حديقة نباتية مساحهتا  )1( سـتفض9
  هكتارا يف كرمي ٔاlد. 50

ل املتخرجون من لكية الزراعة واخلرباء النباتيون من املناطق احمللية ٔالغراض أالحباث يف نبتة  )2( وسـيفض9
يف احلديقة النباتية املذكورة ويتاح هلم التدريب من قبل خرباء من املعهد الوطين للصحة ورشكة ٔاسرتا  هانيا

  زينياك من ٔاجل رفع كفاءاهتم التفاوضية.
وسـتقّدم دورات تدريبية خاصة lمللكية الفكرية لفائدة مسؤولني من احلكومة احمللية لرفع كفاءاهتم يف جمال  )3(

  غريها من الرتتيبات.اتفاقات إالäوات و 
  25."سـنة من العقد 25وينبغي ٔان تنقل التكنولوجيا تلقائيا ٕاىل احلكومة احمللية بعد انقضاء مدة  )4(

 :  تسوية املنازعات5ا¶موعة 

بشأن عند صياغة االتفاقات، ينبغي استباق احلاجة ٕاىل تسوية املنازعات يف حال نشأت منازعات عامة وينبغي تضميهنا حكام عاما 
  تسوية املنازعات يشمل مجيع اجلوانب دون �قتصار عىل امللكية الفكرية.

وينبغي النظر يف خمتلف آليات تسوية املنازعات مثل الوساطة والتحكمي والتقايض (مع الوالية القضائية املعنية) واالتفاق بشأهنا 
وارد ٕاذا اكنت ٕاماكنياهتم حمدودة للجوء ٕاىل أالنظمة القانونية بغية حتديد احللول املالمئة والفعا� (ال سـ� من منظور موّردي امل

الرمسية). وlلنسـبة ٕاىل اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع اليت ختضع ٔالنظمة قانونية وطنية حمّددة، قد يكون من الرضوري تضميهنا 
كمي والوساطة، ميكن أالخذ مبصاحل القانون ٔاحاكما بشأن تسوية املنازعات. وعند وضع تدابري بدي· لتسوية املنازعات مثل التح

 العريف ومسؤوليات االئöن.

 تفامه حول مصطلحات معّينة تفاد� ٔالي خالف

لكام اكنت رشوط اتفاق النفاذ دقيقة وقامئة عىل تفامه اكمل ومسـبق لطبيعة رشاكة النفاذ وتقامس املنافع ولالسـتخدام املطلوب 
   قد تنشأ حول ٔاحاكم امللكية الفكرية، وهذه قاعدة عامة.للموارد، قلّت نسـبة املنازعات اليت

وقد تقتيض بعض قضا� امللكية الفكرية تدابري خاصة لتسوية املنازعات املتعلقة هبا: ويه تشمل مثال ٔاحاكم التحكمي يف مسأ� 
ٕاذ اكن ينبغي �سـمترار يف حامية امللكية الفكرية البتاكر معّني ٔام ال؟ وهل نتيجة البحث مسـمتدة من املادة الوراثية اليت مت   ما

النفاذ ٕالهيا ويه lلتايل مشمو� lالتفاق ٔام ال؟ ومىت ميكن تطبيق بعض �لزتامات مثل االتفاق عىل ترخيص امللكية الفكرية 
خيارات خمتلفة بشأن البنود  19و 18ق املتلقي يف استيفاء معايري ٔاداء معّينة؟ ويف البندين المنوذجيني ٕاىل الغري يف حال ٔاخف

  اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة lمللكية الفكرية:

   

                                                           
يف جذور ويتانيا سومنيفريا (نبتة هانيا) من ٔاجل العالج املضاد للسموم"  (WSG)مرشوع منوذÄ بشأن "التغيري الورايث للربوتني السكري املثّبط للهيالرونيداز  25

 املتحدة، واملعهد الوطين للصحة lٕسالم ٔاlد واحلكومة احمللية لكرمي ٔاlد (وادي هونزا، lكسـتان).بني رشكة أسرتا زينياك (لصناعة أالدوية)، اململكة 
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 Äتسوية املنازعات18بند منوذ :  

  التحكمي  17ٔا."
  يرسي عىل االتفاقات مع Þات خاصة يف الهند

ني اثنني، يعّني لك  ف� عدا ما  1.17ٔا. ورد ٔاعاله، حتال ٔاية منازعة تنشأ حول هذا االتفاق ٕاىل حتكمي حممك9
طرف واحدا مهنام، ويف حال �ختالف يف الرٔاي بيهنام، حيتمك الطرفان ٕاىل حمك يعّينه احملكّامن املذكوران قبل 

ل، قرارا هنائيا وملزما لi الطرفني. ا�خول يف إالجراء، ويكون قرار احملّمكني املذكورين ٔاو احلمك، حسب احلا
م جلسات التحكمي وفقا ملقتضيات قانون الهند بشأن  ويمت التحكمي يف املاكن اúي يقّرره احملكّامن أو احلمك وتنظ9

  .1940التحكمي لعام 
شاكل يعّد ٔاي طعن قانوين يف قرار احملّمكني الناجت عن هذا االتفاق ٔاو املتصل به بأي شلك من االٔ   2.17ٔا.

عىل ٔانه مقّدم يف تريوفا�نتابورما، وتكون حمامك كري� وحدها ذات �ختصاص أالول يف البّت يف هذا 
  26."الشأن

  

 Äتسوية املنازعات19بند منوذ :  

بشأن الوساطة ٔاي نزاع ٔاو خالف أو ادعاء �جت عن هذا العقد ٔاو ذي  "حيال ٕاىل الوساطة وفقا لنظام الويبو
عالقة به ؤاية تعديالت الحقة لهذا العقد، مبا يف ذu تركيبته وصالحيته ؤاثره إاللزايم وتفسريه ؤاداءه وخرقه 

للغة ٔاو ٕاهناءه، فضال عن ٔاية مطالب غري تعاقدية، دون �قتصار عىل ذu. ويكون ماكن الوساطة ... وا
  املسـتعم· يف الوساطة يه ...

] يوما من بدٔا الوساطة، 90] [60يف حال عدم تسوية ٔاي نزاع ٔاو خالف ٔاو ادعاء lلوساطة يف غضون [
جيوز يف حدود ذu ٕاحالته ٕاىل التحكمي ما ٔان يودع ٔاحد الطرفني طلبا للتحكمي ويكون قرار التحكمي هنائيا وفقا 

] يوما املذكورة، 90] [60بشأن التحكمي. ولكن، يف حال ٔاخفق ٔاحد الطرفني، قبل انقضاء -· [ لنظام الويبو
يف املشاركة ٔاو �سـمترار يف املشاركة يف الوساطة، حيال الزناع أو اخلالف ٔاو �دعاء ٕاىل التحكمي ما ٔان 

ويبو بشأن التحكمي. وتتألف هيئة يودع الطرف االٓخر طلبا للتحكمي ويكون قرار التحكمي هنائيا وفقا لنظام ال
ني] [حممك9 واحد]. ويكون ماكن التحكمي ... ويمت البّت يف الزناع ٔاو اخلالف ٔاو �دعاء  التحكمي من [ثالثة حممك9

  27احملال ٕاىل التحكمي وفقا ملقتضيات قانون ...".

    

                                                           
 ورشكة ٔا� فايدا للصيد� (كوينباتور) احملدودة، يف كوينباتور (TBGRI)اتفاق ترخيص ا�راية العملية بني معهد أالحباث واحلديقة النباتية املدارية يف كري� lلهند  26

 .1995نومفرب  l10لهند (الطرف)، بتارخي 
  ، مركز الويبو للتحكمي والوساطة، بنود العقود واتفاقات �حتاكم اليت تويص هبا الويبو.446Eانظر منشور الويبو رمق  27
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  حقوق امللكية الفكرية وقضا�ها احملّددة  lء

 الرباءات

ٔاو حل تقين قابل  طريقة صنعول من مرشوع حبث قامئ عىل النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية اسـتحداث منتج ٔاو قد يكون الهدف االٔ 
للحامية مبوجب براءة وترخيص تþ الرباءة الحقا وتطويرها جتار�. ومن املمكن ٔايضا ٔان يفيض مرشوع تعاون ٔااكدميي مبحض 

 .اءةبر الصدفة وبشلك مفاجئ ٕاىل اخرتاع قابل للحامية مبوجب 

 هل ميكن ٔان يفيض هذا املرشوع ٕاىل اسـتحداث اخرتاع قابل للحامية مبوجب براءة؟

سـتخدم، ٕان ٔامكن، من ٔاجل اسـتحداث منتج ٔاو هل من املعزتم النفاذ ٕاىل املوارد ٔالغراض البحث أالاكدميي فقط ٔام هل ستُ 
معروفة؟ وقد يكون ذu املنتج ٔاو طريقة الصنع طريقة صنع تتيح طريقة جديدة ٔالداء معل ٔاو تتيح حال تقنيا جديدا ملشلكة 

  :هذا الصدد خيارات خمتلفة يف 20يورد البند المنوذÄ احلل ٔاهال للحامية مبوجب براءة. و   أو

 Äاتفاقات بأهداف خمتلفة20بند منوذ :  

  "حيّدد املوّرد واملتلقي الفئات التالية السـتخدام املوارد الوراثية اجلرثومية:
دام ٔالغراض �ختبار وإالحا� والتجارب البيولوجية واملراقبة (تشمل فقط اسـتخدا-ا يف �سـتخ :1الفئة 

ٕاطار �ختبارات والتجارية البيولوجية وبروتوكوالت املراقبة الوطنية الرمسية املقاب· لها)؛ و�سـتخدام 
  ٔالغراض التدريب والبحث؛

وارد الوراثية اجلرثومية ٔالغراض جتارية أالنشطة التالية دون �سـتخدام التجاري. يشمل اسـتخدام امل :2الفئة 
�قتصار علهيا: البيع وامحلاية مبوجب براءة واحلصول عىل حقوق امللكية الفكرية ٔاو نقل تþ احلقوق أو ٔاية 
  حقوق ٔاخرى ملموسة ٔاو غري ملموسة lلبيع ٔاو الرتخيص ، وتطوير املنتجات وطلب املوافقة قبل التسويق.

  :1ه �سـتخدام يف الفئة أوج
لن يطالب املتلقي مبلكية املوارد الوراثية اجلرثومية اليت اسـتلمها ولن يطلب حقوق امللكية الفكرية فهيا ٔاو يف 

املعلومات املتعلقة هبا. وٕاذا اكن املتلقي يرغب يف اسـتخدام تþ الاكئنات ٔاو اسـتغاللها الٔغراض جتارية، وجب 
؛ وحسب احلال، تناقش يف ضوء اتفاقية التنوع البيولوÄ مسأ� املاكفأة املناسـبة عليه ٔان يطلع املوّرد ٔاوال

  واملالمئة ملن مه ٔاهل للماكفأة وبõ املنشأ.
وسـيضمن املتلقي بأن يكون ٔاي خشص ٔاو مؤسسة، يتيح هلام املتلقي املواد الوراثية اجلرثومية، ملزمني lحلمك 

  ذاته.
  :2أوجه �سـتخدام يف الفئة 

 لتقامس املنافع املالمئ مع بõ املنشأ ومع "من مه أهل للماكفأة"، وٕاعامال ملبادئ اتفاقية التنوع البيولوÄ، ضام�
يسارع املتلقي فورا lٕطالع املوّرد والبõ اúي مت فيه ٔاوال النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية اجلرثومية، بأوجه 

لوراثية اجلرثومية و/ٔاو التكنولوجيا املسـمتدة مهنا و/ٔاو �سـتخدام التجاري املعزتم ف� يتعلق lملوارد ا
د يف املرفق الرشوط اليت مبوجهبا يمت تقامس املنافع مع ٔاحصاب املصاحل.   املعلومات املتعلقة هبا. وحتد9

سـيذكر املتلقي امس املوّرد ورمق السال� املرجعي وبõ املنشأ يف إالصدار اúي يعرض  لك فئات �سـتخدام:
  28لنتاجئ العلمية واملعلومات املتعلقة هبا املتأتية من اسـتخدام املوارد الوراثية اجلرثومية".فيه ا

 الرشوط العامة للحصول عىل براءة والترشيع الوطين وإالقلميي اخلاص

  تتباين قواعد حامية الرباءات يف خمتلف قوانني الرباءات الوطنية وإالقلميية.
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قابال للتطبيق الصناعي (ٔاو مفيدا) وجديدا (رشط اجلّدة) وغري بدهيـي (ٔاو ينطوي عىل ويشرتط معوما أن يكون �خرتاع 
  نشاط ابتاكري) وجيب الكشف عن �خرتاع يف طلب الرباءة وفقا ملعايري حمّددة.

تكون ذات ؤاوجه �ختالف ف� بني خمتلف القوانني تشمل املوضوع التقين اúي ميكن حاميته، مبا يف ذu ا¶االت اليت قد 
ص· lالخرتاعات القامئة عىل موارد وراثية. وقد تستبعد قوانني الرباءات مثال اكتشافات املواد املوجودة يف الطبيعة والنظر�ت 

العلمية وأالصناف النباتية ٔاو احليوانية والعمليات البيولوجية ٔاساسا ٕالنتاج تþ أالصناف النباتية واحليوانية خالل العمليات 
  ية ا�قيقة فضال عن �خرتاعات اليت قد ختّل lٔالمن العام ٔاو تتعارض ومبادئ أالخالق ٕاذا اسـتغلّت جتار�.البيولوج 

  واختار عدد من البõان استبعاد بعض فئات �خرتاعات اليت ميكن ٔان تكون لها ص· مبارشة lسـتخدام املوارد الوراثية.

افع lلتباين يف نطاق املوضوع اúي يسـتويف رشوط امحلاية مبوجب براءة واحرتامه وينبغي �عرتاف يف اتفاقات النفاذ وتقامس املن
  وفقا ملا تنص عليه خمتلف أالنظمة الوطنية وإالقلميية.

 هل ينبغي احلصول عىل امحلاية مبوجب براءة؟

علومات املتعلقة هبا. وامل عند صياغة ٔاي ترتيب تعاقدي، ينبغي وضع تعريف واحض لنطاق �سـتخدام املقرتح للموارد الوراثية
  الفكرية كنتيجة uú �سـتخدام؟ هل الهدف هو احلصول عىل حقوق امللكيةف الهدف املنشود:  توضيح عىلذu ٔايضا ويساعد 

ضافة بند يقيض بعدم يف البحث املسموح به يف العقد، وإ فٕاذا اكن البحث ٔالغراض أاكدميية فقط، اسـُتحسن النظر يف تعر 
ق امللكية الفكرية يف ٔاية موارد وراثية ٔاو النسل ٔاو املشـتقات املنقو� بناء عىل العقد دون موافقة ٕاضافية من احلصول عىل حقو 

املوّرد أالصيل للامدة ٔاو املعلومات املتعلقة هبا. ويكفل ذu البند حامية املاحن أالصيل للموارد ٔاو املعارف يف حال توصل lحث 
  يكون قابال للحامية مبوجب براءة.اخرتاع قد أاكدميي مبحض الصدفة ٕاىل اكتشاف 

وينبغي التوصل ٕاىل اتفاق واحض ورصحي بشأن طلب امحلاية مبوجب براءة لالخرتاعات املتأتية من النفاذ واسـتخدام املوارد 
  ة تنفيذ التقامس العادل للمنافع.الوراثية، يف ٕاطار التفامه العام حول كيفي

ٔاو أن يضع رشوطا عىل  تخدام الرباءات عىل �خرتاعات املتأتية من النفاذ ٕاىل املواردوقد يرغب موّرد النفاذ يف حرص اسـ 
  اسـتخدا-ا.

  اخليارات املتعلقة lلرباءات

 : ييل بعض اخليارات اليت مت اللجوء ٕالهيا فعال يف ٔارض الواقعف�

، كرشط تعاقدي للنفاذ (مثال يف يف ٔاية تطورات قامئة عىل النفاذ ٕاىل املوارد استبعاد حقوق امللكية الفكرية  -
  اتفاقات نقل املواد اليت متنح النفاذ ٔالغراض التقيمي ٔاو البحث الرصف فقط)؛

ف� يتعلق بأية تطويرات قامئة عىل النفاذ ٕاىل املوارد (حبيث يتعني عىل  وإاللزام lٕعداد تقارير والتشاور  -
ن املمكن حاميته مبوجب براءة، عند اختاذ قرار مسـتخدم املوارد ٔان يكشف ملوّرد املورد عن ٔاي اخرتاع م

  بشأن حامية �خرتاع مبوجب براءة ٔاو ال وlمس من ووفقا ٔالية رشوط)؛

عىل أن يكون ذu احلق خاضعا  وتأكيد حق مسـتخدم املوارد يف طلب براءات عىل اخرتاعات معّينة  -
خدام املوارد بصورة عامة (انظر ٔايضا خيار لرتتيبات مالمئة لتقامس املنافع املتأتية من الرباءات ومن اسـت

�شرتاك يف ملكية ٔاية براءات، املفّصل ٔاد�ه)، وميكن ٔان تشمل �لزتام مبشاطرة نتاجئ أالحباث ٔاو جتميعها 
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äحة النفاذ غري املرشوط ٔالغراض �سـتخدام التجاري ٔاو البحث أو �ستيالد، من ٔاجل ٕاäحة النفاذ وإ 
البõان النامية ٔاو ٔالغراض ٕانسانية، ومنح تراخيص يف ظروف خمتلفة تöىش  برشوط تفضيلية لفائدة

  وأهداف موّرد املوارد ومصاحله؛

فٕاذا اختار مسـتخدم املوارد عدم مواص· البحث ٔاو التطوير ٔاو ٕاذا أخفق يف و�حتفاظ ببعض احلقوق،   -
حتفاظ lحلق يف التحمك يف التقنيات اجلديدة حتقيق املنافع من املوارد كام اكن متوقعا، جاز ملوّرد املوارد �

رت يف ٕاطار االتفاق الثنايئ؛   اليت طّوِ

ولمتكني امجلهور من النفاذ ٕالهيا، ٔاي نرشها لضامن  وٕاماكنية نرش نتاجئ بعض أالحباث انطالقا من مبدأ دفاعي  -
"حرية العمل" lلنسـبة امن مآلها ٕاىل املþ العام ومنع ٔاي طرف آخر من طلب حقوق امللكية الفكرية فهيا وض

  ٕاىل تþ التقنيات؛

، مثل ٕالزام مسـتخدم املوارد بذكر مصدر املوارد الوراثية ٔاو ظروف وفرض رشوط أخرى بشأن الرباءات  -
  النفاذ يف ٔاي طلب براءة بشأن اخرتاعات �جتة عن النفاذ ٕاىل املوارد؛

قع ذu عىل ملكية حقوق امللكية الفكرية، مثل اúي حيّق ملسـتخدم املوارد ٕاجراؤه وو وتوضيح نطاق البحث  -
  التطوير ٔاو التحسني الالحق لالخرتاع أالصيل والبحث التطبيقي ٔالغراض �سـتخدام الصناعي لالخرتاع.

وليست تþ سوى بعض اخليارات اليت ميكن اختيارها. وقد يتعني اسـتكشاف لك تþ اخليارات من ٔاجل ٕاجياد التوازن السلمي 
  مبا يضمن إالنصاف والفعالية يف حتقيق منافع مشرتكة. بني املصاحل

 ٕاذا اكن اجلواب lٕالجياب، فلمن تعود ملكية �خرتاع؟

يقوم �شرتاك يف امللكية معوما عىل �شرتاك يف ٔابوة �خرتاع. ومع ذu، قد يتفق الطرفان عىل ٔان يكو� رشاكء يف ملكية ٔاية 
�خرتاع. وهناك من يفّضل ترتيبات ٔاكرث تنوعا: فقد تُمنح حقوق الرباءات يف �خرتاعات الناجتة عن براءة، ٔا� اكن ٕاسها-ام يف 

البحث ٕاىل املتلقي، رشط تقامس املنافع الحقا lسـتثناء يف أالرايض إالقلميية للموّرد حيث يشرتك املوّرد يف ملكية الرباءات ٔاو 
 تعود Z ملكيهتا اكم·.

  �عتبارات العملية ٔاخرى:وف� ييل بعض 

: يف مؤسسات البحث والتعلمي مثل اجلامعات، ميكن أن يعترب املوّظف مالاك لالخرتاع يف اخرتاعات املوظفني  (ٔا)
حال اسـتنبط املوظف (الباحث ٔاو االٔاكدميي مثال) ذu �خرتاع يف نطاق مع~. وقد ال ترسي هذه القاعدة 

يف مادة بيولوجية، وقد تكون هلم حقوق متباينة يف �خرتاع،  عىل الطالب املشاركني يف مرشوع حبث
  وينبغي مراعاة لك ذu يف ترتيب ٔاحاكم امللكية الفكرية يف االتفاق؛

ربّام احتفظ ماحن النفاذ ٕاىل املادة البيولوجية ؤاية معلومات مرتبطة هبا ببعض احلقوق التعاقدية ف�  املوّرد:و  (ب)
�جتة عن البحث املنجز عىل املادة أو املعلومات املرتبطة هبا ٔاو ف� يتعلق بتطويرها ٔاو يتعلق مبلكية ٔاية براءة 

  ترخيصها؛

: قد تكون للمنظمة اخلاصة ٔاو الهيئة احلكومية الراعية بعض املطالب يف ملكية ٔاية براءات املنظمة الراعيةو  (ج)
ن اكن الباحث قد احتفظ lحلق �جتة عن مرشوع البحث التعاوين ٔاو يف أوجه اسـتخدا-ا، حىت وإ 

 أالسايس يف احلصول عىل حقوق الرباءة.
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 مناجه للتعامل مع ملكية الرباءات

متنح امللكية للموّرد ضام�ت تكفل بأن تكون Z اللكمة يف كيفية تطوير املوارد ؤاية تكنولوجيا مسـمتدة من املوارد الوراثية 
  واسـتخدا-ا وتعمميها.

ناجتة عن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية غري اكفية وحدها لتحقيق منافع ملموسة ٔاو اكفية يف غياب اسرتاتيجية ولكن ملكية الرباءات ال 
  خاصة lٕدارة حمفظة براءات بفعالية.

ومن بني �عتبارات العملية يف هذا املضامر ٔان احملافظة عىل حمفظة براءات وممارسـهتا، ربّام يف عدة بõان، يه معلية معقدة وقد 
 uحملافظة عىل الرباءة وٕانفاذها، ومن املمكن رمغ ذl الرباءة معوما �لزتام املايل وإالداري uرا كبريا. ويتحمل ما�تقتيض است

 اختيار ترتيبات ٔاخرى يف االتفاقات التعاقدية.

  خمتلف املناجه لتنظمي تþ امللكية.ومن اخليارات املتاحة ٔايضا �شرتاك يف ملكية الرباءات لكن ال بّد من التفكري مسـبقا يف وقع 

ويف حال اختيار امللكية املشرتكة، يتعني عىل الطرفني النظر يف كيفية �شرتاك يف بعض املسؤوليات، مثل ٕايداع طلب الرباءة 
 هذا واحملافظة علهيا، وٕانفاذ الرباءة يف حال التعدي، والتفاوض يف رشوط ٔاي اتفاق ترخيص الحق واالتفاق عىل بنوده. ويف

الصدد، قد تفتقر املنظمة اليت تبارش البحث يف املادة الوراثية ٕاىل الكفاءة الالزمة لتسويق املنتج الناجت عن ٔاي مرشوع حبث 
�حج ويتعني يف تþ احلا� ٕارشاك طرف ¡لث. وتþ ترتيبات مفص· ينبغي االتفاق علهيا مضن االتفاقات العامة احملّددة ٔالغراض 

ملنافع. وتقتيض بعض الرتتيبات مثال من ٔاي ترخيص للرباءات الناجتة عن النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ٔان حييل ٕاىل النفاذ وتقامس ا
  االتفاق أالصيل بشأن النفاذ وتقامس املنافع.

وافقة ويف حال عادت ملكية حقوق امللكية الفكرية ٕاىل أكرث من ماu، تنّص بعض أالنظمة القانونية عىل رضورة احلصول عىل م
لك من املالكني كرشط من رشوط التنازل ٔاو الرتخيص، ٔاي ٔاهنا تقتيض موافقة مجيع املالكني قبل الرشوع يف تطوير الرباءة 

اسـتغاللها. ويف حاالت ٔاخرى، وما مل يتفق املشرتكون يف امللكية عىل خالف ذu، جيوز ٔالي واحد مهنم اسـتخدام �خرتاع   أو
ع ٕاىل غريه من املالكني. وقد يكون من الصعب ترتيب رشااكت ثالثية أالطراف بني املرّخص هلم املشمول lمحلاية دون الرجو 

 احملمتلني والغري.

وقد يكون من أاليرس عىل ٔاحد املشرتكني يف امللكية ٔان يرّخص حصته يف الرباءة أو يبيعها ٕاىل مشرتك آخر يف امللكية، رشيطة 
و مواص· ا�فع ٔاو ٔاية رشوط ٔاخرى. وقد يكون من أالنسب يف حاالت أخرى التنازل عن �سـمترار يف النفاذ ٕاىل التكنولوجيا أ 

l اية محلملكية ٔاية براءة �جتة لقاء منافع ٔاخرى، مثل الرتخيص ا¶اين السـتخدام املنتج ٔاو طريقة الصنع ٔاو احلل التقين املشمول
ٕاىل التكنولوجيا مثل الهيئات العامة ٔاو رشاكت من البõان النامية  براءة، ٔاو منافع أكرب مثل تقدمي ضام�ت للغري lلنفاذمبوجب 

  الباحثني يف مرشوعات حبث غري جتارية.  أو

 ملخص القضا�

  النظر فهيا:املتعلقة lلرباءات اليت قد يتعنيتلخص النقاط التالية القضا� 

: هل سـيفيض النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية واملعلومات املتعلقة هبا اخرتاع يسـتويف رشوط امحلاية مبوجب براءة  (ٔا)
ٕاىل اسـتحداث اخرتاع يسـتويف رشوط امحلاية مبوجب براءة؟ ويف حال اكن اجلواب lلنفي واكن النفاذ هدفه 

، فينبغي بيان ذu رصاحة يف الرتتيب التعاقدي وإالعالن عن ٔاغراض النفاذ بوضوح فقطاكدميي االٔ البحث 
uú. وقد تتباين بقدر كبري املوضوعات أالهل للحامية مبوجب براءة من بõ ٕاىل آخر. وهناك اختالف  وفقا
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ٔايضا يف مفهوم موّرد النفاذ ومسـتخدم املوارد ملا يعتربانه ٔاهال للحامية مبوجب براءة انطالقا من منظور لك 
  واحد مهنام ومصاحله.

لرتتيبات املتفق علهيا بشأن احلصول عىل براءات ٔالية اخرتاعات : ما يه االطرف اúي حيصل عىل الرباءاتو  (ب)
�جتة عن النفاذ؟ وكيف يتفق موّرد النفاذ ومسـتخدم املوارد عىل احلصول عىل الرباءات؟ وهل من رشوط 
تقيض lٕالبالغ عن �خرتاعات ٔاو اتفاق عىل ترتيبات خاصة بشأن اسـتصدار الرباءات ٔاو مهنج عام مجليع 

  الناجتة عن النفاذ؟ �خرتاعات

: من سـيكون ماu (ماليك) الرباءة الناجتة عن النفاذ؟ وهل سـتعمتد امللكية عىل قضا� مثل ملكية الرباءاتو  (ج)
قمية ٕاسهام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ومسـتوى إالسهام العلمي وسائر إالسهامات؟ وهل سـتكون 

سـتخدم ٔا� اكن ٕاسهام لك واحد مهنام يف �خرتاع؟ ٔاو هل سـيحتفظ ملكية الرباءة مشرتكة بني املوّرد وامل 
موّرد النفاذ lمللكية؟ وقد يتعني النظر يف مطالب املنظمة اخلاصة ٔاو الهيئة احلكومية الراعية ف� يتعلق مبلكية 

  ٔاية براءات �جتة عن املرشوع التعاوين أو lسـتخدا-ا.

اك يف ملكية براءة، كيف سـتوّزع املسؤوليات الناجتة عن �شرتاك يف : يف حال �شرت امللكية املشرتكةو  (د)
  امللكية؟ مثال ف� يتعلق lٕاليداع واحملافظة وإالنفاذ. ومن ٔاين تأيت املوارد ٔالداء تþ أالنشطة؟

ة : ما هو المنوذج أالنسب السـتغالل الرباءة والسـتخدام التكنولوجيا اجلديدة املسـتنبطاسـتغالل الرباءةو  (ه)
الرتخيص ٔام التنازل ٔام املرشوع املشرتك؟ ومن يتوىل التفاوض يف رشوط ٔاي ترتيب هل هو وتعمميها، 

الحق بشأن اسـتغالل الرباءة واالتفاق عىل رشوطه؟ وميكن للطرفني التفاوض بشأن تراخيص لتسويق نتاجئ 
  البحث ٔاو �سـتعانة برشيك جتاري ٔاو صناعي آخر بعد التأكد من نتاجئ البحث.

: كيف توّزع املنافع النقدية ٔاو غري النقدية املتأتية من �سـتغالل التجاري للرباءة ومىت توّزع تقامس املنافعو  (و)
وعىل من؟ وقد حيتفظ موّرد النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ؤاية معلومات متعلقة هبا ببعض احلقوق التعاقدية ف� 

ءة ذاهتا. وميكن مشاطرة ٕاäوات الرتخيص مع املوّرد، كام قد يفّضل يتعلق بتقامس املنافع، ٔا� اكنت ملكية الربا
املوّرد احلصول عىل منافع برسعة وعىل أالجل القصري. ويف ٔاي حال، ينبغي النظر يف وضع ترتيبات 

ٕاجراءات لضامن عودة املنافع املتفق علهيا ٕاىل املوّرد، من خالل أحاكم ملراقبة تنفيذ العقد مثال ٔاو صندوق   ٔاو
  است�ين لتقامس املنافع.

: كيف حيافظ الطرفان عىل الرسية؟ يؤدي مبدٔا الرسية دورا مركز� يف نظام الرباءات ومن شأن والرسية  (ز)
ترسب ٔاية معلومات رسية ٕاىل املþ العام ٔان يؤثر سلبا عىل مسـتقبل الرباءات. وال بّد ٕاذًا من احلفاظ عىل 

املالمئة. وينبغي النظر يف االتفاق عىل الرشوط املتعلقة lلنرش حرصا عىل ٔاال الرسية ٕاىل غاية تأمني امحلاية 
Ä21 يؤدي النرش املبكر ٕاىل تدمري مسـتقبل حقوق الرباءة. ويرد يف البند المنوذ :uأد�ه مثال عىل ذ  
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 Äبند الرسية21بند منوذ :  

/ شعبة التشخيص ومعاجلة الرسطانح ل "حيافظ الطرفان عىل رسية نتاجئ �ختبارات ويؤجل ٔاي نرش حىت تتا
فرصة ٕايداع طلب براءة يف الوال�ت املتحدة أالمريكية بشأن  (DTP/NCI) ملعهد الوطين ملاكحفة الرسطانا

  29".6ٔاية عوامل فاع· يمت عزلها. ويودع ذu الطلب وفق الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

: عند ٕاجناز أعامل البحث، ما يه ٔاوجه �سـتخدام املتاحة ف� يتعلق lملواد وضام�ت بشأن امللكية الفكرية  (ح)
ٔاو البيا�ت املشمو� حبقوق امللكية الفكرية اليت ميلكها الغري؟ وهل ينبغي طلب ضام�ت أو منحها ف� يتعلق 

 Äاحلقوق من امللكية الفكرية؟ ويرد يف البند المنوذ þالضام�ت: أد�ه مثال عىل استبعاد 22بت  

 Äامللكية الفكرية اليت قد ميلكها الغري22بند منوذ :  

قد يكون اسـتخدام املواد خاضعا حلقوق امللكية الفكرية. وال ينّص هذا االتفاق عىل منح ٔاية تراخيص رصحية "
حقوق ٔاو مضنية ٔاو حقوق ٔاخرى لفائدة املوّرد مبوجب ٔاية براءات ٔاو طلبات براءات ٔاو ٔارسار جتارية ٔاو ٔاية 

ملكية ٔاخرى. وعىل وجه التحديد، ال تُمنح ٔاية تراخيص رصحية ٔاو مضنية ٔاو ٔاية حقوق ٔاخرى من ٔاجل 
  30."اسـتخدام املادة ٔاو ٔاية براءات مرتبطة هبا ٔالغراض جتارية

 العالمات التجارية والبيا�ت اجلغرافية

 ت اجلغرافية:ميكن النظر يف القضا� التالية املرتبطة lلعالمات التجارية والبيا�

ٕاىل اسـتحداث سلع ٔاو خدمات حتمل ٕاشارة واملعلومات املرتبطة هبا هل سـيؤدي النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية   (ٔا)
ممزية تربط السلع ٔاو اخلدمات مبوّرد هذه املوارد الوراثية؟ مثل لكمة بلغة حملية تصف هذه املوارد، أو رمز 

 Ä23قبي· ما. انظر البند المنوذ:  

 Äحامية العالمات التجارية :23بند منوذ  

زينياك"  –) ٔاو "هانيو Astra - Haniaهانيا" ( –هو "ٔاسرتا  خاصسـيطلق عىل ا�واء امس جتاري "
)Hanio - Zeneca كسـتان واململكة املتحدة وغريهام منl وسـيودع طلب لتسجيل العالمة التجارية يف (

  31."نة الثانية من العقدالبõان/أالقالمي املسـهتدفة يف هناية السـ 

الرمز، ويف حال اكن اجلواب  طلب ٕاذن السـتخدام هذه اللكمة ٔاو هذإاذا اكن أالمر كذu، فهل ينبغي   (ب)
lٕالجياب، مفّمن يطلب هذا إالذن وما يه الرشوط املتفق علهيا؟ وما يه التقييدات اليت ينبغي فرضها عىل 

  مثال؟هذا �سـتخدام ملراعاة اجلوانب الثقافية 

ومن سـميþ هذه العالمة التجارية؟ ومن سيتحمل تاكليف تطويرها وتسجيلها واحملافظة علهيا، مبا يف ذu   (ج)
  دفع رسوم التجديد وإالنفاذ؟

                                                           
وحكومة بõ  (DTP/NCI)خيص ومعاجلة الرسطان التابعة للمعهد الوطين ملاكحفة الرسطان يف الوال�ت املتحدة أالمريكية مذكرة منوذجية للتعاون بني شعبة التش  29

 .2املصدر/منظامت بõ املصدر، البند ٔا.
خدام مادة وراثية من مجموعة اسـتنبات اتفاق منوذÄ لنقل املواد: البنود والرشوط اخلاصة lالتفاق المنوذÄ للرتخيص احملدود وغري �سـتئثاري من ٔاجل اسـت 30

 .7للجمهورية التشـيكية، معهد ٔاحباث احملاصيل، البند  (CCDM)الاكئنات ا�قيقة اللبنية 
د للسموم" يف جذور ويتانيا سومنيفريا (نبتة هانيا) من ٔاجل العالج املضا (WSG)مرشوع منوذÄ بشأن "التغيري الورايث للربوتني السكري املثّبط للهيالرونيداز  31

 ونزا، lكسـتان).بني رشكة ٔاسرتا زينياك (لصناعة أالدوية)، اململكة املتحدة، واملعهد الوطين للصحة lٕسالم ٔاlد واحلكومة احمللية لكرمي ٔاlد (وادي ه
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مة التجارية؟ وهل من الشائع أن مينح ٔاحصاب العالمات ما هو المنوذج التجاري أالنسب السـتغالل العالو   (د)
 يف بõان خمتلفة ترخيصا لالنتفاع هبذه العالمات يف تþ البõان. وهل ميكن العاملنيمن  مهغريالتجارية ل

 التنازل عن العالمة التجارية؟

ميكن ملوّرد املوارد تجارية و�نتفاع هبا وترخيصها؟ و كيف ميكن توزيع ٔاية منافع تتأىت من امتالك العالمة ال و   (ه)
املنافع برصف النظر ّمعن ق تعاقدية معينة ف� خيص تقامس الوراثية ؤاية معلومات مرتبطة هبا �حتفاظ حبقو 

 ميþ العالمة التجارية.

 ممّزيِ ملاكنمنتج تقليدي و  واردص· مثال بني امل وهل هناك؟ يةاجلغراف  lلبيا�تمرتبطة  الوراثيةهل املوارد   (و)
مسعة أو سامت  وأ جودة ذي منتج يف الوراثية  املوارد ستُسـتخدموهل املوارد؟ هذه  تتوافر فيه جغرايف

اجلغرافية  البيا�تحرتام ال هااختاذ ينبغيوما يه الرتتيبات اليت اجلغرايف؟  أص~ٕاىل  اساسأ ٔاخرى تعزى 
  حامية مناسـبة للبيا�ت اجلغرافية؟ الöس، ٔاو املوجودة

 حق املؤلف

. ٔاو تُسجل بطريقة ٔاخرى املعارف التقليديةتدون وعندما الوراثية املوارد عن سجل معلومات تُ عندما  نشأ حق املؤلفي  ميكن أن
l التالية املرتبطة حبق املؤلف: ميكن النظر يف القضا�. و هاسـتخدامهذا احلق و ملكية وقت النفاذ، عىل  ،التفاقويوىص 

لحامية ل ٔاهالتكون مواد ٔاصلية  ٕاعداداملرتبطة هبا ٕاىل املوارد الوراثية واملعلومات  هل سـيؤدي النفاذ ٕاىل  (ٔا)
املعارف التقليدية   تلٕاذا ُجس و قواعد البيا�ت؟  وأ  التقنيةالرسوم  وأ حق املؤلف مثل النصوص مبوجب 
ل؟ يسج الت املرتبطة بذu  واملنافعاحلقوق سـتوزع كيف ف ، مثال ٔاو كتاب يف مقا� الوراثيةlملوارد  املرتبطة

 ما قاعدة بيا�ت وميكن حامية بنيةحقوق امللكية الفكرية يف قواعد البيا�ت. ٕاىل خاص  اهöم وال بد من ٕايالء
  .املرتبط مبضموهناملؤلف اق حبدون املساس ا يف حد ذاهت

يف وملوارد الوراثية؟ l املرتبطةعارف التقليدية امل تتضمنلمصنفات اليت ل  lلنسـبةحق املؤلف  من سـميþو   (ب)
، مؤلف املؤلفوليس املوظف/  ،صاحب العمليُعترب جلامعات، ث مثل او من مؤسسات البح الكثري

املعارف ملوّرد  النفاذ أن خيول مسـبقاتفاق ميكن الٔاعده املوظف يف نطاق مع~. ومع ذu،  ياú املصنف
 التقليدية ملكية حق املؤلف.

ميكن وهل امللكية املشرتكة حلق املؤلف؟  املرتتبة عنملسؤوليات توزع اكيف سـ  شرتك،امل تأليف ال  يف حا�و  (ج)
مفا ٕاذا اكن أالمر كذu، و  للغري ٔاو منحه ترخيصا هبا؟ يف التأليف تعاونال  محمية �جتة عنمواد التنازل عن 
  شرتكة.امل قوق احلٕادارة خبصوص رشاكة  اتفاق ٕابرام وال بد من النظر يف؟ يه الرشوط

توقيع اتفاق نقل عىل لنرش، من رشوط اكرشط رب املؤلف، وقد جيُ  سـتنرش املصنفات؟ ويف أي نسق؟ ٔاينو   (د)
ل حق املؤلف ا�ور�ت جمال نرش  يفشائعة امرسة امل وهذهدار النرش. ٕاىل ق هذا احلملكية مبوجبه  ُحتو9

التعدي عىل احلقوق ٔاو التشهري  منمن امحلاية ا�ولية ممكن ن ٔاقىص قدر ضاممن ٔاجل وا¶الت 
  املؤلف املعنوية. وقحق يفا لن يؤثر �نتحال. وهذ  ٔاو

؟ املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلفنرش  من املتأتيةاملنافع النقدية وغري النقدية  ستمت معلية تقامس كيفو   (ه)
قوق تعاقدية معينة ف� يتعلق بتقامس حب�حتفاظ  هبا ص·متاملوارد الوراثية ؤاية معلومات  ملوّرد وميكن
 þ حق املؤلف.مين النظر معّ ، بغض املنافع
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 وهل ينبغي طلب فكرية؟اللكية حقوق الغري املرتبطة lمل مواد ٔاو بيا�ت تشملها  سـتخدامميكن ا وكيف  (و)
  ؟ذه احلقوق ٔام هل ينبغي توفريهامتعلقة هب تضام�

 32ةيالنبات ف اصناالٔ حقوق 

 .33املوارد الوراثية النباتية ٔاشاكل شلك -م منيه نباتية ال صناف االٔ 

 يف مسألتني عىل أالقل وهام:وتقامس املنافع  عالقة lلنفاذنباتية ال صناف ولالٔ 

 ؛نباتية إالهيا ٔاصناف يُنفذاليت  الوراثيةقد تكون املوارد  •
  ٔاصناف نباتية جديدة.يتيح مواد وراثية تُسـتخدم يف اسـتنبات  وراثيةملوارد الالنفاذ ٕاىل ا ٔالنو •

وتقامس  النفاذرشوط ٔاساس مللكية الفكرية ينبغي النظر فهيا قبل التوصل ٕاىل اتفاق عىل متعلقة l مسائلقد تُطرح ويف لكتا احلالتني، 
  املنافع.

والغرض من  وراثيةاملوارد ال النفاذ ٕاىللقضا� احملددة التالية املتعلقة حبقوق الصنف النبايت اعöدا عىل طبيعة ا وميكن االتفاق عىل
 ا:سـتخدا-ا

جديد (ٔاصناف نباتية   تطوير صنف نبايت املرتبطة هبا ٕاىل املعلومات و املوارد الوراثية  ذ ٕاىلسـيؤدي النفا هل  (ٔا)
  ٔانشطة البحث أالخرى؟ٔاو  عن طريق �ستيالد جديدة)

وفقا للهنج أالمر  خيتلف هذاو )؟ أالصناف اجلديدةلهذا الصنف اجلديد (اليت ميكن توفريها اية يه امحل وما  (ب)
بعض البõان وتتيح لصنف النبايت. يوجد ما يشـبه حقا خاصا ل ، وبوجه عامالقوانني الوطنية.  اúي تتبعه

  .لها ٔاو كبديلالصنف النبايت اجلديد قوق كتمك· حلرباءات مبوجب الديدة اجلنباتية ال صناف االٔ حامية ٕاماكنية 

املوارد النفاذ ٕاىل عن  الناجتة ديدةٔالصناف النباتية اجلااحلصول عىل حامية رضورة عىل مىت تتفق أالطراف و   (ج)
  امللكية الفكرية؟ الوراثية مبوجب حقوق

لكية امل تعمتد سـ  وهل؟ أالقالمي lختالفu سـيختلف ذمن سـميتþ حقوق صنف نبايت جديد، وكيف و   (د)
امللكية  يف امتالك حقوق سيشرتاكنسـتخدم امل وّرد و ٔان املالنباäت؟ ٔام  استيالدفقط عىل املسامهة يف 

سـتوزع  يف حاالت امللكية املشرتكة، كيفوجديد؟ صنف  استيالدض النظر عن املسامهة يف بغ الفكرية
  متول؟كيف سـ و إالنفاذ ٕالدارة و امسؤوليات 

                                                           
اية ٕاما عرب حقوق منفص· وخاصة (يطلق علهيا ُطور نظام حاميٍة مبوجب امللكية الفكرية خصيصا لٔالصناف النباتية اجلديدة. وتتيح خمتلف أالنظمة الوطنية امحل 32

ة محلاية أالصناف "حقوق مسـتو�ي النباäت" ٔاو"حقوق الصنف النبايت")، أو عرب براءات أالصناف النباتية ٔاو لكهيام. وقد وضعت كثري من البõان ٔانظمة خاص
، من خالل اتفاقية أالوبوف ، النظام ا�ويل الوحيد املنسق محلاية أالصناف النباتية. ويضم النباتية. ويرعى �حتاد ا�ويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة (أالوبوف)

دو� عضوا. وتتيح اتفاقية أالوبوف امحلاية ملسـتو� صنف نبايت جديد يف شلك "حقوق مسـتو� النباäت" ٕاذا اكن الصنف يفي lلرشوط  �68حتاد حاليا 
وجيب، عىل وجه اخلصوص، ٔان يكون الصنف جديدا وممزيا ومتجانسا و¡بتا وتكون Z تسمية مناسـبة. وعندما تكون الرتتيبات  املنصوص علهيا يف اتفاقية أالوبوف.

ارد الوراثية، بشأن النفاذ ٕاىل املو التعاقدية للنفاذ ٕاىل املوارد الوراثية ذات ص· lٔالقالمي اليت تشملها اتفاقية أالوبوف، ينبغي أن تراعي انعاكسات اتفاقية أالوبوف 
يرد تفسري هذه املسائل يف رد *. خرةواملوافقة املسـبقة املسـتنرية، وتقامس املنافع ف� خيص"إالعفاء اخلاص lملسـتو�ين"، ومزارعي �كتفاء اúايت، وبذور املزرعة املدّ 

أن التنوع البيولوÄ، ويه متاحة عىل املوقع التايل: الصادرة عن أالمانة التنفيذية لالتفاقية بش 2003يونيه  26أالوبوف عىل املذكرة املؤرخة 
http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf 

 >. http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm#what_is_a_pvرابط التايل: <للمزيد من املعلومات عن أالصناف النباتية، يرó �طالع عىل ال 33
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املتفق شاكل االٔ ما يه و ؟ من سيسـتغ~، و ٔاي ٕاقلمييف و، جتار� الصنف النبايتحق  كيف ميكن اسـتغاللو   (ه)
  أالصيل؟ للنفاذكرشط احلق هذا ترخيص علهيا يف 

لملكية ل  خرىاالٔ االت وكام هو حال ا¶�سـتغالل التجاري؟ تتأىت من هذا ٔاية منافع  ميكن توزيعيف ك و   (و)
قوق حبظ احتفمرتبطة هبا �معلومات  املوارد الوراثية وأيةميكن ملوّرد ، الوراثيةالفكرية املسـمتدة من املوارد 

  امللكية الفكرية. þ حقوقمين بغض النظر معّ املنافع تعاقدية معينة ف� يتعلق بتقامس 

 أالرسار التجارية

 املكشوف عهنا:رسية ٔاو غري ال علومات حول املاملسائل التالية تُثار قد 

سـتوجب رسية قد ت  معلوماتٕاىل النفاذ ٕاىل  املرتبطة هبااملوارد الوراثية واملعلومات هل سـيؤدي النفاذ ٕاىل   ٔا)(
  متأنية وحامية مناسـبة؟ معاجلة

lعتبار  اتفاق رسية محلاية هذه املعلوماتالتفكري يف ٕابرام واملسـتخدم ينبغي للموّرد ٕاذا اكن أالمر كذu، و   (ب)
  التالية: االتفاق الرشوط تضمني هذاذات ٔاولوية. وميكن ذu مسأ� 

  ؛االتفاق ملعلومات اليت يشملهااوصف   "1"

  ؛الالزمةطبيعة امحلاية و  "2"

ٕاىل املعلومات، مبا يف ذu احلاجة ٕاىل أالشخاص املرصح هلم lلنفاذ (به املسموح نطاق الكشف و  "3"
معلومات املتلقية للاملؤسسة  يفاملعنيني  املتعاقديناملوظفني ٔاو  شمللرسية ت lوضع الزتامات 

  ؛الرسية)

للبحث غري التجاري، ٔاو لتطوير أو  ،ٔاو التجاري التقين(للتقيمي به املسموح نطاق �سـتخدام و  "4"
  ؛)معني منتج جتاري

ٕاىل املعلومات  النفاذنشأت نتيجة تكون قد لملكية الفكرية ل  ٔاخرىحقوق ٔاية وٕادارة  ملكيةو  "5"
  وٕادارة هذه احلقوق؛ تقيمي ٔاو �ختبارال الرسية كام هو احلال يف معلية 

  ؛به املسموح ملعلومات الرسيةااسـتخدام حتديد مدة و  "6"

  .هإالبالغ عنرسية وال علومات املاسـتخدام  رصدو  "7"

  اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية: الرتخيص  جمي

خرتاع Z قمية ، يف حد ذاته، ٔان �مثال ال يعين نح براءةمف منفعة اقتصادية. ٔالحد وفر يحق امللكية الفكرية يف حد ذاته ال ٕان 
ىل قدر كبري من عرباءات التسويق حق من حقوق امللكية الفكرية مثل طوي قد ينجتار�. وعالوة عىل ذu، ؤانه جمد  اقتصادية

  مثل اجلامعات.املتخصصة  الرشاكت الصغرية ومؤسسات البحث تقبلهاا°اطر التجارية اليت قد ال 

 م، ولكهنذاهتايف حد عدم تسويق حقوق امللكية الفكرية  الوراثيةملوارد ا مسـتخديميفضل الكثري من وبسبب هذه �عتبارات، 
 هذه تشملو حبا{م. الٔ تجارية ال نافع امل حلصول عىل ا بغيةٕادارة هذه احلقوق خيارا ميكهنم من تلفة ا° يارات اخل بني  ينتقون من

  واملشاريع املشرتكة. والتنازلاخليارات الرتخيص 
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  34اتفاقات الرتخيص

lملوارد الوراثية واملعلومات ذات  املرتبطةالفكرية  خاص السـتغالل حقوق امللكيةبشلك  وسـي· شائعةاتفاقات الرتخيص يه 
ينص عىل وقع اتفاق ترخيص يُ صناعي، ال تجاري ٔاو ال تطبيق ال ٔالغراض  النفاذيف حا� و، مبا يف ذu املعارف التقليدية. هبا الص·

 ضمن التوزيع العادل للمنافع الناشـئة.يو  معقو� عىل ذu النفاذن ماكفأة امض

  رتخيصقضا� البقامئة 

ما مل تُنشأ اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية  تفاصيلعدم اخلوض يف  هاو مسـتخدمالوراثية و املوارد و موّرد من املمكن ٔان خيتار
سـندات  جرد، كجزء من معلية بيد ٔانه قد يكون من املفيد ة التجاريتني.قميال و  ىدو ما قد تنطوي عليه من اجل قميّ وق ويُ قهذه احل

. املطبقة لرتاخيص يف سـياق القوانني ا�ولية ٔاو إالقلميية أو الوطنية ٔاو اللواحئاملرتبطة lالتالية  القضا�امللكية الفكرية، النظر يف 
طبيعة نتاجئ البحث ٕاال عندما تكون  تفصيلب  أن ال تُتناولو  ٔاوليةيف مرح·  ة للنقاشبعض هذه القضا� مفتوحٔان تظل  وال بد

  :معروفة عىل حنو ٔافضلواحöالهتا  الوراثيةتأتية من املوارد والتطوير امل 

ال أو  هاترخيص  ميكنما يه حقوق امللكية الفكرية الناشـئة عن التعاون اليت  :تعريف املصطلحات والنطاق  (ٔا)
العالمة وعدم اسـتخدام  معنينتاج منتج الٕ  رباءةب ٕانتاج محمية اسـتخدام معلية(مثل احلق يف  ميكن ترخيصها؟

  ؟سـتخدام املرخصيف � املسموح به نطاقال ما هو و  ؟الغرض من الرتخيصما هو و  ).التجارية املرتبطة هبا

Z من حيتفظ lمللكية؟ ويف حا� امللكية املشرتكة، من اúي حيق  :هبا رخصاململكية حقوق امللكية الفكرية و   (ب)
 :24، وما يه الرشوط؟)، انظر عىل سبيل املثال البند المنوذÄ منح الرتاخيص

 Äملكية حقوق امللكية الفكرية24بند منوذ :  

 وزارة الزراعة وأالغذية الزراعيةل سالالت املسـتو�ة من ا�اخلال (الرتخيص)، يُفهم ٔان  4رهنا lملادة "
هبذه الكندية ؤان مجيع حقوق امللكية الفكرية املرتبطة  وزارة الزراعة وأالغذية الزراعيةالكندية يه مþ ل

  35 "الكندية وتبقى كذu وزارة الزراعة وأالغذية الزراعية تؤول ٕاىل سالالتال 

اسـتخدام  ففي حا� .)وغري املمنوحة(املمنوحة قوق احلالرتخيص ينبغي أن حيدد  هبا: رخصاملمنح احلقوق و   (ج)
 ميكن ٔان يقترص مثال، العالمة التجارية املرتبطة هباوعدم اسـتخدام  معنينتاج منتج الٕ  رباءةب ٕانتاج محمية معلية

 ؛تجاريةال لبحث ٔاو أالغراض غري عىل اسـتخدام �

 ؟اسـتئثاري أم غري ٔام اسـتئثاري، ترخيص حرصي؟ هميكن منحاúي رتخيص الما هو نوع  :الرتخيصنوع و   (د)
وما هو املرخص Z. اليت يقد-ا  ٔاو غريها من املدفوعاتإالäوات  مقدار سـيؤثر يفنوع الرتخيص املمنوح ٕان 

من ٔايضا  منح ترخيص من الباطن يك يمتكن الغريميكن وهل ؟ سيرسي فهيا الرتخيصاليت  إالقلمي ٔاو أالقالمي
فلمن ميكن منح هذا الرتخيص وما يه ٕاذا اكن أالمر كذu، و  املعنية؟ قوق امللكية الفكريةحب �نتفاع

ص lحلق يف اسـتخدام �خرتاع ي سـ هل و رشوط؟ اكم وال أالح املطلوب وهل من  احملمي؟حتفظ املرّخِ
  ؟من يقوم lلتسجيلٕاذا اكن أالمر كذu، و  ؟الوطنية ا°تصة تإالداراالرتخيص �ى تسجيل 

  .املرخص Zاليت يقد-ا  ٔاو غريها من املدفوعاتإالäوات  مقدار يفنوع الرتخيص املمنوح سـيؤثر و 

                                                           
العالمة التجارية لتطويره واسـتخدامه جتار� مع احتفاظه اتفاق الرتخيص هو اتفاق يسمح للمخرتع بأن مينح لالٓخرين ترخيصا حبق امللكية الفكرية مثل الرباءة ٔاو  34

 هبذا احلق حبد ذاته وإالرشاف عليه وحصوZ عىل منافع من قبيل إالäوات املالية عىل التطوير و�سـتخدام التجاريني.
 .1ة وأالغذية الزراعية الكندية، والرشكة، البند اتفاق ترخيص اسـتئثاري لٔالصناف النباتية بني صاحبة اجلال� ملكة كندا، ممث· من طرف وزارة الزراع 35
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 عىل سبيل املثال: 25المنوذÄ انظر البند 

 Äنطاق الرتخيص ونوعه25بند منوذ :  

ص Z ما ييل، مبوجب هذا االتفاق، متنح هارفارد" يف إالقلمي وا¶ال  رهنا بأحاكم ورشوط هذا االتفاق للمرخ9
  :بذZ u ويقبل املرخص املعنيني،

  (ٔا) ترخيصا اسـتئثار� مبوجب حقوق الرباءة،
  36.[...]" ترخيصا lسـتخدام املواد البيولوجيةو (ب) 

  رتخيص؟ٔاي ٕاقلمي (ٔاقالمي) يرسي ال يف :إالقلميو   (ه)

اسـتخدام حقوق امللكية من ٔايضا  هل ميكن منح ترخيص من الباطن يك يمتكن الغري والرتخيص من الباطن:  (و)
  ؟رشوطوما يه أالحاكم وال  ؟فلمن ميكن منح هذا الرتخيصٕاذا اكن أالمر كذu، و  ؟املعنية الفكرية

ٕاذا ٔاو الفرتات الزمنية. و نقاط ال  ينبغي، لكام ٔامكن، حتديد بعض العناية الواجبة وحتديد فرتات زمنية:ٕايالء و   (ز)
التكنولوجيا لعدة ومل يسـتخدم  رهنا بدفع إالäوات عىل أالرlح،، عىل ترخيص اسـتئثارياملرخص Z حصل 

ص فٕان سـنوات،  الزتامات  تفرض، فٕان الرتاخيص غالبا ما úuو .من قمية امللكية الفكرية ابعضيفقد املرّخِ
 Z وقد يكون فرض الزتام . ةمعين ةزمني يف غضون فرتة هاوتطبيق  هبا تطوير التكنولوجيا املرخصل عىل املرخص

  :26 البند المنوذÄوارد يف من بني اخليارات املمكنة كام هو  ببذل ٔاقىص اجلهود

 Äبذل ٔاقىص اجلهد لبيع املنتج26بند منوذ :  

هلم من  خصاملر للمسـتخدمني الهنائيني و به رخص امل (املنتجات) دها لبيع املنتجو قىص Þأ الرشكة تبذل "
 به.رخص (املنتجات) املالطلب وخلق الطلب عىل املنتج  بتلبية مزدوجا هذا �لزتام واجبايشمل . و الباطن

اليت  أالنشطة من ٔاو غري ذuافها ضعإ ٔاو  هاتأجيل ٔاو  Þود البيع "املٕاه" جيزييف اتفاق الرتخيص  وما من حمك
 هو خرق رصحيمن هذا القبيل  نشاط، ؤاي هبا وال تليب الطلب علهيا املنتجات املرخصةال ختلق الطلب عىل 

  37."التفاق الرتخيص

حتديد قمية  الصعب دامئا ومنفع. لطرق ا� املمكنة[ذج من الكثري ال  يوجد حتديد أالسعار:املدفوعات و و   (ح)
 ركوباملرخص Z من تتطلب بعد وس تكنولوجيا مل تثبت جنا�ا ب تعلق ت ال سـ� عندما وللملكية الفكرية، 

واحدة وٕاäوات،  مرةمبلغ ٕاجاميل  اخللط بني دفعمن اتفاقات الرتخيص  وتتضمن الكثريخماطر جتارية كبرية. 
إالäوات اسـتخدام �خرتاع وضامن دفع  مراقبة رضورة قد تؤديو دى اسـتخدام التكنولوجيا. مل وذu وفقا

 والنفاذ ٕاىلحفظ السجالت  رضورةٕاىل  lلعناية الواجبة واحرتام الفرتات الزمنية احملددة مع متابعة �لزتام
 ااقعيحتديد أالسعار و و  عىل املدفوعاتالهنج املتبع يف االتفاق أن يكون ينبغي و  .ساlت وما ٕاىل ذuاحل 

حتقيق تنظميية (وخصوصا يف الصناعات البيوتكنولوجية)، وحقيقة ٔان ٔالسـباب املمكنة  التأخريحاالت  وجيسد
 Z وقد يفضل موّردو املوارد الوراثية واملعلومات املرتبطة هبا طوال. قد يسـتغرق سـنوات للعائدات املرخص

  ائدات غري مضمونة؛تلقي مدفوعات مسـبقة مضمونة عوض �نتظار ملدة طوي· للحصول عىل ع

  من اسـتغالل حق امللكية الفكرية؟ كيف سـتوزع املنافع املتأتية وتقامس املنافع:  (ط)

                                                           
 (ٔا) من املادة الثالثة. 1.3جامعة هارفاد، الوال�ت املتحدة أالمريكية، الفقرة  - اتفاق الرتخيص غري �سـتئثاري (منوذج) 36
 . 1.4عة وأالغذية الزراعية الكندية، والرشكة، البند اتفاق ترخيص اسـتئثاري لٔالصناف النباتية بني صاحبة اجلال� ملكة كندا، ممث· من طرف وزارة الزرا 37
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  ؛الرسية يف اتفاق الرتخيص نفسهبشأن ، ٔاو ٕادراج الزتامات منفصلاتفاق رسية ميكن ٕابرام  والرسية:  (ي)

ميكن ٔان ينص اتفاق الرتخيص عىل ٔاحاكم حق املؤلف اليت تشمل ٔاية ٔاد� ٔاو و¡ئق ٔاخرى  :وحق املؤلف  (ك)
  ٔاو اسـُتخدمت يف ٕاطار هذا االتفاق؛وردت 

حقوق  þمن سـمي :وحقوق الرتخيص الرجعي وحقوق التنازل الرجعيتحسينات، عىل ال قوق وامتالك احل  (ل)
سواء ٔااكنت متأتية ، املرخص هبا التكنولوجيا املدخ· عىلوالتعديالت لتحسينات املرتبطة lامللكية الفكرية 

ص ٔان يكون أو  لهذه التكنولوجيا به رخص�سـتخدام امل من  ؟يةلتكنولوجيا أالصل قد ٔادخلها عىل ااملرّخِ
ص ل ""الرتخيص الرجعي وميكن ٔان مينح بند بيد ٔان ص Z. املرخ9  هاالتحسينات اليت ٔادخل حق النفاذ ٕاىل لمرّخِ

جتارية منافية  ةالوطنية ممارسبعض القوانني  هعترب قد ت  "الرتخيص الرجعي"وضع بند اسـتئثاري بشأن 
ص التنازل الرجعي" بند نحومي لمنافسة. ل  يرد يف البند حتسينات. و أي املتعلقة برباءات الحق امتالك " املرّخِ

 Äص  لفائدةمثال عىل الرتخيص الرجعي  27المنوذ   :تكنولوجيإاىل ٕادخال حتسينات عىل ال نظرا املرّخِ

 Äالرتخيص الرجعي :27بند منوذ  

مينح املتلقي املوّرد ترخيصا غري اسـتئثاري يكون معفيا من إالäوات بلك اخرتاع حيميه مبوجب براءة ويكون "
  38."مشـتقا من املواد املنقو� ٔاو متأتيا من ٕادخال حتسينات علهيا ٔاو من مشـتقات مهنا

مبوجب الرتخيص املتبادل، مينح الشخص (ٔا) الشخص (ب) ترخيصا lسـتخدام ٔاصول  والرتخيص املتبادل:  (م)
امللكية الفكرية للشخص (ٔا)، وlملقابل مينح الشخص (ب) الشخص (ٔا) ترخيصا lسـتخدام ٔاصول امللكية 

  الفكرية للشخص (ب)؛

ص (وخصوصا عندما  قد يرغب :طلوباملٔالداء وا  (ن) ) يف وضع ٔاهداف حمددة اسـتئثار� اصيخ تر نح مي املرّخِ
سـتوى املبيعات عىل سبيل مل  حد ٔادىنكوضع  تفاق الرتخيصاللٔالداء من ٔاجل ضامن مسـتوى أداء معني 

ص وقد يُطلب من املثال.  تقدمي  عرب( يةفعال بامللكية الفكرية ٔاصول اسـتغالل عىل ملرخص Z مساعدة ااملرّخِ
هذه أالصول سـتغالل الاملرخص Z تقدمي خطة وميكن ٔان يطلب من )، مثال التدريب وا�مع التقين واملشورة

  سري العمل؛عن  اريرتقو 

التطورات يف جمال التكنولوجيا وأالنشطة املرتبطة lملنشورات رشوط ال رصد ميكن ٔان ت ونرش البحوث:  (س)
. ويوىص مبناقشة ما ٕاذا قبلرباءات يف املسـت للحقوق  ةياملبكرة من أ  املنشوراتتنال  تضمن ٔاالّ و  اهباملرخص 

uالتفاق عىل ذl؛اكن حيق للمخرتعني نرش اخرتاعاهتم، ومىت حيق هلم نرشها، و  

ضامن دفع رسوم ال بد من االتفاق ّمعن سيتحمل مسؤولية  ها:ٕانفاذو عىل حقوق امللكية الفكرية واحملافظة   (ع)
ص املرخِّ  ويتعني عىل. هبا الفكرية املرخص دور لك طرف ف� يتعلق lٕنفاذ حقوق امللكيةوحتديد التجديد، 

 Z دور لك مهنام ف� وحيددا رباءات الرسوم جتديد دفع ضامن ّمعن سيتحمل مسؤولية  ٔان يتفقاواملرخص
  :28 المنوذÄ انظر البند. اهبيتعلق lٕنفاذ حقوق امللكية الفكرية املرخص 

                                                           
 .21، مرجع سـبق ذكره، الصفحة فغانغو وول وسـيبيكlرتون جون دورية بقمل  مقتبس منمثال التفاق نقل املواد،  38
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 Äٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية :28بند منوذ  

 هذا الرتخيص رشيطة ٔان يكونرباءات ٔاي تعّد عىل هذه العىل نفقته و  lمسه قايضZ ٔان ي للمرخصحيق "
  39".ا�عوىٕاجراءات  الرشوع يفوقت اسـتئثار� 

 أاحاكم يف العادة صيخ الرت  يتضمن املطبق: واختيار القانونتسوية املنازعات و  الرتخيص ٕاهناءو دة الرتخيص وم  (ف)
  أالمور؛هذه  مجيع تتناول

 وحصةمتعلقة lملسؤولية  أاحاكميتضمن ( تضام�بندا بشأن ال هذه املسائلتشمل قد  سائل ٔاخرى:وم   (ص)
 حصة الطعن يف بشأن أاحاكمو طبق)، مبوجب القانون امل  املسـتنرية، مبا يف ذu املوافقة املسـبقة الترصحي

تفاق قبل الهناء اإ  بشأن ابذu)، ؤاحاكم سمحي قانون املنافسة قد ال  مع العمل ٔانحقوق امللكية الفكرية (
  مبا يف ذu حاالت تغري الظروف (القوة القاهرة). ،االتفاق رشوطتعديل بشأن  اموعد �سـتحقاق، ؤاحاكم

  بنود تعاقدية منوذجية متعلقة lمللكية الفكرية  خامسا

تقامس للنفاذ و لتوصل ٕاىل رشوط متفق علهيا ل املفاوضات  وٕاجراءتقيمي امللكية الفكرية، املطروحة يف عىل أالسـئ·  إالجابة بعد
هذه ل جوانب امللكية الفكرية وlٕالماكن ٕادراج هذه املفاوضات.  جتسد مناسـبة ورشوط تعاقدية ميكن حينئذ صياغة أحاكم ،املنافع

 بذاهتا. قامئةكبنود للملكية الفكرية تكون تقامس املنافع ٔاو نطاقا بشأن ٔاوسع  بنوداملفاوضات سواء كجزء من 

الوراثية املوارد يف عقود وتراخيص امللكية الفكرية والنفاذ ٕاىل لبنود التعاقدية الفعلية والمنوذجية ل ٔامث·  �طالع عىلميكن و 
التابعة للويبو عىل املوقع التايل:  وتقامس املنافع يف قاعدة بيا�ت العقود

>http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/ index.html< وينبغي النظر ٕاىل املعلومات الواردة يف .
  .التعاونحا� من حاالت وفقا لظروف لك  هاري تفسوينبغي  مكنطلق عامعقود القاعدة بيا�ت 

  الهنج القطاعية  سادسا

واقع أالنشطة القطاعية ا°تلفة، ينبغي ٔان تراعي بنود امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع 
وينبغي لها عىل وجه اخلصوص المتيزي بني �سـتخدام التجاري وغري التجاري لهذه املوارد. وٕان اكنت املوارد الوراثية تسـتخدم يف 

ة ومراعاة مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات والقطاعات الفرعية، مفن املمكن حتديد عدد قليل من القطاعات الرئيسـية املعني
  واحتياجاهتا ؤاغراضها ا°تلفة. ظروف ٔانشطة هذه القطاعات الرئيسـية

القطاعات أالكرث ٔامهية lلنسـبة للملكية الفكرية والنفاذ وتقامس املنافع يه: املواد الصيدالنية والبيوتكنولوجيا، وأالغذية يبدو أّن و 
عقدته  ُحددت هذه القطاعات يف اجöع وقد. ج وضعها الطبيعياملوارد خار  صونلتجاري، ٕاضافة ٕاىل والزراعة، والبحث غري ا

وعة من اخلرباء القانونيني والتقنيني بشأن املفاهمي واملصطلحات وتعريف مصطلحات العمل والهنج القطاعية يف ويندهوك مجم
  .40قية بشأن التنوع البيولوÄبتفويض من مؤمتر أالطراف يف االتفا 2008بناميبيا يف ديسمرب 

                                                           
 منا.من املادة ¡ 1.8جامعة هارفاد، الوال�ت املتحدة أالمريكية، الفقرة  - اتفاق الرتخيص غري �سـتئثاري (منوذج) 39
الوارد يف انظر تقرير اجöع مجموعة اخلرباء القانونيني والتقنيني بشأن املفاهمي واملصطلحات وتعريف مصطلحات العمل والهنج القطاعية،  40

 .2008ديسمرب  ،UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 الوثيقة
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قد اسـُتحدثت يف  مجموعة واسعة من مدو�ت قواعد السلوك ؤافضل املامرسات الطوعية الوطنية وا�وليةدر إالشارة ٕاىل أّن وجت
الصناعة البيوتكنولوجية ٔاو رشاكت املسـتحرضات دوائر لفاو، و ا وارد الوراثية، وال سـ� من قبلخمتلف القطاعات lسـتخدام امل

  .41وا¶موعات اجلرثومية واحلدائق النباتية البحوثدالنية، ٕاضافة ٕاىل معاهد الصي

ف� ييل بعض �عتبارات الوجزية للهنج القطاعية ويرسي هذا املرشوع للمبادئ التوجهيية عىل مجيع القطاعات ا°تلفة. ولكن، 
öاملذكورع استناد ٕاىل تقرير �ج:  

 42صيدالين والبيوتكنولوÄال  القطاع  ٔالف

 الوراثيةالبيوتكنولوجيا بشلك رئييس املوارد و املسـتحرضات الصيدالنية يف رشاكت  الين والبيوتكنولوÄصيدال يسـتخدم القطاع 
املدفوعات نقدية (واملنافع قد تكون اتفاقات نقل املواد واتفاقات التعاون.  ، اليت يُنفذ ٕالهيا من خاللجلرثوميةوا يةوالنبات  يةحليوان ا

يبية التدر الربامج و  ،) وغري نقدية (نقل التكنولوجيا، والتعاون العلميوإالäوات ،لتقسـيطواملدفوعات l، املسـبقة عىل العينات
  تبادل نتاجئ البحوث).مثل  وتبادل املعلومات ،واملنح ا�راسـية الطالبتبادل اليت تتضمن 

تتسم بضعف و  طوي· وتطويرودورات حبث كبرية است�رات تتطلب خماطر عالية و معوما عىل ذا القطاع وتنطوي أالنشطة يف ه
بطريقة ميكن �عöد علهيا  وتقدمي املواداليقني القانوين عىل مدى فرتة طوي· من التعاون  ال بد من توفري ومن مثة،لنجاح. فرص ا

  البحث. عىل طول مدة 

وسطاء مثل مجموعات من  الوراثيةاملوارد معظم عىل  حتصل املسـتحرضات الصيدالنيةهمة يه ٔان صناعة امل خرى االٔ سمة وال 
 .الطبيعي هاوضع يف  الوراثيةاملوارد ٕاىل  اليت تنفذ مبارشة الصيدالنية املسـتحرضات رشاكتال يوجد ٕاال القليل من و. �سـتنبات

وúا فهـي تنص عىل يف معظمها ذات طابع جتاري،  املسـتحرضات الصيدالنية تكونقطاع يف تفاقات الافٕان ، وبناء عىل ما سـبق
مبوجب حقوق . وميكن الöس حامية الخرتاعات املتلقي طويرالنتاجئ احملمت· للبحث والت ف� خيصلملكية الفكرية ل  ةواحض حامية

االتفاقات يف الغالب بعض  ضمنتوت اتفاق آخر.  موضوع تسويقوقد يكون ال البحث والتطوير.  عىل طول مرح·امللكية الفكرية 
 .30و 29 المنوذجيني بتقدمي تقارير عن التسويق. انظر عىل سبيل املثال البندين املتعلقةالبنود 

 Äية اخرتاعات املتلقي مبوجب براءةحام :29بند منوذ  

يف  بهال يسعى [املنقول ٕاليه] ٕاىل طلب براءات ٔاو حقوق حامية صنف نبايت للمواد عىل النحو اúي وردت "
ٕاىل [املنقول ٕاليه]). وجيوز [للمنقول ٕاليه] ٔان يودع طلبات  به(ٔاي املواد يف الشلك اúي نقلت  2املادة 

للحصول عىل براءات الخرتاعات مطورة lسـتخدام عينات من املواد املنقو�، مبا فهيا �خرتاعات املطورة يف 
  43."مطورة lسـتخدام عينات من املواد املنقو� ٔاشاكل معد� من تþ املواد ٔاو طلبات محلاية ٔاصناف نباتية

  

                                                           
عىل ملحق يتضمن ٔامث· عىل معايري النفاذ وتقامس املنافع ومدونة قواعد السلوك الصادرة عن القطاع غري  UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 الوثيقةحتتوي  41

.Äالتجاري والقطاع الصيدالين والبيوتكنولو 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/7/2انظر الوثيقة  42
 .3.4، البند (BIO) نظمة الصناعات البيوتكنولوجيةمنوذÄ لنقل املواد مل تفاق ا 43
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 Äالتسويق :30بند منوذ  

جاز ، تسويقمبوجب خطة  عىل الترصحي به 2.8لبند اúي ينص ا التسويق املنظمة ٕاجراء تقرتحاذا إ "
تسويق تتضمن، مبا يريض إالدارة بصورة معقو�، معلومات ٕالدارة مرشوع خطة ا ٕاىلتقدم ٔان  للمنظمة
 :عام ييلمفص· 

 ؛التسويقمبوجب خطة  املقرتح الترصحي هبا "مجيع معليات التسويق1"
مبوجب  املقرتح الترصحي به التسويقويزنالند من كالعائدة ٕاىل غري النقدية)  ا املنافع(مبا فهي نافعامل مجيع و "2"

 التسويق؛خطة 
  44."كويزنالندخارج  التسويقمبوجب خطة  التسويق املقرتح الترصحي بهجوانب  مجيعو "3"

 45أالغذية والزراعة  lء

والاكئنات ا�قيقة واحلرشات املرتبطة  ،ومصايد أالسامك واحلراجة، ،وحيوا�ت املزرعة ،يسـتخدم القطاع ٔاساسا احملاصيل
هتا وزراع ٕاكثارهاو  حتويرها جينياو  وانتقاهئا املوارد الوراثية ستيالداليف املقام أالول  وأالنواع الربية للمحاصيل ،lٔالغذية والزراعة

  السـتخدامات ٔاخرى.تسخريها و  صوهنامن ٔاجل  ٔايضالكن به، و  lلشلك اúي وردت

بشأن فص· امل وال سـ� أالحاكم النفاذ ٕاىل هذه املوارد، املعاهدة ا�ولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعةوتيرس 
احليوانية  الوراثية املوارد وتقامس املنافع ف� خيصللنفاذ ا�ولية  االٓلياتوجد مثل هذه  توالزعات. انتسوية امل و تقامس املنافع و  النفاذ

ف� يتعلق lلاكئنات ا�قيقة  واتفاقات نقل املواد التبادلٔانظمة من وlلغة التطور كام ٔاّن هناك ٔاصنافا عديدة وخمتلفة . جلرثوميةاو 
  .لٔالغذية والزراعة

  ٔالخرى اليت يمتزي هبا القطاع:وف� ييل بعض اخلصائص ا

 �ستيالد.تُسـتخدم املوارد الوراثية ٕالنتاج أالغذية، وكذu ٕالنتاج موارد وراثية جديدة من خالل ٕاعادة الرتكيب و •

 وقد ٔاصبحت البõان شديدة �عöد عىل بعضها البعض ف� خيص ٕانتاÞا الغذايئ. •

 ستيالد.و�بحث مزيد من ال دون تقييدات ٔالغراض ٕاجراء واد معوما وتتاح امل •

 ف� خيص النباäت والاكئنات ا�قيقة. الطبيعيوضعها خارج كبرية مجموعات توجد و  •

ٕاىل مجموعة  النفاذمنتجات جديدة وحيتاج ٕاىل  من ٔاجل اسـتحداثlسـمترار  الوراثيةالقطاع اسـتعامل موارده ويعيد  •
 نتجات جديدة.من ٔاجل اسـتحداث م  ا°تلفة الوراثيةواسعة من املوارد 

عىل ٔاّن القطاع  مجموعة اخلرباء القانونيني والتقنيني بشأن املفاهمي واملصطلحات وتعريف مصطلحات العمل والهنج القطاعيةؤاكّدت 
lلغ �نتشار و أامر مفيدميثّل فرص النفاذ امليّرس نظرا لعدد من العوامل اليت تفّرس كيف أّن ز�دة  الزراعي قطاع فريد من نوعه

  القطاع الزراعييف

                                                           
بشأن نقل املواد بني املؤسسات الىت ال تسعى ٕاىل الرحب ورسا� تنفيذية بشأن نقل املواد البيولوجية،  1995مارس  8البيولوجية املؤرخ  نقل املواداملوحد ل تفاق الا 44

  .3.8البند 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/7/2انظر الوثيقة  45
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 :31 البند المنوذlÄٔالغذية والزراعة اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية. انظر املرتبطة عض اتفاقات تقامس املنافع بتستبعد و 

 Äالبحث الزراعي :31بند منوذ  

اليت ال تكون مشـتقة ٔاساسا من املواد. ويوافق املتلقي عىل ما ييل:  اجلرثومية اجلب·ميتþ املتلقي السال� ٔاو "
)...(  
ٔاالّ يسعى ٕاىل احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية عىل املواد ٔاو املعلومات املرتبطة هبا اليت ميكهنا ٔان   (د)’

  46.‘"ستيالدترض lسـمترارية توافر املواد ٔالغراض البحث الزراعي و�

 Ä32وتنص اتفاقات ٔاخرى لنقل املواد يف جمال البحث الزراعي عىل هذه إالماكنية يف مرح· الحقة. انظر البند المنوذ : 

 Äحبث زراعي يشمل حقوق امللكية الفكرية :32بند منوذ  

 ف� يتعلق lملسائل التالية: ةتعاونؤسسة امل املمع عاد� يف ترتيبات توافق املنظمة امللكفة بأن تدخل   7.10"
يف بõان ٔاخرى  ةتعاونؤسسة امل املو  املنظمة امللكفةملواد بني املرتبطة lامللكية الفكرية  توزيع حقوق  (ٔا)
 ٔاسرتاليا والبõ املتعاون؛ غري من

اسـتخدام امللكية ة ٔالغراض تعاونؤسسة امل املو  امللكفة املنظمةبني املربمة رتخيص ٔاحاكم اتفاقات الو   (ب)
 ؛هأاو اسـتغالل  والفقرة (ٔا) 3.10 البندالفكرية املشار ٕالهيا يف 

 ٔاواملنظمة امللكفة  امللكية الفكرية أالخرى اليت متلكهااملرتبطة حبقوق الرتخيص  ٔاحاكم اتفاقاتو   (ج)
 اد؛و اليت يه رضورية السـتخدام املة ٔاو ترخصها، و تعاونؤسسة امل امل

واملؤسسة  املنظمة امللكفةبني  علهياواحملافظة حقوق امللكية الفكرية  طلبب املرتبطةتوزيع التاكليف و   (د)
  47."املتعاونة

  48البحث غري التجاري  جمي

تتسم بنود امللكية الفكرية املطبقة عىل النفاذ وتقامس املنافع لٔالغراض غري التجارية بعنرص مشرتك ٔاال وهو أن اتفاقات نقل املواد 
علهيا ال هتدف يف املقام أالول ٕاىل �سـتخدام التجاري، وuú فغالبا ما تستبعد اسـتخدام حقوق امللكية والرشوط املتفق 

الفكرية ٔاو تتيح فرصة ٕاعادة التفاوض خبصوص اسـتخدام جتاري للموارد الوراثية واسـتغاللها يف وقت الحق مبوجب حقوق 
  امللكية الفكرية.

بغرض صيانة املكو�ت الطبيعية وتوصيفها وتقيميها وٕانتاÞا.  ت احلية وامليتة وأجزاء مهناالاكئناlسـتخدام  ٔاساساويمتزي القطاع 
  وحتليل ٔاحامضها النووية يف ٕاطار معلية البحث.

  مرتبطة برتتيبات تقامس املنافع (النقدية وغري النقدية).  متفق علهيا ورشوط معياريةرشوط تُسـتخدم، يف هذا القطاع، و 

ال تُطلب حامية  úا وال تطوير ٔاي منتج معّني. دة اسـتخدام املوارد الوراثية ٔاو نتاجئ البحوث اسـتخدما اقتصاد�،وال يتوقع يف العا
امللكية الفكرية يف البداية. ومع ذu، قد تتضمن االتفاقات بعض أالحاكم املتعلقة بتغري النية من البحث غري التجاري ٕاىل البحث 

  اق نقل املواد.املطاف عىل موافقة مسـبقة مسـتنرية جديدة ٔاو ٕاعادة التفاوض بشأن اتفالتجاري، وذu للحصول يف هناية 
                                                           

االتفاق ، انظر العامة ستيالدمن معاهد �بني وزارة الزراعة وأالغذية الزراعية الكندية وعدد  )والسالالت غري املسج·اتفاق نقل املواد (اجلب· اجلرثومية  46
واسـتخدام املوارد الوراثية المنوذÄ لنقل املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة، وهو المنوذج املوىص به للمؤسسات اليت تشارك يف "الرب�مج الوطين حلفظ 

 .اثية النباتيةع البيولوÄ الزراعي" lمجلهورية التشـيكية، ويف بنك اجلينات التشـييك ويف معهد أحباث احملاصيل، واليت تقدم للمسـتخدمني املوارد الورالنباتية والتنو 
 املؤسسة امللكفة.تفاقات بني املركز أالسرتايل للبحوث الزراعية ا�ولية و الااملوحدة ملشاريع رشوط ال  47
 .UNEP/CBD/WG-ABS/7/2انظر الوثيقة  48
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، ٔاو النية يف لتقامس املنافع التجارية غري املتوقعة ترتيب معياريمن اخلصائص املمزية اليت كشفها اخلرباء وجود اتفاق رصحي عىل و 
  .حممت· وغري متوقعةٕابالغ البõان املوّردة يف حال الكشف عن أية منافع جتارية 

ويف غياب نية �سـتخدام التجاري، فٕان االتفاق عادة ما ينهتـي lنهتاء البحث. وبصورة عامة، تقوم اتفاقات نقل املواد 
  عىل سبيل املثال: 33اتفاقات التعاون عىل مصلحة توفري التدريب واملساعدة التقنية. انظر البند المنوذÄ   أو

Äاملصلحة: تغّري 33 بند منوذ  

يوافق عىل فٕانه تطوير املواد يف السوق التجارية، مصلحة يف لتجارب امليدانية، ل  يجةلمتلقي، نت ل  اكن ٕان"
اúي التعويض بشأن  مع املعهد الوطين للبحوث الزراعية ،املنتجاتهذه التفاوض حبسن نية، قبل تسويق 

من املشـتقة  عىل ٕاجاميل املبيعات من املنتجات اتهذا التعويض ٕاäو وجيوز ٔان يشمل للمعهد.  هدفعيسـ 
  49."املواد

  50صون املوارد خارج وضعها الطبيعي   دال

ٕان قطاع صون املوارد خارج وضعها الطبيعي، وال سـ� احلدائق النباتية ومراكز املوارد اجلرثومية، ال هيدف يف املقام أالول ٕاىل 
ث غري التجاري، وuú فغالبا ما يستبعد اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية �سـتخدام التجاري، شأنه يف ذu شأن قطاع البح

حق مبوجب حقوق امللكية أو يتيح فرصة ٕاعادة التفاوض خبصوص اسـتخدام جتاري للموارد الوراثية واسـتغاللها يف وقت ال
  الفكرية.

ملوارد الوراثية للاكئنات احلية ا�قيقة ٔاساسا من ٔاجل مجعها وحتديدها واحملافظة علهيا وتوزيعها. وتكون هذا القطاع ا سـتخدموي 
املنافع يف أغلهبا منافع غري نقدية من قبيل تبادل اجلراثمي وصوهنا من ٔاجل اسـتخدا-ا اسـتخداما مسـتداما والتشاور خبصوص 

لهيا. وتتاح ٔاغلبية اجلراثمي جما� ٕالجراء البحوث غري التجارية. وعىل املسـتخدمني ٔان معاجلة اجلراثمي، والسـ� زراعهتا واحملافظة ع
  ٕاذا رغبوا يف �سـتخدام التجاري.يتفاوضوا بشأن الرشوط املتفق علهيا 

مكيفة وlٕالضافة ٕاىل ذu، لوحظ ٔان ترتيبات النفاذ وتقامس املنافع ترتاوح بني مناذج موحدة للغاية من املعامالت وترتيبات 
الظروف واملصاحل اخلاصة للك من املوّرد واملسـتخدم. وتُسـتخدم ٔايضا اتفاقات مرحلية، حيث يربم مثال اتفاق حبث مكرح·  مع

أوىل، عىل ٔان يربم اتفاق ¡ن ف� بعد يشمل تطوير املنتج وتسويقه. ومبا أن النفاذ ٕاىل املوارد ٔالغراض البحوث أالساسـية عادة ما 
  ضعها الطبيعي تكون ٔالغراض البحث.القمي، فٕان معظم طلبات النفاذ ٕاىل املواد يف و  سالسل وضعيسـبق 

وعىل ٔاي حال، ميكن ٔان تكون حقوق امللكية الفكرية جزءا من ٔاوجه اسـتخدام املوارد الوراثية املتاحة مسـتقبال. وقد وضع 
هو  34ات المنوذجية لنقل املواد. والبند المنوذÄ القطاع مجموعة واسعة من مدو�ت قواعد السلوك واملبادئ التوجهيية واالتفاق

فيعرض املنافع غري النقدية  35منفصل، ؤاما البند المنوذÄ  كتايبمثال لبند ينص عىل ٔان تكون امللكية الفكرية موضوع اتفاق 
  التفاق بشأن صون املوارد خارج وضعها الطبيعي:

                                                           
 .10، البند الزراعية (ٔاوروغواي) للبحوثلمعهد الوطين ل  غري رحبيةغراض الٔ بنقل املواد دود حمترخيص  49
 .UNEP/CBD/WG-ABS/7/2انظر الوثيقة  50
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Äصون املوارد خارج وضعها الطبيعي :34 بند منوذ  

 ٔاية موارد وراثية منقو� مبوجب هذا االتفاق. (BG Kew)يب Ä كيو لن تسّوق "
ٔالحباث العلمية اللبنانية ل صلحةوامل كيويب Ä مبا ورد ٔاعاله، خيضع ٔاي تسويق تتفق  إالخاللدون و 

 الزراعية التفاق خطي منفصل.
ٕايداع ، و بيعال التالية:  أالمور من عىل سبيل املثال ال احلرص، ٔا� ،"لكمة "تسويقو  "تُسّوق"تعين لكمة و 

من احلقوق امللموسة ٔاو غري امللموسة ذu  ٔاو غري هااحلصول عىل حقوق امللكية الفكرية ٔاو نقل و  طلب براءة،
طلب و  ،السوق دراسةجراء إ و  ،بدء تطوير املنتجو  ،عن طريق البيع ٔاو الرتخيص أو بأي طريقة ٔاخرى

  51."السوققبل دخول وافقة امل

  
  املنافع غري النقدية لصون املوارد خارج وضعها الطبيعي: :35 منوذÄبند 

 ييل: ٔاو من دراسـهتا ٔاو صوهنا ما املواد املنقو� مبوجب هذا االتفاق مجع املتأتية مناملنافع جيوز ٔان تشمل "
 من املواد يف مجموعات بنك البذور؛ للبقاءقاب· و  منوذجية ٕايداع عينة -
 ؛قابليهتا للبقاءاختبار و  ٔاو ساللهتا ٔاو مشـتقاهتا املوادمعاجلة و  -
 ؛أاو مشـتقاهت ٔاو ساللهتا ملوادا تصنيفو  -
 ملصلحة اللبنانية لٔالحباث العلمية الزراعية مكصدر للمواد يف منشورات البحوث؛إالقرار lو  -
 لمنشورات، حسب �قتضاء؛ل التأليف املشرتك و  -
 واملنشورات العلمية؛ البحوثو  اتراسا�نتاجئ لك  نسخ فني يتبادالنالتأكد من ٔان الطر و  -
املصلحة  يفا°تصني راسة من قبل املوظفني ا�للتدريب و/ٔاو  ساحنة أي فرصببعضهام البعض  ٕاخطارو  -

 كيو؛ يف احلدائق امللكية للنباäت اللبنانية لٔالحباث العلمية الزراعية ٔاو
يف  احلدائق امللكية للنباäت ٔاو ٔالحباث العلمية الزراعيةل اللبنانية صلحةامليف  ا°تصنيتشجيع املوظفني و  -

  52."املذكورة لتدريب و/ٔاو ا�راسةافرص عىل اغتنام كيو 

[ييل ذu امللحقان]

                                                           
، (BG Kew) كيو يف احلدائق امللكية للنباäتناء ر�ق، وجملس ٔام  ،تل عامرة يف ٔالحباث العلمية الزراعيةل اللبنانية صلحةاتفاق النفاذ وتقامس املنافع بني امل 51

 املتحدة.  ، اململكةTW9 3AE، ساري، ريشموند
، (BG Kew) كيو يف احلدائق امللكية للنباäتر�ق، وجملس ٔامناء  ،تل عامرة يف ٔالحباث العلمية الزراعيةل اللبنانية صلحةاتفاق النفاذ وتقامس املنافع بني امل 52

 املتحدة. ، اململكةTW9 3AE، ساري، ريشموند
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        للللامللحق أالو امللحق أالو امللحق أالو امللحق أالو 

        املنافع النقدية وغري النقديةاملنافع النقدية وغري النقديةاملنافع النقدية وغري النقديةاملنافع النقدية وغري النقدية

  املنافع احملمت· التالية اليت ميكن جنهيا من النفاذ وتقامس املنافع:تورد خطوط بون التوجهيية قامئة 

  قد تشمل املنافع النقدية عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:  .1

  رسوم/رمس احلصول عىل لك عينة مت مجعها أو احلصول علهيا؛  )(أ 

  مدفوعات مقدمة؛  (ب)

  دفعات عىل مراحل حمددة؛  (ج)

  دفع حقوق �خرتاع؛  (د)

  رسوم الرتخيص يف حا� التسويق؛  (ه)

رسوم خاصة جيب دفعها ٕاىل الصناديق �ست�نية اليت تساند احلفظ و�سـتعامل املسـتدام للتنوع   (و)
  البيولوÄ؛

  الرواتب والرشوط التفضيلية حي� يكون متفقًا علهيا تبادليًا؛  (ز)

  متويل البحوث؛  (ح)

  املشاريع املشرتكة؛  (ط)

  ملشرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات الص·.امللكية ا  (ي)

  قد تشمل املنافع غري النقدية عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:  .2

  تقامس نتاجئ البحث والتطوير؛  ( ٔا )

التعاون واملسامهة يف برامج البحث والتطوير العلميني، خصوصًا ٔانشطة البحث يف التكنولوجيا أالحيائية،   (ب)
  د ٕاذا ٔامكن ذu؛�ى البõ املورّ 

  املشاركة يف تطوير املنتجات؛  (ج)

  التعاون واملساعدة يف الرتبية والتدريب؛  (د)

  السامح �lخول ٕاىل مرافق املوارد اجلينية خارج املوقع وٕاىل قواعد البيا�ت؛  (ه)

املوارد اجلينية برشوط عاد� وبأنسب الرشوط، وميكن ٔان تشمل ذu  مقدمنقل املعرفة والتكنولوجيا ٕاىل   (و)
التكنولوجيا اليت تسـتعمل املوارد و  ارفرشوطًا ميرسة وتفضيلية يتفق علهيا، وخصوصًا ف� يتعلق lملع

  اجلينية مبا يف ذu التكنولوجيا أالحيائية، أو اليت تتصل lحلفظ و�سـتعامل املسـتدام للتنوع البيولوÄ؛

تعزيز القدرات عىل نقل التكنولوجيا ٕاىل اجلهات املسـتعم· أالطراف من البõان النامية وأالطراف من   (ز)
، وتطوير التكنولوجيا يف بõ املنشأ اúي يوفر املوارد اجلينية. يةالبõان اليت متر اقتصاداهتا مبرح· انتقال 

  فظ و�سـتعامل املسـتدام ملواردها اجلينية؛وكذu تيسري قدرات ا¶متعات أالصلية واحمللية عىل احل

  بناء القدرة املؤسسـية؛  (ح)
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  املوارد البرشية واملادية لتعزيز قدرات إالدارة وٕانفاذ نظم احلصول عىل املوارد؛  (ط)

التدريب املتعلق lملوارد اجلينية مبشاركة اكم· من أالطراف القامئة lلتوريد، وٕان ٔامكن �ى تþ   (ي)
  أالطراف؛

احلصول عىل املعلومات العلمية املتص· lحلفظ و�سـتعامل املسـتدام للتنوع البيولوÄ مبا يف ذu قوامئ   )(ك
  اجلرد البيولوجية وا�راسات التصنيفية؛

  إالسهامات يف �قتصاد احمليل؛  (ل)

�سـتعامالت البحوث املوÞة حنو �حتياجات ذات أالولوية، مثل الصحة وأالمن الغذايئ، مع مراعاة   (م)
  ا�اخلية للموارد اجلينية يف البõان القامئة lلتوريد؛

العالقات املؤسسـية واملهنية اليت ميكن أن ترتتب عىل اتفاق احلصول عىل املوارد وتقامس الفوائد وما يتبعه   (ن)
  من أنشطة تعاونية؛

  فوائد أالمن الغذايئ واملعييش؛  (س)

  �عرتاف �جöعي؛  (ع)

 امللكية املشرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات الص·.  (ف)

  [ييل ذu امللحق الثاين]
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        امللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاين

        املوارد الوراثيةاملوارد الوراثيةاملوارد الوراثيةاملوارد الوراثيةقامئة lالتفاقات التعاقدية القامئة والمنوذجية بشأن النفاذ ٕاىل قامئة lالتفاقات التعاقدية القامئة والمنوذجية بشأن النفاذ ٕاىل قامئة lالتفاقات التعاقدية القامئة والمنوذجية بشأن النفاذ ٕاىل قامئة lالتفاقات التعاقدية القامئة والمنوذجية بشأن النفاذ ٕاىل 
        املشار ٕالهيا يف هذه الوثيقةاملشار ٕالهيا يف هذه الوثيقةاملشار ٕالهيا يف هذه الوثيقةاملشار ٕالهيا يف هذه الوثيقة    وتقامس املنافع،وتقامس املنافع،وتقامس املنافع،وتقامس املنافع،

اتفاق النفاذ وتقامس املنافع بني املصلحة اللبنانية لٔالحباث العلمية الزراعية يف تل عامرة، ر�ق، وجملس ٔامناء احلدائق   .1
  ، اململكة املتحدةTW9 3AE)، ريشموند، ساري، BG Kewامللكية للنباäت يف كيو (

  تفاق الرسية للمعهد الوطين للصحةا  .2

  جامعة هارفارد، الوال�ت املتحدة أالمريكية -اتفاق ترخيص اسـتئثاري (مقتطف)   .3

اتفاق ترخيص اسـتئثاري لٔالصناف النباتية بني صاحبة اجلال� ملكة كندا، ممث· من طرف وزارة الزراعة وأالغذية   .4
  الزراعية الكندية، والرشكة

) ورشكة ٔا� TBGRIاتفاق ترخيص ا�راية العملية بني معهد أالحباث واحلديقة النباتية املدارية يف كري� lلهند (  .5
  .1995نومفرب  10فايدا للصيد� (كوينباتور) احملدودة، يف كوينباتور lلهند (الطرف)، بتارخي 

  بني ٕادارة الزراعة وأالغذية الزراعية، كندا. ملسج·)النباتية والسالالت غري ا اتفاق نقل املواد (املواد الوراثية  .6

  اتفاق نقل املواد: الرتخيص احملدود لغري ٔاغراض الرحب يف املعهد الوطين للبحوث الزراعية (ٔاوروغواي)  .7

  )ATCCاتفاق نقل املواد، مجموعة �سـتنبات المنطي أالمريكية (  .8

  وبر�مج املداواة ال[ئيةمذكرة التفامه بني [منظمة بõ املصدر]   .9

  اتفاق منوذÄ للنفاذ وتقامس املنافع بني احلكومة أالسرتالية والطرف اúي يلمتس النفاذ  .10

اتفاق منوذÄ لتقامس منافع �سـتكشاف البيولوÄ ٔاعّدته والية كويزنالند أالسرتالية من ٔاجل تسهيل تطوير قطاع   .11
  �سـتكشاف البيولوÄ يف كويزنالند

مذكرة منوذجية للتعاون بني شعبة التشخيص ومعاجلة الرسطان التابعة للمعهد الوطين ملاكحفة الرسطان يف الوال�ت   .12
  ) وحكومة بõ املصدر/منظامت بõ املصدرDTP/NCIاملتحدة أالمريكية (

  ولوجيةاتفاق منوذÄ لنقل املواد ملعهد أالحباث الكوري للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا البي  .13

  )BIOاتفاق منوذÄ لنقل املواد ملنظمة صناعة البيوتكنولوجيا (  .14

اتفاقات منوذجية لنقل املواد ٔالغراض �سـتكشاف العادل للتنوع البيولوÄ (إالصدار أالول: لنقل املواد البيولوجية   .15
  )تجارية ٔاو املنظامت ال تسعى ٕاىل الرحبٕاىل املنظامت غري ال 

16.   Äمدونة السلوك ا�ولية لالحئة اسـتخدام الاكئنات ا�قيقة والنفاذ ٕالهيا عىل حنو مسـتدمي لنقل املواد، "اتفاق منوذ
)MOSAICC،(  2009ٕاصدار  
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) يف جذور ويتانيا سومنيفريا WSGمرشوع منوذÄ بشأن "التغيري الورايث للربوتني السكري املثّبط للهيالرونيداز (  .17
ضاد للسموم" بني رشكة ٔاسرتا زينياك (لصناعة أالدوية)، اململكة املتحدة، واملعهد (نبتة هانيا) من ٔاجل العالج امل

  الوطين للصحة lٕسالم ٔاlد واحلكومة احمللية لكرمي ٔاlد (وادي هونزا، lكسـتان)

يت تشارك يف االتفاق المنوذÄ لنقل املوارد الوراثية النباتية لٔالغذية والزراعة، وهو المنوذج املوىص به للمؤسسات ال  .18
"الرب�مج الوطين حلفظ واسـتخدام املوارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوÄ الزراعي" lمجلهورية التشـيكية، ويف 

  بنك اجلينات التشـييك ويف معهد ٔاحباث احملاصيل، واليت تقدم للمسـتخدمني املوارد الوراثية النباتية

وط اخلاصة lالتفاق المنوذÄ للرتخيص احملدود وغري �سـتئثاري من ٔاجل اتفاق منوذÄ لنقل املواد: البنود والرش   .19
) للجمهورية التشـيكية، معهد ٔاحباث CCDMاسـتخدام مادة وراثية من مجموعة اسـتنبات الاكئنات ا�قيقة اللبنية (

  (CRI) احملاصيل

ملواد البيولوجية، بني املؤسسات اليت ال مرشوع رسا� تنفيذية للمؤسسة الوطنية للعلوم بشأن االتفاق املوحد لنقل ا  .20
تسعى ٕاىل الرحب، مقتبس من دورية عن اتفاقات نقل املواد يف تبادل املوارد الوراثية بقمل لك من lرتون جون 

  1994وسـيبيك وولوفغانغ. حا� املراكز ا�ولية للبحوث الزراعية. املعهد ا�ويل للموارد الوراثية النباتية، مايو 

  ) واملتلقيNIFعدم الكشف بني صندوق �بتاكر الوطين ( اتفاق  .21

  جامعة هارفارد، الوال�ت املتحدة أالمريكية -اتفاق ترخيص غري اسـتئثاري (مقتطف)   .22

  بنود العقود واتفاقات �حتاكم اليت تويص هبا الويبو  .23

  الزراعية ا�ولية واملؤسسة امللكفةالرشوط املوحدة ملشاريع االتفاقات بني املركز أالسرتايل للبحوث   .24

ٔالغراض نقل مواد ف� بني مؤسسات غري رحبية، ورسا� ، 1995مارس  8اتفاق موّحد لنقل مواد بيولوجية، مؤرخ   .25
  البيولوجية تنفيذية ٔالغراض نقل املواد
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