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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

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

بشأن كرتونية الويبو اإللمذكرة عن حتديث قاعدة بيانات 
  افع املتعلقة بالتنوع البيولوجياتفاقات النفاذ وتقاسم املن

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة :ًأوال

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو تقلعقدت  ث ن ل ي لجل مللكملع م
نة(" رشة يف الفرتة ") للجا سادسة  عدورهتا ا ست من األمانة  وفهيا 2010 مايو 7 إىل 3 منل أن تعمل عىل لمتا

بكة  يا عىل ا تاحة حا يولويج ا نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياانت  شـحتديث قاعدة ا ل مل ب ت مل مل ل ب لب ل ل ل
بةل تحديث إىل ادلورة ا ية ا ية، عن  بو اإللكرتوين وإعداد تقرير، يف ويقة إعال ملقيف موقع الو لم معل ث نةي  1.للج 

بني يف الويقة  .2 ياان عىل ادلول األعضاء واملرا ثوعقب صدور هذا القرار، معمت األمانة ا ق ًب سـت
WIPO/GRTKF/IC/Q.6")  نفاذ إىل ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا تعاقدية وا يان عن املامرسات ا لا مل ب مللكل لب سـت

نافع ية وتقامس ا ملاملوارد الورا ياانت ا،")ث تحديث قاعدة ا رسا  ب  ل لي ً ية عىل تقرير عن . ملعنيةت توي الويقة احلا لو ث حت
ياانت املذكورة  نافع (لبحتديث قاعدة ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا بو  ياانت الو نواهنا الاكمل هو قاعدة  ملو ل ب ي ب ع

يولويج نوع ا تعلقة اب با ت لمل ثوعن املعلومات الواردة ردا عىل الويقة ) ل ًWIPO/GRTKF/IC/Q.6 مبا فهيا ،
منو ية أو لالعقود ا يةجذ نافعلفعلا ية وما يربط بذكل من تقامس  نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب للم ا ت ث ل  .مللكمل

هذه ادلورة، ويه الويقة  .3 ثوتربط هذه الويقة بويقة أخرى أعدت  ث ث  WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12لت
ية(" نفاذ: ثاملوارد الورا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للرشوع  ب جهي مللكم نافع م تقامس العادل  للم وا يغة حمدثة-ل  ّ  ").ص

                                                           

نة  1 رشة  سادسة  رشوع تقرير ادلورة ا للجانظر  ع ل  ).WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2ثالويقة (م
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نفاذوميكن  .4 تايللا بو ا ية عىل موقع الو ياانت ا ل إىل قاعدة ا ي ن ملعب : ل
<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/search/index.html>. 

يا ًاث ية :ن يان وقاعدة : سـمعلومات أسا شألابادئ ملاوبياانت لاسـتبالعكوف عىل الا ية  بتو ية جهي مللكن ا
نافعيف عقود االفكرية  ملنفاذ وتقامس ا  ل

نة يف تأعرب .5 يدها  عن األوىلدورهتاللج ا بادئ  لوضعي تأ ية ومممارسات تعاقدية و ية بنود جهيتو لمنوذ لملكية ج
نامجة عن ذكل، مع مراعاة االلالفكرية  نافع ا ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب تعاقدية ا لتفاقات ا ل مل ث ل مل طبيعة ل

تلفة ووسائل  ية ا ياجاهتم وللموارد الورا تلفني وا خملاخلاصة ألحصاب املصاحل ا ث ت تلفة يف القطاعات نقلهاحخمل خمل ا
تلفة يف ا يةخملا ثياسات العامة اخلاصة ابملوارد الورا  2.لسـ

سمرب  .6 نعقدة يف د ية ا ثا نة يف دورهتا ا يونظرت ا مل ن ل نود ا2001للج تعلقة  ية ا بادئ ا بب يف ا مل لعمل مللكية الفكرية مل
بادئ  ("WIPO/GRTKF/IC/2/3ثالواردة يف الويقة  يذيةملا ية الفكرية يف  لبنود لتنفا تفق مللكا رشوط ا ملا ل

نفاذ إىل شأن ب علهيا نافعلا ية وتقامس ا ملاملوارد الورا تعاقدية ") ث ناد إىل الاتفاقات ا لابال يةست يا إىل ضامن 3.لفعلا ً و سع
شات ادلائرة، نا ساع نطاق ا قا مل تقصاءات عن الاتفاقات ت نة عىل األمانة أن تواظب عىل إجراء ا سـ اقرتحت ا للج

تعاقدية  يةلا يانإرسال ذكل شمل ي، وقد لفعلا نة وغريمهسـتبا  عىل أن 4 من أحصاب املصاحل،للج إىل األعضاء يف ا
تاجئ ذُجت توي سـتبيانكل الانمع  ية ميكن أن تكون موردا لإلرشاد  ياانت إلكرتو حي يف قاعدة  ن عىل املامرسات ًب

ية و تو بادئ ا تعاقدية وا جهيا ل مل ية بنود لال منوذ لا ج ية وتقامس لملكية الفكرية يف ال نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب ثلعقود ا ل مل
نامجة عن ذكل نافع ا لا  5.مل

نعقدة يف يويو  .7 ثة ا ثا نة يف دورهتا ا نودعت ا مل ل ل يق عىل أعضاءها 2002للج ياانت بنيةلتعل إىل ا لب قاعدة ا
ية الاإل تان (األمانة يت اقرتحهتا نلكرتو . )WIPO/GRTKF/IC/3/4 وWIPO/GRTKF/IC/3/3ثيقالو

يدها  شديد يوأعربت عن تأ يانل وبنيةلهذه اللا شاء قاعدة بناء عىل ذكل قررت و 6. عىل حد سواءسـتبتعممي الا نإ
تعاقدية  لياانت املامرسات ا نفاذ إىل املوارد الواخلاصة ب ية الفكرية وا لاب نافعمللك ية وتقامس ا ملرا  .ث

برية من أحصاب 2002ل معمت األمانة يف يويو ، ذكل القرارصدوروعقب  .8 ياان عىل ادلول األعضاء وطائفة  ك ا ً سـتب
يان يف الويقة  ية، وجاء الا يص ا ثاملصاحل مجلع املعلومات عن العقود والرتا بن سـتخ ملع

WIPO/GRTKF/IC/Q.2نونة نود ا ملع ا يان عن املامرسات وا لبا نفاذ سـتب ية الفكرية وا تعلقة اب لتعاقدية ا مل مللكل
نافع ية وتقامس ا ملإىل املوارد الورا ية 7.ث ية جتر ياانت إلكرتو يان يف قاعدة  بوأدرجت الردود املرسةل عىل الا يب نت ب  8.سـ

سمرب  .9 نعقدة يف د يويف ادلورة الرابعة ا ث، رفعت األمانة تقريرا يف الويقة 2002مل ًWIPO/GRTKF/IC/4/10 
ياانتعن بيان املذكور وسـتعن الا شاء قاعدة ا بإ تواصل . لن نة عىل أن  يووافقت ا يان تعمميللج سـتب الا

                                                           

تقرير ("WIPO/GRTKF/IC/1/13ث يف الويقة 128انظر الفقرة  2  WIPO/GRTKF/IC/1/3ث يف الويقة 41 إىل 35؛ والفقرات من ")لا
ية واملعارف ا( ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ثسائل  مللكم بذة– لتقليدية والفوللكورم همة ألف)ن يف  ند 1-مل، ا  . يف جدول األعامل5.1لب من ا
بالغ عددها WIPO/GRTKF/IC/2/3ثانظر الويقة  3 تعاقدية ا يع الاتفاقات ا ثاين قامئة  ل، وترد يف املرفق ا ل جبم شار إلهيا يف هذه 16ل مل اتفاقا وا ً

 .ثالويقة
 .WIPO/GRTKF/IC/2/3ة ث يف الويق134 إىل 131انظر الفقرات من  4
 .WIPO/GRTKF/IC/3/3ث يف الويقة 6انظر الفقرة  5
ياانت (WIPO/GRTKF/IC/3/3ثانظر الويقة  6 ية املقرتح لقاعدة ا با لب يه يف)نل ث الويقة  يف61 إىل 59 الفقرات من عل؛ واملوافقة 

WIPO/GRTKF/IC/3/17. 
 .WIPO/GRTKF/IC/4/10ثانظر الويقة  7
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ثيف الويقة  22انظر الفقرة  8
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WIPO/GRTKF/IC/Q.2 ها موردا، ووافقت عىل ياانت العقود بو ًمواصةل تطوير قواعد  صف تاحا دامئا ب  ً ً م
ناًوجماان ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا تعلقة اب مل للعقود ا ث ل  9.فعمللكمل

نعقدة يف يويو  .10 نة ا سة  لويف ادلورة اخلا مل للج ياانت العقود إىل 2003م ب، رفعت األمانة تقريرا عن حتديث قاعدة  ً
ية وأمشل  معليغة أكرث  تواصل العمل، عىل أساس )WIPO/GRTKF/IC/5/9ثالويقة (ص ي، واقرتحت أن 

ية املقدمة  ياانت العقود، لعلماألدةل ا ية أو أفضل املامرساتابادئ ملا لتطويربيف قاعدة  جهيتو يل ل ل أو أي د
ية وتقامس  نافذ إىل املوارد الورا تعلقة اب يص ا ية الفكرية يف العقود والرتا شأن جوانب ا ثإرشادي آخر  ل مل خب مللك

نافع تاحا ادلول األعضاء إىل ا ودعت 10.ملا ها موردا  ياانت العقود وحتديهثا بو تفاظ بقاعدة  ًملوافقة عىل الا م صف ًح ب
نفاذ إىل ًدامئا وجم ية الفكرية وجوانب ا تعلقة اب لاان للعقود ا مللكمل نافعً ية وتقامس ا ملاملوارد الورا إىل  دعهتا، كام ث

يع  ية أوسع نطاقالتشجا ند إىل خربات  ياانت بعقود  سامهة يف قاعدة ا ًعىل ا معل ب تستمل نة علام 11.ل ً وأحاطت ا للج
شـهتا إىل وقت WIPO/GRTKF/IC/5/9ثابلويقة  نا ق وأرجأت   12.الحقم

ندت الويقة  .11 ثويف خضم هذا العمل، ا بادئ  (WIPO/GRTKF/IC/6/5ست مرشوع  ية م شأن ا ية  مللكتو ب جهي
نافع نفاذ وتقامس ا ملالفكرية يف عقود ا نعقدة يف مارس ) ل نة ا سادسة  ملاليت أعدهتا األمانة ألغراض ادلورة ا للج ل

تفق علهيا أو احملدد2004 بادئ ا مل، إىل املعلومات اجملمعة وا نمل ، ملواصةل هممة ةللجة يف ادلورات امخلس األوىل 
تعاقدية اإلرشادية رشوع ممارسات تعاقدية إرشادية. لتطوير املامرسات ا بادئ يف شلك  بقت تكل ا مو مل  .ط

نعقدة يف نومفرب  .12 نة ا سابعة  ملويف ادلورة ا للج توى مرفق الويقة 2004ل ث، ا  WIPO/GRTKF/IC/7/9ح
شأن ا( ية  بادئ تو مللرشوع  بم جهي نفاذ م لية الفكرية يف عقود ا نافعوك سد ) ملتقامس ا ية حمدثة  بادئ تو جتعىل  جهي م

تلفة  يقات  خمما ورد من ردود و نةتعل سادسة  للجيف ادلورة ا ندت . ادلول األعضاء بعدهاورد من وما ل ست وا
نة فامي اضطلعت به من معل  ية بشأنللجا تو بادئ ا جهي تكل ا ل بةإىلمل تقصاء علمي للخربات ا سـ ا  يف هذا ملكتسـ

يدان  بني أعالهملا نحو ا ية لالتفاقات، عىل ا رشوط ا ياانت اليت جتمع ا ملوإىل قاعدة ا ل لفعل ل ثت تكل ّ وحد13.لب
نة  ية  ية كذكل ألغراض ادلورة احلا تو بادئ ا للجا ل جهي ل بني أعالهمل نحو ا ملعىل ا ثانظر الويقة ( ل

WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12.( 

ن .13 نة ا رشة  ملويف ادلورة احلادية  للج نت الويقة 2007لعقدة يف يويو ع ث،   WIPO/GRTKF/IC/11/8(a)تضم
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثاقرتاح املزيد من اخلريات ملواصةل العمل اخلاص اب ثامن يف . مللك يار ا لواقرتح يف ا خل

ية للويقة ثالصفحات الاسـهتال شأن أحاك "ل ية  ياانت ا تخدام قواعد ا يع ا تو يارات  نظر يف  با ب سـ سـ ل بكل لشـخ م ل
نافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  ها وتوافرها يف إطار رشوط  يع نطا ية الفكرية وتو للما مل ل لل مسـ ق ، كام اقرتح "مللك

يار جمي  شأن تقامس " الوارد يف إطار 1 –خليف ا تفق علهيا  رشوط ا تعلق اب نة فامي  شطة ا بيارات لأل مل ل ي ملمكن خ
نف والعادل نافع ا ملصا ية بأشاكل : "يلث مرفق تكل الويقة ما ييف" مل ياانت ا رش مضمون قاعدة ا شـبكميكن أن  لي ب لن

يع  بل  تخداهما من  سري ا سمح توافرها عىل نطاق أوسع و ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  ية أ مجإضا سـ ي ي قي م م تف
يني نظر14".ملعنأحصاب املصاحل ا يد ا بقى الويقة املذكورة  نة أن  ل وقررت ا ث ت ث وصدرت تكل الويقة من 15.قللج

تني ابلرمزينجديد يف  WIPO/GRTKF/IC/12/8(a)حق ادلورتني الال

تان . WIPO/GRTKF/IC/13/8(a)و  WIPO/GRTKF/IC/16/6ثيقوالو

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/4/15ث يف الويقة 166انظر الفقرة  9
شري إىل WIPO/GRTKF/IC/5/9ث يف الويقة 2انظر الفقرة  10 ها اذلي  ي، ومر يا و16فق ً اتفاقا منوذ يا13جً ً اتفاقا   .فعلً
 .WIPO/GRTKF/IC/5/9ثيف الويقة ) 2 (57انظر الفقرة  11
 .WIPO/GRTKF/IC/5/15ثيف الويقة  121انظر الفقرة  12
 .WIPO/GRTKF/IC/2/16ث؛ والويقة WIPO/GRTKF/IC/2/12ثانظر الويقة  13
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ث يف الويقة 1انظر الفقرة  14
 .WIPO/GRTKF/IC/11/15ث يف الويقة 542انظر القرة  15
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تان WIPO/GRTKF/IC/17/6و تان  نقح هام  ميغ ، WIPO/GRTKF/IC/13/8(a)ثلويقة لص
يقات و تعديالت املقرتحة علهيا وا تعلشمالن ا ل رشة والواردة لت سة  ناء ادلورتني اخلا عأ م نة ث رشة  سادسة  للجا ع ل

ية الواردة  تا يقات ا بفضال عن ا لكتعل ل ناء ً ثا ثأ شمالن حتد تايب فامي بني ادلورات، كام أهنام  يق ا ًيات ا ي ت تعل لكمعل ل
تطورات  شأن ا يا  لوا ب تحدة الوجهيةًقع نظمة األغذية والزراعة لألمم ا يولويج و نوع ا شأن ا ية  مل يف الاتفا ب ت مب لق ل

تجارة الع) الفاو( نظمة ا لو يةم  .ملا

ثا ًاث يان متابعة العمل :ل  WIPO/GRTKF/IC/Q.6سـتب والا

نافع  .14 نفاذ وتقامس ا ياانت اتفاقات ا تحديث قاعدة  رشة  سادسة  نة يف دورهتا ا ملمعال ابلقرار اذلي اختذته ا ل ب ب ع ل للج ً
بو اإللكرتوين، أعدت األمانة الا تاحة يف الوقت الراهن عىل موقع الو يولويج ا نوع ا تعلقة اب يا مل ب ت لمل سـتبيان ل

WIPO/GRTKF/IC/Q.6")  نفاذ إىل ية الفكرية وا تعلقة اب نود ا تعاقدية وا يان عن املامرسات ا لا مل ب مللكل لب سـت
نافع ية وتقامس ا ملاملوارد الورا ياانت املذكورة")ث تحديث قاعدة ا سريا  ب،  ل لي ً برية عىل . ت يه تعديالت  كومل تدخل   بنيةف

يان  تواه، بلWIPO/GRTKF/IC/Q.2سـتبالا نود واألحاكم الواردة يف حم و لب انصب تركزيه خاصة عىل ا
ية الفكرية تعلقة اب مللكالعقود ا  16.مل

يان  .15 ية عىل الا تا سـتبوتلقت األمانة الردود ا ل باان : WIPO/GRTKF/IC/Q.6ل رش ا ًأحد  ست ًتمكالع ، مسـ
يس دلتشمل عقدين  ية، وفضال عن ذكل ردت مثان دول أعضاء بأن  بعة اتفاقات منوذ ليني و ًج سـ يس فعل لهيا أو 

يولويج  نوع ا شأن ا تاحة يف هذا الصدد أو بأهنا ال تزال تصوغ رشيعا إطاراي  بدلهيا بعد معلومات وجهية  ت ب لت ل ً ً م
نفذه نافع أو  نفاذ وتقامس ا توا مل  .ل

ياانت  .16 تمكةلسـتبوتلقت األمانة الا يةملسـا تا ل من ادلول األعضاء ا ية : ل هورية ا يكا يل، (لتشـمجل صهد أحباث احملا مع
ي تان ) ااننسـتبا ية الفكرية(كسـواب مللكتب ا ند )مك بااتت (يل، وات هد أحباث ا ثاين رايس و لنمركز أحباث ابثو مع م

ية ومجموعة  ياانت يف و نبااتت األزهارلطبا بااتت، أربعة ا تب أحباث احلفاظ عىل الغاابت وا بالزنة و سـتمك ن لي
يةالوطين لعهد ملا(وأوروغواي ) اإلجاميل هد الكوري ل(هورية كوراي مجو) (INIA) عألحباث الزرا لعلوم ملعا

يا نولو يو ية وا يولو جا تك بج لب يا ) ل نون(لوأسرتا ياه والرتاث وا ئة وا لفوزارة ا ملي يامنار ) لب يا(مو نولو جوزارة العلوم وا  ).لتك

تني .17 تا يني من ادلوتني العضوين ا يوتلقت األمانة اتفاقني  ل ل ية من : لفعل بعة اتفاقات منوذ ند، و تان وات جاب سـ يل كسـ
ية أسامؤمهادلو تا لل األعضاء واملراقب ا ية : ل هورية ا يكا يان(لتشـمجل يل، اتفاقان منوذ جهد أحباث احملا ، )صمع

يةلوطين لعهد املا(وأوروغواي  هورية كوراي )عألحباث الزرا ية األحباث معهد (مج، و يولو جالكوري للعلوم ا لب
يا نولو يو جوا تك يا ) لب ن(لوأسرتا ياه والرتاث وا ئة وا لفوزارة ا ملي يانلب ناعات )جون، اتفاقان منوذ نظمة ا لص، و م
ية نولو يو جا تك  .(BIO) لب

ية .18 تا لووردت ردود أخرى من ادلول األعضاء ا يا : ل با نأ ثة ادلامئة(سـ تان ) لبعا ية الفكرية(سـوقريغزي مللكتب ا ، )مك
يا  يا(تفوال تفتب الرباءات يف ال يا ) مك ية الفكرية(جوجور يك ) للملكاملركز الوطين  نة ا(ملكسـوا ية للجا ية  منلو لتن ط

ية شعوب األ صلا هورية مودلوفا ) (CDI) ل ية الفكرية(مجو هد الوطين لدلفاع (وبريو ) (AGEPI) مللكواكةل ا ملعا
ية الفكرية سة وحامية ا نا مللكعن ا ف  ).يف ادلامنركمكتب الرباءات والعالمات (وادلامنرك ) (INDECOPI) مل

ياانت .19 تخدم املعلومات الواردة يف حتديث قاعدة  بو ية،تسـ بو احلا ل الو تاحة يف الوقت الراهن عىل موقع 17ي م ويه 
يولويج نوع ا شأن ا ية  بادل املعلومات يف الاتفا ية  بو اإللكرتوين وفهيا رابط إىل موقع آ بالو ت ب ت ل لي ل وسامهت تكل . ق

نود يف الويقة  نات من ا ية وتقدمي  ثاملعلومات كذكل يف توفري اخلربة ا ب ي للعمل ع
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 ")ية نفاذ : ثاملوارد الورا ية الفكرية  شأن ا ية  بادئ تو للرشوع  ب جهي مللكم م

نافع  تقامس العادل  للموا يغة حمدثة-ل  ّ رشة")ص سادسة  نة يف دورهتا ا ته كذكل ا نحو اذلي  ع، عىل ا ل للج ب . طلل

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/Q.2ث يف الويقة 3انظر الفقرة  16
تعاقدية الواردة: ًسادساانظر أدانه، الفصل  17  .لاملعلومات ا
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تايل وال تقدمي املزيد من الردود عىل املوقع ا تاحا  يان  ليزال الا ل ً م : سـتب
<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>. 

ياانت ً:رابعا  لبالغرض من قاعدة ا

ياانت إىل شقني .20 بسم الغرض من قاعدة ا لنق تكوين . ي ها أداة  لـي تريم بو صف  إىل توفري موارد الكفاءاتفه
ية الفكرية  تعلقة اب نة ا شأن املامرسات الرا ساعدة  سعى إىل احلصول عىل ا مللكللمعلومات ملن  مل ه ب مل نفاذ وتقامس ي لوا

ية نافع واملوارد الورا ثا ية . مل شأن ا ية  تو بو ا بادئ الو سامهة يف  يا إىل ا ها أساسا  مللككام تريم بو م بصف جهي ل ي مل ًعلم ً
نافع  نصف  تقامس ا نفاذ وا للمالفكرية  مل ل  ).WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثانظر الويقة (لل

ثوشري الويقة  .21 همة اWIPO/GRTKF/IC/4/10ت تعلق اب مل فامي  ياانت العقود، إىل ي أهنا ال تريم بألوىل لقاعدة 
يين، بل إىل الاضطالع بأي  تعلقة تريم إىلتقنمعل  يص ا نة اخلاصة ابلعقود والرتا يح املامرسات الرا مل تو ه خض

ية،ملاب ثية الفكرية واملوارد الورا هم مما لك رس  معل  في تفاوض يي ، ولعل ذكل يعود العقود يف هذا اجملالإلبرام لة ا
نف يةملاب نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية يف ا متة جبوانب ا متعات ا سات وا ثعة عىل طائفة عريضة من املؤ ل مللكس ه . ملجمل

ياانت املذكورة أيضا  ساعد قاعدة ا ًوقد  ب بل عىللت شأ يف ا توهجات واألمناط اليت  يح ا سـتقتو ملت نسـ ل وميكن . ض
ها مورد يانهتا بو بو و ياانت الو صفمواصةل تطوير قاعدة  ص ي ما ب نظمةً ملتاحا دامئا وجماان يف ا ً ً ساعدة عىل ً مل يريم إىل ا

هم، وال تعاقدية لقطاعات وأجزاء من العامل إىلسـامي  ملتكوين الكفاءات يف هذا اجملال ا ساب اخلربات ا ل إ دلهيا ك
ها يف ايزداد و، حمدودة يف هذا الصددمعلية دراية  تعلقإلبرام لتفاوض كاشرتا تعاقدية ا ملالاتفاقات ا ية ل مللكة اب

نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ملالفكرية وا ث  18.ل

ـي تريم كذكل إىل إرساء أساس علمي لوضع ممارسات تعاقدية  .22 ياانت،  ية لقاعدة ا ثا همة ا نظر إىل ا هواب فمل ب ن ل لل
ية  ية ونود منوذ بادئ تو جإرشادية و بم نفاذ إىل امللجهي شأن ا تعاقدية  لية الفكرية لالتفاقات ا ب ل ية لملك ثوارد الورا

يص  ية الفكرية يف العقود والرتا تعلقة جبوانب ا ياسات العامة ا نافع والعكوف عىل قضااي ا خوتقامس ا مللك مل سـ لمل
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا تعلقة اب ملا ث ل ياانت يف حتديث 19.مل توفرة يف قاعدة ا تخدمت املعلومات ا ب وا مل لسـ

شأن ا ية  تو بادئ ا ملرشوع ا ب جهي ل مل نافع، كام وردت يف الويقة م نصف  تقامس ا نفاذ وا ثية الفكرية  للم مل ل لل لك
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12.20 ساعدة عىل تطوير و ياانت من امليض يف ا متكن قاعدة ا ملرمبا  لب ت

توازان تظام و ية تطويرا  تو بادئ ا ًرشوع تكل ا مً ن جهي ل مل مم ً.21 

يارات  .23 نقحة  خلوتعكس القامئة ا نحو اذلكية الفكرية مللاشؤون  عىل العكوفمل ية، عىل ا لواملوارد الورا عليه ي ترد ث
ها WIPO/GRTKF/IC/17/6ثيف الويقة  ياانت يف املقرتحات املقدمة  ل، الغرضني املذكورين لقاعدة ا لب

يارين  نة، كام وردت يف ا خلملواصةل معل ا  :2.ج و1.جللج

رشو[ 1.ج" ية الفكرية يف ا شأن أحاكم ا ية  ياانت  لقاعدة  ب مللكب نافعشـبك نفاذ وتقامس ا شأن ا تفق علهيا  ملط ا ل ب  ]مل

ها  يع نطا ية الفكرية وتو شأن أحاكم ا ية  ياانت ا تخدام قاعدة ا يع ا تو يارات  نظر يف  قا مللك بك سـخ ب ب سـ سـ ل لشـل ل
نافع نصف  تقامس ا نفاذ وا تفق علهيا  للموتوافرها يف إطار رشوط  مل ل لل رش مضمون قاعدة . م ينوميكن أن 

ية بأشاكل إضا ياانت ا لشـبكا سمح توافرها عىل نطاق أوسع لب ثال مبا  ناال عىل أقراص مدجمة  رس  يية أ مي م ف
يني يع أحصاب املصاحل ا بل  تخداهما من  سري ا نو مج سـ ملعي ق  .ت

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/4/10ث يف الويقة 31 و30انظر الفقرتني  18
 .WIPO/GRTKF/IC/5/9ث يف الويقة 22انظر الفقرة  19
 .WIPO/GRTKF/IC/7/9ث يف الويقة 7انظر الفقرة  20
ية الفكرية تطويرا  21 شأن ا ية  تو بادئ ا تطوير ا يح  مفامي ييل تو ً مللك ب جهي ل مل ل تنيض توازان بوصفه جزءا من مقاربة من مر حلتظام و ًن ً ناألوىل يه إماكية : مً

ية الفكرية  نود ا تظم عن  تقصاء اكمل و مللكإجراء ا ب ن ية[، [...]مسـ ثا نوا سارية من خالل ] ل نافع ا نفاذ وتقامس ا لبدأ فور الانهتاء من مجع اتفاقات ا مل ل ت
باد تغريات وا يق ا ميكن  تقصاء املذكور،  ملالا مل ب تطسـ نة[ئ احملددة ف بل أعضاء ا للجمن  َ ية ] ِق شأن ا ية  مللكيف وضع ممارسات إرشادية ونود منوذ بج ب

سارية نود ا ناد إىل املامرسات وا لالفكرية ابال ب لس  ).WIPO/GRTKF/IC/2/3ث يف الويقة 134انظر الفقرة . (ت
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تعاقدية[ 2.ج ية للمامرسات ا بادئ تو لرشوع  جهي  ]مم

تعاقدي شأن املامرسات ا ية  تو بادئ ا رشوع ا شاورات أحصاب املصاحل حول  يارات  نظر يف  لا ب جهي ل مل م مل ة خل
ث، ومواصةل تطويرها، بعد حتديهثا يف الويقة WIPO/GRTKF/IC/7/9ثالواردة يف مرفق الويقة 

ية  تاحة واملدرجة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ماإلعال ية ا ناد إىل املعلومات اإلضا مل ابال ف ست
ية ياانت ا لشـبكيف قاعدة ا  ".لب

تطويرلوقد حتدد ا .24 ية  ناء مفاوضاهتا اجلارية جوانب إضا لنة أ ث تخداهمافلج ياانت وحتديهثا وا سـ قاعدة ا  .لب

سا ًخا ياانتبنيةحتديث  :م  لب قاعدة ا

رش  .25 يا وأحد  رش اتفاقا منوذ تة  نة،  رشة  سادسة  ياانت يف وقت انعقاد ادلورة ا توت قاعدة ا عا ع سـ للج ع ل ًب جً لح
يا ًاتفاقا  يةن سخوأدرجت. فعلً منوذ ئيت الاتفاقات ا تمكةل حتت  ياانت ا ج من الا ف لب ملسـ ية، إما  الاتفوأ سـت لفعلاقات ا

ندا قامئا بذاته ها  ًإىل جانب اتفاق أو بو ً ب ياانت يف الويقة بنيةوورد وصف . صف ث قاعدة ا لب
WIPO/GRTKF/IC/5/9تايل نحو ا ل عىل ا ثور عىل معلومات عن نوع معني : ل بحث إىل ا لعوهجت أداة ا ل َ ِ ُ

تعاقدية أو تويفة مهنا نود ا لمن ا ل ياانت . لب تحوقد مصمت قاعدة ا لب نفردة ل بارشة تتصلمتوي عىل وصالت  م 
تمكةل ياانت ا ها أو يف الا ية يف العقود  نود ا سـاب ن ملب ملع بل سـتس  22.نف

سني مالءمة  .26 تخدمني بنيةحتوتعكف األمانة يف الوقت الراهن عىل مواصةل  ياجات ا ياانت ال سـ قاعدة ا ت ملب حل
ياانت و. اوحتديهث بحث يف قاعدة ا بات آةل ا سن  بويف مرحةل أوىل،  ل ث ليح تخدمني سـ ياجات ا سـمالءمهتا ال ملت ح

ند  يا سيستو بحث فهيا  ًا فعل نصوص إىل ل ية . الاكمةللا تعلقة اب ئةل ا ية واأل بقى املصطلحات الر مللكو ملت سـ ئيسـ س
يدة بحث ا ملفالفكرية مكؤرش ملصطلحات ا نفاذ . ل شأن اتفاقات ا بو  ياانت الو يغة احملدثة من قاعدة  تاح ا لو ب ي ب لص ست

تعلقة  نافع ا ملوتقامس ا سمرب مل نة يف د ية  بل ادلورة احلا يولويج  نوع ا ياب للج ل ب قت ل تايل2010ل : ل عىل املوقع ا
<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>. 

ية،  ،من املزمعو .27 بحثنيف مرحةل اث لسني أداء ا تعاقدية يف الاتفاقات الواردة  يفحت رشوط ا نصوص الاكمةل  ل ا لل ل
ياانت نصة ووحدة خدمة وشلكه لبيف قاعدة ا تحول إىل  سب األصول  ياانت  سني قاعدة ا م، عن طريق  ت ح ب لحت ل
ية مترار مع . لأخرى أكرث فعا ها اب بو املذكورة و ياانت الو سني قاعدة  سـوفضال عن ذكل ميكن  تكييف ي ب حت هاً  ضأغرا

نة ياجات اليت حتددها ا للجومع الا  .حت

تعاقدية الواردة ً:سادسا  لاملعلومات ا

بري طائفةوردت .28 يان ةك  ية ردا عىل الا ية وا منوذ ب جدا من الاتفاقات ا سـتج ً لفعلً ، WIPO/GRTKF/IC/Q.6ل
بو  ياانت الو يمما أاتح حتديث قاعدة  يولويجب نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا بشأن اتفاقات ا ت مل مل ل لب ية . ل لبوأرفقت غا

منوذيج للعقد إم نص الفعيل أو ا يان ا هات اليت ردت عىل الا لا ل ب يان أو سـتجل تكامل الا سـتبا عوضا عن ا سـ ً
يه شفت بعض الاتفاقات معلومات جتارية خاصة جدا، مهنا ُويف حني ح. لابإلضافة إ رسية،  ًذفت املعلومات ا ك ل

ية  منوذ نظم ا تفق علهيا وا جسب اإلاتوات ا ل ل مل باسات منوترد. نسب تكل اإلاتواتلتحديد ن  تكل الاتفاقات قت ا
ية يف هذه ال ية وا منوذ لفعلا ج ياانت والواثئق فهيا ومالءمهتا . ثويقةل نفاذ إىل قاعدة ا هوةل يف ا يا إىل زايدة ا بو ل لسع لس ً

ية الواحضة و تخدمني، حصحت األمانة األخطاء ا ياجات ا بعال سـ ملطت مل ت الفقرات ّقت شلك الاتفاقات وخلصنّسح
تىض األمر ندما ا يان،  قاملأخوذة من الا عب  .سـت

يع العقود املقدمة مؤخرا  .29 يغت  ًو مج نص  يف لك األحوال،ومن املقرتح. ابللغة اإلنلكزيية فقطص بقى ا ل أن  ي
تدعي األمر، نظرا ألن سوء  بو، وأن يرتمج إىل اإلنلكزيية فقط، حني  تعاقدي يف اللغة اليت ورد هبا إىل الو ًا سـ ي يل

ثري خماطر مج تعاقدية املعقدة أو جمرد سوء ترمجهتا قد  ّهم األحاكم ا ي ل  .ةف

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/5/9ث يف الويقة 6انظر الفقرة  22
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ياانت  .30 ياانت، املعلومات سـتبوتوحض الا تدرج يف قاعدة ا ية الواردة، اليت  ية وا منوذ ية والاتفاقات ا تا با سـ لفعل ل لل ج ل
نافع ية وتقامس ا نفاذ إىل املوارد الورا ية الفكرية وا ملاليت مجعهتا األمانة عن ا ث ل  :مللك

منوذيج تفاق الا ) أ ( ية لألغذية والزراعةلنقل لا با ية ا تاملوارد الورا ن لمنوذج املوىص به ، وهو ا(PGRFA) لث
سات  شاركسللمؤ يولويج " يف تاليت  نوع ا ية وا با ية ا تخدام املوارد الورا بالربانمج الوطين حلفظ وا ت ت ن ث لسـ ل ل

يل"الزراعي هد أحباث احملا ييك ويف  نات ا نك ا ية، ويف  هورية ا ص اب شـ ي معب يك تمجل لجل شـت ، واليت تقدم (CRI) ل
ية؛ با ية ا تتخدمني املوارد الورا ن ث لسـ  للم

منوذيج ق تفاالاو )ب( يص اتفاقات رشوط وأحاكم : لنقل املوادلا ية احملدودة وغري احلرصية خالرت منوذ جا ل
نةاخلاصة  يقة ا نات ادل تة من الاك ية للمجموعات ا تخدام املادة الورا بِّاب ئ ب ث جملسـ ق معهد أحباث  يف (CCDM) ملسـتن

ية هورية ا يل اب يكاحملا لتشـمجل  ؛ص

منوذيج و )ج( رشوع ا لا يالورويداز لتعديل الورالمل بط إلنزمي  سكري ا نيث للربوتني ا ه ث يف جذور  (WSG)ملل
نوم ملبات األانحف ا يا (ن نبات ها سمومللعالج من ) ن ياك   بني رشكة،لا ) رشكة أدوية( (Astra Zeneca)ينأسرتا ز

هد الوطين للصحة تحدة وا ملعيف اململكة ا ية يف كرمي آابد (NIH) مل  هونزا، وادي(حملل يف إسالم آابد واحلكومة ا
تان  ؛)كسـاب

ية و )د( با ية ا نفاذ إىل املوارد الورا تلواحئ ا ن ث ند؛لل ثاين رايس يف ات يليف مركز أحباث ابثو  م

منوذيج تفاق الاو )ه( لا يا؛منقل املواد يف ل نولو يو ية وا يولو جهد األحباث الكوري للعلوم ا تك ج بع لب  ل

يص احملدود لغري أغراض الرحب يف: واتفاق نقل املواد )و( ية خالرت هد الوطين لألحباث الزرا ع ا ملع
 ؛)أوروغواي(

يا  )ز( نافع بني حكومة أسرتا نافذ وتقامس ا منوذيج  لوالاتفاق ا مل لل يةل  ؛ملتلقواألطراف ا

نافع بني  )ح( نفاذ وتقامس ا منوذيج  ملوالاتفاق ا لل تلقي ّورداملل يا؛ملوالطرف ا  ل، اذلي تقرتحه حكومة أسرتا

نقل امل )ط( منوذيج  لوالاتفاق ا نظمة ل يةمواد يف  نولو يو ناعات ا جا تك ب  .للص

برية من األطراف ، وإن اكنت يف هذه القامئة القصاملقدمة العقود توشرتك يف .31  والقطاع احلكومات(كرية، طائفة 
بحث ا سات ا لاخلاص ومؤ برية )لعامةس ها طائفة  ك، كام أن  تجارية األحباث (هداف من األل تجارية ولا لغري ا

تطوير بحث وا لوا يةتعلقتولنئ ). ل ية الفكرية يف تكل العقود  لب غا بحث مللكجوانب ا ية يفلاب با ية ا ت املوارد الورا ن لث
ية  يكرو بأو ا يدية أو ادلراية (مل تصةل ابملعارف ا ية أو األحباث ا يوا ية ا يض املوارد الورا تقلعىل  مل ن حل لث يةنق ، )لعملا

ية الفكرية يف هذه  بريات صغرية، ، وإن اكن من الاتفاقاتعينةلامللكفإن جوانب ا تالفا  ها ا ًتلف عن  ك ًخت خ . بعض
ئة  نا شائعة ا تيس القضااي ا شـوقد  ل ل ية  العقود عنتك تا لا ية خاصةل  :مهأ

 واع الاتفاقاتنأ :ألف

يولويج .32 نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا تلفة من اتفاقات ا بوردت أنواع عديدة و ت مل مل ل لخم لوهذه الاتفاقات أهداف . ل
 :، وهذه الاتفاقات يهري جتاريةخمتلفة إما جتارية أو غ

 اتفاقات نقل املواد )1(

ثل  .33 ية  يولو نقل املواد ا ها أدوات  ية بو تجارية واألاكد بحث ا ميع إبرام اتفاقات نقل املواد يف رشااكت ا ج بصف ل مي ل ل لشـ ي
تات اخلالاي يقة و ية والاكنات ادل بةل اجلرثو با ئ مسـتنجل ق ي. م يولو جويه اتفاقات حتدد رشوط نقل املواد ا ة، مبا فهيا لب

ياان  يهتا، فقد يطلق علهيا أ تخدم يف  نظر عن املصطلح ا ها، بغض ا بادةل بني أطرا ًالالزتامات ا ح سمف سـ ل تت مل مل
ية يولو شأن املواد ا يص  جاتفاقات الرت بخ نظر إىل غرض. لب نه وبني أغراض ات الاتفاق تكللواب تفرقة  بي، ميكن ا ل

ثل سـالاتفاقات الواردة مضن اتفاقات نقل املواد لال تخدامات  بحث وتويفات الا تجاري واتفاقات ا متخدام ا سـ ل ل ل
تعلمي بات وا بحث والا لا  .سـتنل
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تجاري ) أ ( تخدام ا لاتفاقات نقل املواد لال  سـ

ية ألغراض جتارية .34 يولو جأبرم العديد من اتفاقات نقل املواد ا منوذيج . لب رشوع ا لوحيدد ا يامل بات ها نشأن  ن ني  بب
ياك هد الو وينرشكة أسرتا ز بااتت وزراعهتا احلصول عىل وكرمي آابد، غرض العقد بوضوح وهو طين للصحةملعا لن ا

تجاري  تخدام ا للال سؤالني (سـ ية ). 12 و4لانظر ا منوذ يا الاتفاقات ا جوفضال عن ذكل أعدت حكومة أسرتا ل ل ً
نقل امل ية  منوذ ية الاتفاقات ا نولو يو ناعات ا نظمة ا نافع، كام أعدت  لنفاذ وتقامس ا ب لص مل جلل ج تك لم غرض واد، لل

تخداما جتاراي  ية ا تخدام املوارد الورا ًا ً سـ ث سؤالني (سـ  ).12 و4لانظر ا

بحث )ب(  لاتفاقات ا

تجارية للمواد  .35 تخدامات ا ية أخرى، الا بحث يف العديد من اتفاقات نقل املواد، من ان لبعد أغراض ا سـ حل تست
نقوةل تخدام ا. ملا يح الا نة  نود  توي اتفاقات أخرى كذكل عىل  لو سـ ي ب تتحت تكل املواد رشيطة احلصول مع لتجاري 

بق من مور تايب  ّعىل إذن  سـ  .دهامك

نفاذ إىل  .36 ية، بأوروغواي، ولواحئ ا هد الوطين لألحباث الزرا منوذيج لغري أغراض الرحب يف ا يص ا لواتفاق الرت ع ملع لخ
نقل املواد يف  منوذيج  ثاين رايس والاتفاق ا ية يف مركز أحباث ابثو با ية ا ماملوارد الورا لم ت ن لث عهد األحباث الكوري ل

بحث  ها اتفاقات مربمة ألغراض ا ية، يه  هورية ا يل، اب هد أحباث احملا لواتفاق نقل املواد يف  لكص يك مجل انظر (لتشـمع
سؤال  ية، ). 4لا هد الوطين لألحباث الزرا منوذيج لغري أغراض الرحب يف ا يص ا عويفرض اتفاق الرت ملع لخ

يودا  ًبأوروغواي،  تخدارصحية ق ند ّمات املرصسـكذكل عىل الا شأن 3لبح هبا يف ا ناف ب  يمي األ صغرض  تق
تلفة فقط تة ا خملا ساخ. ملسـتنب سمح ألحد ا نفال  نات و سـتي تالعب /تيبرو نقوةل أو ا نة يف املادة ا نات  لأو  مل ي معي ج

ند . يجبزئاهتا يح يف ا يل  هد أحباث احملا نحه  يص احملدود غري احلرصي اذلي  بغري أن الرت ص لمي ت مع تخدام 10يخ سـ ا
بقامل تايب  تخداما جتاراي رشيطة احلصول عىل إذن  سـواد ا ك مسـ ً ً. 

بحث  )ج( باتلاتفاقات نقل املواد ألغراض ا تعلميسـتنوالا  ل وا

هورية  .37 يل، اب هد أحباث احملا ية لألغذية والزراعة يف  با ية ا مجليح اتفاق نقل املواد اخلاصة ابملوارد الورا مع صت ت ن لث ي
ية نفاذ إىل املوارد الورا ية، ا ثا ل ية لتشـيك با ت ا تخداهما لن سـها وا تعلمييف حلفظ بات وا بحث والا لا والغرض من . سـتنل

تخدام تكل املواد  بحث يف قطاع األغذية والزراعةيفسـهذا الاتفاق هو ا  .ل ا

يص )2(  خاتفاقات الرت

نة  .38 تضمن أحاكما  سويق أي اخرتاع ويه  ية يف  يص أ يتيس اتفاقات الرت ت ت معمه ً خ ية ختصتك تغالل حقوق ا مللك ا سـ
ية الواردةالف يولو شأن املادة ا تطوير  بحث وا ئة عن ا نا جكرية ا ب ب ل ل شـ بني. لل يا يو بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا ن ا ن ب لمل

سو سني  يص  هد الوطين للصحة وكرمي آابد أن اتفاقات الرت ياك وا تبني رشكة أسرتا ز لتح خ ملع ق اخرتاع محمي يين
نفصل  تكون جزءا من اتفاق  ممبوجب براءة  ً سؤال (سـ  ).12لانظر ا

ية الفكرية معوما :ابء ًنود ا مللك  ب

تلفة اليت  .39 يارات ا تضمن ا ية الفكرية  نود ا خملتصمم  خل ت لب ية الفكرية يف الاتفاقاتحقوق سـتخدام ال تنتقىمللك . مللكا
تلزم لتكل الوميكن  ية الفكرية أو  تخدام حقوق ا بعد ا سـنود أن  سـ تب مللك بقاحلصول عىل تست تخداهمامسـإذن   سـ ال

تطو لأو تضع رشوطا  ية تكل احلقوقهايرً نظم  ملك وإدارهتا أو   .ت

ية الفكرية )1( بعاد حقوق ا مللكا  ست

شأتستبعد بعض الاتفاقات رصاحة  .40 ية الفكرية  تخدام حقوق ا با نقوةل، والمللكسـ بحث  ملن املوارد ا لسـامي اتفاقات ا
شأن األغذية والزراعة،  ية لألغذية  ابملوارد الورايستبعد اتفاق نقل املواد اخلاصوبأو الاتفاقات  با تية ا ن لث

يل  هد أحباث احملا صوالزراعة يف  بعادا جزيا مع ية الفكرية ا تلقني حلقوق ا تخدام ا ًا ئ مل ًسـ ت يدت سمللك تكل قيف حال 
ية با ية ا نفاذ إىل املوارد الورا تاحلقوق ا ن ث  :لل
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ية الفكرية أو غريها من احلقوق  ية املقدمة أي شلك من أشاكل حقوق ا با ية ا بق عىل املوارد الورا مللكلن  ت ن ث ليط
ية اليت ميكن  هوةل توفر تكل املوارد لألغذية والزراعة أو أجزاهئا أو مكوانهتا ا يد  ناليت ميكن أن  س جليتق  احلصولُ

ناد إىل هذا الاتفاق  .ستعلهيا ابال

تخدام تكل امحلايةويذكر يف الاتف .41 تلقي إبالغ املورد اب بقت، فعىل ا سـاق ذاته أن امحلاية القانوية إذا  مل ط  :ّن

تاج مادة  بات عن إ بحث أو الا ية يف ا با ية ا نات املوارد الورا تخدام  نيف حال ما أسفر ا ل ت ن ث ي سـتنسـ ل صنف (ع
ثال ًبت  م نبق علهيا امحلاية القانوية) مسـتن تلقتنط يلزتم  م،  نات بأيف يه لعي تكل ا بلغ موردها بذكل وبأن يرسل إ لن  ّي

نسخا من الواثئق اليت شلك تكل امحلاية القانوية ت  .ًن

ية الفكرية )2( تخدام حقوق ا مللكاإلذن الالزم ال  سـ

تخدام رى اتفاقات أخترهن  .42 ية الفكرية سـا توبةابمللكحقوق ا فرتد يف . ّ املوردمن مكحلصول عىل أذون أخرى 
ند  منوذيج من 8لبا يةل الاتفاق ا تا بارة ا هد األحباث الكوري ا لنقل املواد يف  ل لع بات الرباءات : معل طلال تودع 

شأن هذا الاخرتاع دون احلصول عىل مو توبة من املورد اباملقدمة  بقة  ّفقة  مك شف عن الطلب عىلمسـ لك ا
بة به  .لاملذكور واملطا

ها غرضا من أغراض الاتفاقات )3( ية الفكرية بو ًحقوق ا صف  مللك

ها، وخاصة إذا أبرم الاتفاق ألغراض جتاريةإىل  ت أخرىتريم اتفاقا .43 تغال ية الفكرية وا ليق حقوق ا سـمللك  .تطب
نص رصاحة  شاريع الواردة يف بعض الاتفاقات اليت  ية الفكرية هو غرض ا تغالل حقوق ا تايل، فإن ا تواب مل سـ مللكل

تخدام تكل احلقوق يا بني . سـعىل ا بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا نوترد يف ا ن ب هد الوطين لمل ياك وا ملعرشكة أسرتا ز ين
سؤال  ية يف ا تا بارة ا لللصحة وكرمي آابد ا ل ل  :12لع

هد الوطين للصحة يف إسالم آابد )1( سموم عىل األحباث اليت جيرهيا ا ملعيقوم تطوير عقار مضاد  يه، . لل علو
تحدة وغري تان واململكة ا ند خاص بإيداع طلب الرباءة يف اب ملأدرج يف هذا الاتفاق  سـ بدلانهام مكب األقالمي /لن ا

سـهتدفة بدلانسـو. ملا يع ا نح  توقع أن  بحث ومن ا ية من ا ثا نة ا ليودع طلب الرباءة يف هناية ا مج مت مل ل ن ل األقالمي /لسـ
سة من العقد نة اخلا يالورويداز حىت هناية ا بط إلنزمي  سكري ا ية الرباءة للربوتني ا ما سـ ن ه ث ل لن مل  .ملع

يطلق عىل ادلواء امس جتاري مع )2( يا–أسرتا "ني هو سـو يو " أو )Astra - Hania ("ن ها ياك–نها " ين ز
)Hanio - Zeneca ( تحدة تان واململكة ا تجارية اخلاصة به يف اب يل العالمة ا يودع طلب  ملو سـ ل سج كسـ لت

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

ية الفكرية )4( ية حقوق ا مللكحتديد   ملك

ند  .44 ثال ا يل ا ية الفكرية، ومهنا عىل  تالك حقوق ا بتضمن بعض الاتفاقات الواردة رشوطا حمددة ال مل لت ب مللك سم ً
يا، ويرد فهيا ما ييلمن 5.2.1 نافع املقدمة من حكومة أسرتا نفاذ وتقامس ا ية  منوذ ل الاتفاقات ا مل لل ج  :ل

تلقيّورد املكام هو احلال بني  ية املوالطرف ا مللك، ختول حقوق ا تطوير إىل ّ بحث وا شطة ا ئة عن أ نا للفكرية ا ل ن شـ ل
تلقي  .)ّدون أن يؤثر ذكل يف الوضع بني هذا املورد وأي طرف آخر (ملالطرف ا

ية الفكرية :جمي نة  للملكحقوق   معي

 نبذة عامة )1(

تخدام امل .45 تج عن ا تلفة اليت قد  ية الفكرية ا سـنت الاتفاقات الواردة إما قامئة عامة حلقوق ا خمل نتضم ية تمللك ثواد الورا
ية الفكرية نة من حقوق ا مللكأو إشارة إىل حقوق  ند . معي تضمن ا بو نفاذ وتقامس 1.1لي ية  منوذ لل من الاتفاقات ا ج ل

تايل نحو ا تلفة، ويه ترد عىل ا ية الفكرية ا يا أشاكال عديدة حلقوق ا نافع املقدمة من حكومة أسرتا لا ل خمل ل مللكمل ً: 
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ية الفكرية ما ييل مللكشمل حقوق ا  :ت

 ؛حق املؤلف ) أ (

تعلقة ابالخرتاعات و )ب( مليع احلقوق ا  ؛)مبا فهيا حقوق الرباءات(مج

بااتت و )ج( ناف ا تعلقة بأ نيع احلقوق ا ص مل  ؛)املزارعنيمبا فهيا حقوق (لمج

سجةل و )د( سجةل وغري ا تجارية ا ملالعالمات ا مل خمططات ادلوائر  والرسوم والامنذج و)اخلدمةمبا فهيا عالمات (ل
ه  ؛بريةلكا

شطة فكريةو )ه( نامجة عن أ نيع احلقوق األخرى ا ل  ؛مج

يةادلراية و )و(  ) [...].سواء أمكن حاميهتا مبوجب براءة أم ال (لعملا

 الرباءات )2(

منوذيج ّيعر .46 رشوع ا بف ا تغالل لمل هد الوطين للصحة وكرمي آابد الا ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز بات ها سـشأن  ن ملعن ين
نا شرتك للرباءة ر ًا ه نقوةل بوصفه غرض العقدمل سؤال . مل ابملادة ا ية يف ا تا بارة ا لوترد ا ل ل تطوير عقار يستند : 12لع

سموم  هد الوطين للصحة يف إسالم آابدإىل للمضاد  ند . ملعاألحباث اليت جيرهيا ا يه، أدرج يف هذا الاتفاق  بو عل
بدل تحدة وغريهام من ا تان واململكة ا لخاص بإيداع طلب الرباءة يف اب مل سـهتدفة/انكسـ يودع طلب . ملاألقالمي ا سـو
بدلان يع ا نح  توقع أن  بحث ومن ا ية من ا ثا نة ا لالرباءة يف هناية ا مج مت مل ل ن ل ية الرباءة للربوتني /لسـ ملعناألقالمي ا
سة من العقد نة اخلا يالورويداز حىت هناية ا بط إلنزمي  سكري ا ما سـ ن ه ث لل  .مل

ند  نظمة4.3لبوترد يف ا يةم من اتفاق نقل املواد يف  تا بارة ا ية ا نولو يو ناعات ا ل ا ل لع ب جلص تك سعى : ل نقول [يال  ملا
يه يه يف املادة  ل[...]إىل طلب براءات ] لإ نحو اذلي وردت  عللمواد عىل ا شلك اذلي نقلت  (2ل لأي املواد يف ا

يه[عليه إىل  نقول إ لا يهللم[وجيوز ]). مل بات] لنقول إ الخرتاعات مطورة  للحصول عىل براءات طلأن يودع 
نقوةل، مبا فهيا الاخرتاعات املطورة يف أشاكل معدةل من تكل املواد اب نات من املواد ا ملتخدام  ي  [...].عسـ

تجارية )3(  لالعالمات ا

ية .47 ية إضا ها آ تجارية بو تريت حامية العالمات ا فا صف لخ يا بني رشكة . ل بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا نويذكر ا ن ب لمل
هد الوطين للصحة وكر ياك وا ملعأسرتا ز سؤال ين يطلق عىل ادلواء هو  أن 12لمي آابد يف ا نا  سـاسام جتاراي  ًي مع ً ً

يا–أسرتا " يو "أو " ن ها ياك–نها تان واململكة " ين ز تجارية اخلاصة به يف اب يل العالمة ا يودع طلب  سـو ل سج كسـ لت
بدلان تحدة وغريهام من ا لا ية من العقد/مل ثا نة ا سـهتدفة يف هناية ا ناألقالمي ا ل سـ  لمل

 فحق املؤل )4(

هد الوطين للصحة وكرمي آابد حق املؤلف يشمل .48 ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا ملع ا ين ن ن ب لمل
رشوع تعلقة اب ية الفكرية ا ملمضن حقوق ا مل سؤال . مللك ية يف ا تا بارة ا لوترد ا ل ل بوع : 12لع تصممي الفين ا ملطيحمى ا ل سـ

يا–أسرتا "عىل غالف دواء  يو "أو " ن ها يل العاليج إلرشاد . حبق املؤلف" ياكين ز–نها يحمى ادل لكام  سـ
سو  .ق ادلواءيتاملرىض حبق املؤلف يف وقت 

بااتت )5( ناف ا نحامية أ  لص

ند  .49 ية4.3لبترد يف ا تا بارة ا ية ا نولو يو ناعات ا نظمة ا ل من اتفاق نقل املواد يف  ل لع ب جلص تك سعى : لم يه[يال  نقول إ لا ] مل
ناف ا[...]  لإىل طلب حقوق حامية أ يه يف املادة ص نحو اذلي وردت  علبااتت للمواد عىل ا ل أي املواد يف  (2ن

يه إىل  شلك اذلي نقلت  علا يه[ل نقول إ لا يه[وجيوز ]). مل لنقول إ بات ] للم للحصول عىل حامية [...] طلأن يودع 
نقوةل نات من املواد ا تخدام  تة اب ناف ا بااتت لأل ناف ا ملأ ي سـ ب ص ن عص نفاذ إىل توشمل. ملسـتنل املوارد ل لواحئ ا

ية با ناف ا ند كذكل حامية األ ثاين رايس يف ات ية يف مركز أحباث ابثو با ية ا تالورا ن ص يل ت ن لث  .مل



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 

11  

نرية :دال بقة ا ملسـتاملوافقة ا  ملسـ

يدية .50 ية واملعارف ا نفاذ إىل املوارد الورا نرية يه جزء هام من اتفاقات ا بقة ا تقلاملوافقة ا ث ل لسـ توي بعض . ملسـتمل حتو
نرية عىل الواردةالاتفاقات  بقة ا ملسـتمعلومات رصحية عن املوافقة ا  .ملسـ

سؤال  .51 هد الوطين للصحة وكرمي آابد يف ا ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا لوشري ا ن ن ب مل ملعي ين ل
ية يف كرمي آابد  إىل أن 21 تان  بدمع ،اختذت تدابريحمللاحلكومة ا ية الفكرية يف اب تب ا كسـتقين من  مللك ناح مك جلوا
تاج واخل ناعة واإل ية يف وزارة ا تجارة العا نظمة ا ناص  لص مل ل توسطة مب رشاكت الصغرية وا ية ا ملئة  ل من تي سق ه منو

ية  متعات ا نرية من ا بقة ا ئة، للحصول عىل املوافقة ا يولويج يف وزارة ا نوع ا شأن ا ية  حمللالاتفا سـ ب ت جملب ت ي ملسـق مل ل لبل
سات املذكورة أعاله يف  نصح من املؤ سواللامتس ا تفال  . عىل إبرام العقودوضلا

نقل املواد يف .52 منوذيج  لونص الاتفاق ا ند لي هد األحباث الكوري يف ا لب  بات الرباءات  عىل 8مع طلأال تودع 
شف عن الطلب املذكور ّاملورد موافقة ذا الاخرتاع من دون احلصول عىل اخلاصة هب ية عىل ا تا بقة ا لكا ب لكسـ مل

بة به  .لواملطا

ية الف :هاء يص حقوق ا مللكتر  كريةخ

ية الفكرية .53 سويق ا تلفة  يات  ية الفكرية هو جزء من اسرتا يص حقوق ا مللكتر مللك تخ خم ليج يح بعض الاتفاقات . ت تتو
ية الفكرية  الواردة، وال تغالل حقوق ا شخص آخر اب يص  ها أغراض جتارية، الرت مللكسـامي الاتفاقات اليت  خ سـل ل

نفاذ . بشأن املادة املقدمة منوذيج  للونص الاتفاق ا يا امسوتقلي نافع بني حكومة أسرتا ل ا تلقيمل ند ملوالطرف ا لب يف ا
شخص آخر5.3.1 يص  ل عىل الرت تلقيجيوز : خ تغالل حقوق ملللطرف ا نح أشخاصا آخرين حق ا سـ أن  ًمي

ند  يودا عىل ا تطوير، دون أن يفرض  بحث وا شطة ا ئة عن أ نا ية الفكرية ا با ل ل ن شـ لل ً ق  .5.2.1مللك

نافع :واو  ملتقامس ا

ناف .54 يولويجملتقامس ا نوع ا تعلقة اب ية الفكرية يف الاتفاقات ا نود ا بع هو جانب أسايس من جوانب  ت مل لب ل ويرد يف . مللك
ند  نولمن 5.1لبا يو ناعات ا نظمة ا نقل املواد يف  منوذيج  تك الاتفاق ا بم لص لل ثال إلزام عام ول يل ا ملية عىل  ب سج

نافع ملتقامس ا يه[يقدم نص عىل أن يو. ب نقول إ لا ئة اليت] [مل ئة عن يُيف وقت ]  تولكهلهيوا نا نافع ا يه ا شـتفق  ل مل عل
نقوةل تخدام املواد ا ملا توحا أمام األطراف يف الاتفاق .سـ نافع  بقى تعريف ا ًو مف مل يف حني تفرق اتفاقات أخرى . ي

نقدية نقدية وغري ا نافع ا لواردة رصاحة بني ا ل  .مل

نقدية )1( نافع ا لا  مل

يق عنكشفت طائفة من الاتفاقات .55 تلكفة ادل ق ا نافع، وأشارت اتفاقات أخرى إىل أن ال تقامس ا ملة  مل نقدية ل لنافع ا
تامئية ناديق ا نسم من خالل  ص ست نقدية. تق نافع ا نت بعض العقود قواعد مفصةل عن تقامس ا لو مل نص . تضم تيف حني 

ية متعات ا تامئين  ندوق ا نافع من خالل  بات إلدارة ا حمللاتفاقات أخرى عىل تر ص للمجمل س  .تي

رشوع  .56 سؤال ملويذكر ا ية يف كرمي آابد يف ا هد الوطين للصحة واحلكومة ا ياك وا منوذيج بني رشكة أسرتا ز لا حملل ملع ين ل
نافع قد أدرج يف العقد12 مل أن فصال قامئا بذاته عن تقامس ا ً نافع . ً تقامس ا تعلقة  ية ا نقاط الر ملوترد فامي ييل ا ب مل سـ ئيل

نقدية يف هذا الفصل تامئين خاصيُ) 1(: لا ندوق ا سشأ  ص بديئ من ن بلغ  متع احمليل يف كرمي آابد  م  مب  100للمج
ية خال تا ية اب نيون رو سـ ب يع هذا العقد6ل كمل هر من تو ق أ ياك يو. ش بديئ رشكة أسرتا ز بلغ ا ينسامه يف هذا ا مل مل

هد الوطين للصحة % 80 بنسـبة ية يف كرمي آابد % 15بنسـبة ملعوا ، عىل أن تدير هذا %5بنسـبة حمللواحلكومة ا
ندوق  جلا نوات ). عضو من لك رشيك(نة مكونة من ثالثة أعضاء لص بديئ خالل ا بلغ ا سـويرصف هذا ا مل لمل

ية ختصص . امخلس األوىل من العقد تا رشين ا نوات ا لوخالل ا ل لع من إجاميل الفوائد % 5نسـبة للصندوق لسـ
ها إاتوات نوية بو صفا ندوق . لسـ تعان هبذا ا لصو تعلم) 1: (غراض ثالثة، يهأليسـ بة ا ملزايدة  ني والارتقاء نسـ

تعلمي يف كرمي آابد؛  نافيس إىل ساكن كرمي آابد ألغراض ) 2(لمبعايري ا ية املقدمة عىل أساس  نح ادلرا تومتويل ا سـ مل
تعلمي العايل متويال اكمال؛  ًا ً سني مرافق الصحة العامة يف كرمي آابد) 3(ل  .حتو
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ية يف مركز أحباث  .57 با ية ا نفاذ إىل املوارد الورا تونص لواحئ ا ن ث ل يه يف لت شار إ نحو ا ند عىل ا ثاين رايس يف ات لابثو مل ل يل م
سؤال  شاء 12لا يةن عىل إ با ناف ا تامئية محلاية األ تناديق ا ن ص ن لص  .س

يا يو .58 نافع بني حكومة أسرتا نفاذ وتقامس ا منوذيج  لتضمن الاتفاق ا مل لل تلقيل قواعد مفصةل  3يف اجلدول  ملوالطرف ا
سددة بالغ ا بة ا ملعن  مل تايلعت نحو ا ل، عىل ا  : ل

يه  تغالل اإلجاميل اذلي حيصل  علندما يدخل عائد الا سـ تلقيع بة ملالطرف ا لعت خالل عام تقوميي يف نطاق ا
ية احملددة يف العمود  سدد1ملعنا تلقي ي من اجلدول الوارد أدانه،  تغالل ّاملورد  إىل ملالطرف ا سـبة عائد الا نسـ

ئويةاإلجاميل سددة(ل  يف اجلدو2 املقابةل احملددة يف العمود مل ا بالغ ا ملبة ا مل  ).عت

تج تغالل اإلجاميل الوارد يف عام  ملنالغرض من ا سـعائد الا
ية(تقوميي واحد   )لابدلوالرات األسرتا

سددة  بالغ ا ملبة ا مل ئوية نسـبة لا(عت ملا
تغالل اإلجاميل  )سـلعائد الا

يدالين صيدالين أو ص 
  أو زراعيغذايئ

< 500 000 

500 000 – 5 000 000 

> 5 000 000 

0 

2.5 

5.0 
بحث  000 200 < لا

 أو
< 100 000 

100 000 – 3 000 000 

> 3 000 000 

2.5 

 

0 

1.0 

3.0 
ناعي أو  يص ا لصا لتشخ

يايئ أو غري ذكل  لكميا
> 200 000 

 أو
< 100 000 

100 000 – 3 000 000 

> 3 000 000 

1.5 

 

0 

1.0 

2.0 
 
نقدية )2( نافع غري ا لا  مل

خملمثة طائفة عريضة من اإلماكيات ا .59 نقديةن نافع غري ا تقامس ا لتلفة  مل منوذيج بني رشكة أسرتا . ل رشوع ا تضمن ا لو مل ي
سؤال  نقدية يف ا نافع غري ا ية يف كرمي آابد قامئة اب هد الوطين للصحة واحلكومة ا ياك وا لز ل مل حملل ملع  : ، ويه12ين

نافع يف العقد تعلقة وترد فامي ي. ملكام ذكر أعاله، فقد أدرج فصل قامئ بذاته عن تقامس ا ية ا نقاط الر مليل ا سـ ئيل
نقدية يف هذا الفصل نافع ا لتقامس ا مل  :ب

متع املزارعني  )1( يني و ساكن ا ية  ية للخربة ا جمنح األ حملل لل ن فضل بااتت يف لتقمت ساحة نتطوير حديقة  معىل 
تارا يف كرمي آابد50  ً  .هك

ناطق ا )2( بااتت يف ا تخرجني يف جمال الزراعة وخرباء ا ية  حمللنح األ مل ن للم فضل يام ابألحباث عىل لمت للقية 
يا  نبات ها يدرهبم خرباء ن بااتت املذكورة، و سـيف حديقة ا هد الوطين للصحة ورشكة أسرتا منلن ملع ا

تفاوض تطوير قدرهتم عىل ا ياك  لز ل  .ين

تطوير كفاءاهتم يف  )3( ية  سؤولني يف احلكومة ا ية الفكرية  شأن ا ية خاصة  لجترى دورات تدر حملل للم مللكب يب
باتاإلدارة وغري ذكل   .تيمن الرت

ية بعد انقضاء  )4( يا للحكومة ا يا تلقا نولو حمللنقل أوجه ا ئ ًت ج  .ً عاما عىل إبرام العقد25لتك



WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11 

13  

سؤال  .60 ند يف ا ثاين رايس يف ات ية يف مركز أحباث ابثو با ية ا نفاذ إىل املوارد الورا لوحتدد لواحئ ا يل ت ن ث مل تدريب " 12ل لا
ية الفكرية مللكشأن ا ي تنص الاتفاقاتو. نافعللم غري نقدي ً بوصفه تقاسام"ب منوذ جا نافع املقدمةل نفاذ وتقامس ا مل   ةلل

يا يف اجلدولني  نات" عىل أن 4 و3لمن حكومة أسرتا شورات" و"نقل املعارف" و"لعيعروض ا يه من  "ملنا
نافع  نقديةغري ملا شاريع "و "متويل األحباث"و "صصاخملبحث لا"ًوجيوز لألطراف فضال عن ذكل إدراج . لا ملا
شرتك يا"و "تكوين الكفاءات"و "ةملا نولو جنقل ا بحث العلمي"و "لتك تطوير"و "لا ية "لبرامج ا نافع إضا ها  ف بو م صف

 .غري نقدية

ية الفكرية :زاي تعلقة اب مللكقضااي أخرى   م

رسيةوبن )1(  لد ا

ية الفكرية  .61 تعلقة اب رسية يف الاتفاقات ا نود ا مللكيع  مل ل ب نقوةلنلضامن امحلاية القانوية للمواد واكأدوات تشـ . ململعارف ا
سؤال  هد الوطين للصحة وكر14لويرد يف ا ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز بات ها شأن  منوذيج  رشوع ا ملع أن ا ين ن ن ب مي لمل

تايل رسية ا ند ا تضمن  لآابد  ل ب  :ي

ياك ابحلفاظ  هد الوطين للصحة ورشكة أسرتا ز ية وا يني يف احلكومة ا ثني والعاملني ا با يع ا نيلزتم  ملع يح حملل ن ل لتقمج
سـهتدفة بدلان ا ية يف ا بحث ورفضت املاكتب ا مترت أعامل ا رسية ما ا ملعىل ا ل ن ل ملعل سمح . طلبات الرباءة سـ يوال 

بول نوات عىل إبرام العقد دون مربر دامغ و بل انقضاء مخس  رشوع  بحث مبغادرة ا مقشاركني يف أعامل ا سـق مل ل  .للم

ّوفضال عن ذكل يعر .62 منوً تلفان من الاتفاقات ا نوعان ا لف ا خمل نافع املقدمان من حكومة ل نفاذ وتقامس ا ية  ملذ لل ج
يا  رسية"لأسرتا ها" لاملعلومات ا  هذا العقد؛ وأية من 1 أية معلومات توصف بأهنا رسية يف اجلدول صفبو

تفق األطراف عىل أهنا معلومات رسية ألغراض هذا العقد  . بعد اترخي إبرامهيمعلومات 

هد الوط .63 بادل املواد يف ا ملعويضمن اتفاق  ية يف أوروغوايت بارةعين لألحباث الزرا تلقي عىل عدم يوافق أن  ع  ملا
ساعدون اذلين اتعممي هذه املادة ألي خشص آخر خالف املوقعني عىل هذ ثىن من ذكل ا مل الاتفاق، و يسـت

رشوط وأحاكم هذا الاتفاقع ِّيعملون حتت إرشاف موق  .بوافق عىل الالزتام 

سامهة املورد )2( ّند اإلقرار  مب  ب

سامهة املورديت .64 يولويج رشوطا لإلقرار  نوع ا تعلقة اب ية الفكرية ا نود ا ّضمن العديد من  مب ب ت مل ًب ل ل نص عىل . مللك تويه 
شور يصدر شور والالزتام ابإلبالغ عن أي  تطوير يف أي  بحث وا سامهة املورد يف ا نالالزتام ابإلقرار  ن ل ل ممب م ّ .

ب ية ا نقل املوارد الورا منوذيج  نويلزم الاتفاق ا ث لل تلقي ابإلقرار ل يل ا هد أحباث احملا ية لألغذية والزراعة يف  ملا ص معت
تايل نحو ا لسامهة املورد وبإبالغه عىل ا ل  :ّمب

ُإذا  تخدام ن تاجئ ا يّرشت  سـ تلقي عن يلزتم ا نارصها،  ية الواردة أو أجزاهئا أو  با ية ا ملنات املوارد الورا ع ت ن فث ل
تخدم( تخدمة و بأن يقر) ملسـا سخة ملسـمبورد تكل املوارد ا يه  نه وبأن يرسل إ شور اذلي يصدر  نيذكره يف ا ل ع ملن

شور  .ملنمن هذا ا

يص احملدود غري احلرصي  .65 شاهبة يف الرت نود  خوترد  م هد يفب بادل املواد يف ا يل ويف اتفاق  هد أحباث احملا ملع  تمع ص
ية يف أوروغواي ند . عالوطين لألحباث الزرا لبوفضال عن ذكل يرد يف ا منوذيج من 5ً لتبادل املواد يف ل الاتفاق ا

 :معهد األحباث الكوري ما ييل

سامهة املورد مبادة  بحث  رشوع ا تعلقة  ية ا تا شورات ا شفوية أو ا يع العروض ا تلقي يف  ّيقر ا مب ل مب مل ب ن ل مج لكمل مل
بحث املذكورة ما مل يطلب غري ذكل  .لا

نازعاتتسوية  )3(  ملا

نازعا .66 سوية ا تعلقة  نود ا تلفة يف ا يارات  يت  ملا ت مل ب بخم لن خ شأن . ت يف الاتفاقات الواردةتق منوذيج  رشوع ا بوشري ا مل لي
هد الوطين للصحة وكرمي آابد ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز ملعبات ها ين ن سؤال ن يق ما بني األطراف 19ل يف ا تو ف إىل ا ل
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مترار الزناع ية . سـواللجوء إىل القضاء الوطين يف حاةل ا با ية ا نفاذ إىل املوارد الورا توتعني لواحئ ا ن ث يف مركز أحباث لل
سؤال  ند يف ا ثاين رايس يف ات لابثو يل هذا الغرض19م نقل املواد يف . ل القضاء الوطين  منوذيج  تار الاتفاق ا لوا ل خ

نة األمم  ته  تجاري ادلويل اذلي و تحكمي ا منوذيج  ية يف أوروغواي القانون ا هد الوطين لألحباث الزرا جلا ضع ل لل لع ملع
نة تجاري ادلويل  تحدة للقانون ا سـا ل نفاذ . 1995 مل يان  منوذ للأما الاتفاقان ا ج  من حكومة ان املوارد املقرتحتوبادلل

ند  نصان يف ا يا  بأسرتا ي لل بق14ف سوية الزناعات، لكهنام مل حيددا القانون ا ملط عىل قواعد مفصةل إلجراءات  فامي . ت
ند  ية يف ا نولو يو ناعات ا نظمة ا نقل املواد يف  منوذيج  بشري الاتفاق ا ب لص ل لي جل تك م بادئ تعارض القوانني 7.7ل ُ إىل  َ م

نازعات سوية ا مليف   .ت

يدية  )4( يةلتقلاملعارف ا ثاملربطة ابملوارد الورا  ت

سؤال  .67 يا عىل ا لجاء يف رد أسرتا يدية صوص  خب9ل ية لتقلاملعارف ا ثاملربطة ابملوارد الورا نص : ما ييلت تجيب أن 
رشيع األاتفاقات  نافع، مبوجب ا تتقامس ا ية، مبا يف تسرتايل، عىل ترلمل شعوب األ نافع مع ا تقامس ا صلبات معقوةل  ل مل ل ي

شعوب ذكل حامية أيه معارف  لها تكل ا مية علهيامتتلك نرية .قوإضفاء  بقة ا ملسـت وجيب احلصول عىل املوافقة ا ملسـ
شعوب  ية املوجودة عىل أرايض ا نفاذ إىل املوارد الورا يني  ندات األ يني أو أحصاب ا لمن املالك األ ث لل صل سـ لصل

نافع جيب أن يضمن . صليةاأل نفاذ وتقامس ا يا أن ا يه حكومة أسرتا بادئ العامة اليت وافقت  ملومن بني ا ل ل عل مل
تفق علهيا تعاون مع أحصاهبا ومبوافقهتم ورشوط  يدية اب تخدام املعارف ا ما ب ل تقل  .لسـ

تفادة :حاء شأن ادلروس ا يذي  سـاإلرشاد ا ملب  لتنف

سابقة .68 ندت الواثئق ا لا  WIPO/GRTKF/IC/4/10 وWIPO/GRTKF/IC/2/3، ومهنا الواثئق ست
تخلص من دروس إىل ،WIPO/GRTKF/IC/5/9و ًيا وقد تعذر . سـما ا بقة ملسـاحلصول عىل املوافقة امعل

نرية  بدلان املوردة واإلبالغ عهنا ملسـتا ّيف ا تقار إىل لواحئ ل يد الوطين والا تالف القواعد عىل ا فنظرا ال لصعخ ً
 23.واحلاجة إىل تكوين الكفاءاتومعلومات واحضة يف هذا الصدد 

يان  ية يف الردود عىل الا تا تفادة ا سـتبوترد ادلروس ا ل ل  :WIPO/GRTKF/IC/Q.6ملسـ

ية  .69 منوذ شاريع ا جند العديد من ا لت مل تعاقديةإىليس تفادة من املامرسات ا ل ادلروس ا منوذيج ويذكر . ملسـ رشوع ا لا مل
هد الوطين ياك وا يا بني رشكة أسرتا ز بات ها ملعشأن  ين ن ن سؤال ب  : ما ييل22ل للصحة وكرمي آابد يف ا

تعلمي األسايس والصحة العامةالفكرةإن  متع احمليل يف جماالت ا يق الرفاه  همة يف هذا العقد يه  ل ا للمج حتق ولنئ . مل
سموم وسويقه اآلخر الغرض اكن رشوع هو تطوير دواء مضاد  ت  لل نهللم يق الفائدة  مو يني ، فإن حتق هدفني الر ئيسـا ل
متع احمليل يف كرمي آابد حتقيقهام  هد الوطين ) وادي هونزا(للمج الرفاه الاجامتعي  تطوير يف ا بحث وا سري ا ملعو ل ل تي

نفاذ . للصحة يف إسالم آابد نجاح ودخل حزي ا رشوع  متل هذا ا لوإن ا ب مل تخرجك سـنصه وروحه  يع األطراف فب مج 
تعاقدة ياك أصو.  فائزة من هذا الوضعملا تعزز رشكة أسرتا ز ينيث  سـ تامثرات أخرى يف جمال املوارد حب يام اب سها  للق ل

هد ال متكن ا ية، و با ية ا ملعورا سي ت ن تطوير لث بحث وا شطة ا لاألحباث الوطين للصحة من الاضطالع ابملزيد من أ ل ن
ثل كرمي آابد  ية  متعات األ شجع ا نقذ األرواح، و متوصل إىل أدوية  صل ت ت جمللل رشيةعىلس ها لصاحل ا لب تقامس معار  .ف

ية وصفت حكومةو .70 نافع بأهنا إجيا نفاذ وتقامس ا شأن ا ية  نود منوذ بة يف إصدار  تجارب ا يا ا ب أسرتا مل ل ب ب سـ ل جل ملكت
سؤال  لللغاية، وذكرت ما ييل ردا عىل ا ً22: 

هو  نقدية املقرتحة،  نقدية وغري ا نافع ا يه، مبا يف ذكل ا نفاذ إ هل ا نافع  شأن تقامس ا لإن رش اتفاق منوذيج  لس ل مل ل ل مل ب ين
يدة  لتيأداة  تفاوض عىل إبرام اتفاقات يف هذا الصددمف تدت وقد . لسري ا ّا تفاوض علهيا إىل ع مليع الاتفاقات ا مج

منوذيج عن سبهب) 2010سبمترب (اآلن  كذا الاتفاق ا  .ل

                                                           

 .WIPO/GRTKF/IC/4/10ث الويقة  يف26 إىل 24انظر الفقرات من  23
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ية أهنا وأفادت حكومة  نولث األسرتا لالكو نة م نذ  سـأبرمت  نافع 2005م نفاذ وتقامس ا بعة اتفاقات تعاقدية  مل  لل سـ
شا نظامت ا ملمع ا ية عامة مل سات أسرتا متةل، أربعة مهنا مع مؤ تجارية ا تجارية أو األحباث ا لركة يف األحباث ا س ل حملل

ية نظامت أحباث أ جنبوثالثة مع  سة حبث . م سونظر احلكومة يف الوقت الراهن يف إبرام عقد آخر مع مؤ ت
ية تدت . لأسرتا ّوا سب ع نافع عن  شأن تقامس ا تفق علهيا  رشوط ا كا مل ب مل منابل ية اليت قدمهتا وزارة للعقود ا جوذ

نون  ياه والرتاث وا ئة وا ية اب نولث ا لفالكو ي ملم لبن نة–ملع ية  هةل ز ست حمددة  ي ويه  ن معي م  .مبل

ية حقوق  .71 ية  بني أ تفادة  هد األحباث الكوري الضوء عىل وجه اخلصوص عىل أن ادلروس ا ملكوسلط  مهمع ت ملسـ
ية الفك ية اخلاصة اب ياسات الو ية الفكرية وا مللكا نمللك طسـ سؤالني ل لرية، وذكر ما ييل ردا عىل ا  :22 و21ً

ية الفكرية  ية حقوق ا تفظ  تلقي بأن  مللكيوىص ا مبلك حي ية، بشأن مل تخدام املوارد أو املواد الورا تاجئ احملرزة اب ثا سـ لن
ية الفكرية مع املورديقتسم إن أمكن، وأن  سويق ا نامجة عن  نافع ا ّا مللك ت ل ية . [...] مل ياسة  هم وضع  ملكومن ا سـمل

نافع ية وتقامس ا ملفكرية خاصة للموارد الورا  .ث

تاحة جماان، و .72 ية  هورية مودلوفا أن املوارد الورا ية الفكرية يف  ية اب ًوذكرت واكةل ادلوةل ا م مج ثمللك مل تربم يف أهنا ملعن
نة  :، وأوردت ما ييلمعيهذا الصدد أية اتفاقات 

نا نأسف لعدم  بعة ووجنإ نإلمتد ممارسات  شأن ا لبرام عقود  يةب ئ أو الاكنات غري املمرضة يف ثفاذ إىل املوارد الورا
تخداهما شموةل يف اجملموعات . سـمجموعات تكل املوارد وا نات ا هورية مودلوفا ا ثون يف  با تخدم ا ملو ي ل ّسـ لع مجي ح

بحث نقاش جماان ألغراض ا لاخلاضعة  ثني أجانب. ًلل بات من اب حومل تردان أية   .طل

 اخلالصة ً:سابعا

يولويج هو ليس الغرض من قاع .73 نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا بو  ياانت الو بدة  ت مل مل ل ب ي لب وضع ل
بعة القوانني نة ا شأن املامرسات الرا تاحة  ت، بل إن الغرض مهنا هو زايدة املعلومات ا ه ب نح إلململ مبرام العقود أو 

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب يص ا ثالرتا مللكمل شأن وقد يزيد ه. خ تفاوض  ية ا هم  سري  بذا املورد من  ل معل في ت
ياانت . العقود يف هذا اجملال وإبراهما يان عىل تغذية قاعدة ا ساعد كذكل الردود الواردة عىل أحدث ا بو لت سـتب س

نافع يف  نصف  تقامس ا نفاذ وا ية الفكرية  شأن ا ية  تو بو ا بادئ الو رشوع  للموحتديهثا بل وأيضا  مل ل لل ب جهي ل ي مللكم م ً
نة وغريمه الرد عىل . WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12ثالويقة  شاركون يف ا بذا لو واصل ا للجو مل ح

يان  تاح عىل املوقعWIPO/GRTKF/IC/Q.6سـتبالا تايلمل ا  :ل ا
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html . تواصل حتديث قاعدة سيو

نفاذ  شأن اتفاقات ا بو  لياانت الو ب ي نافع اوتقامسب يولويج مل ا نوع ا بتعلقة اب ت لمل تايل(ل تاحة عىل املوقع ا لا : مل
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/( نفاذ هوةل ا يهتا و سني  تواصل  ل، كام  سحت ن بي س

يه يف هذه الويقة شار إ نحو ا ثإلهيا، عىل ا ل مل  .ل

توايت  .74 نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  مبحإن ا ًللج
 ثهذه الويقة

 ]ثالويقةهناية [


