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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اير  6التاري    خ:   2023فير

اف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة معاهدة بودابست ألغراض اإلجراءات  بشأن االعير
اءات  الخاصة بالير

 األمانةمن مذكرة 

 مقدمة أوال

اف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات  .1 اعتمد مؤتمر بودابست الدبلوماسي معاهدة بودابست بشأن االعتر
ي 
اءات" )"المعاهدة"( ف  ي ، ودخلت تلك المعاهد1977أبريل  28الخاصة بالتر

واعتمد المؤتمر . 1980أغسطس  19ة حت   النفاذ ف 
 الالئحة التنفيذية للمعاهدة. 

ً
 أيضا

ي  .2
اير  6 وف   2023فتر

ً
عد الدول التالية أطرافا

ُ
اليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، ، ت ي المعاهدة:  ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستر

ف 
، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا،  ، الصي   ي دار السالم، بلغاريا، كندا، شيلي

بيالروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك، برون 
التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا،  الجمهورية

 جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيماال، هندوراس، هنغاريا، آيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، اليابان، األردن،
غت    يا، المكسيك، موناكو، الجبل األسود، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، كازاخستان، قت  غ، مالت   ستان، التفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمتر

تغال، قطر، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومان ، بولندا، التر و، الفلبي   وي    ج، عمان، بنما، بت 
يا، نيكاراغوا، مقدونيا الشمالية، الت 

، المملكة العربية السعودية، رصبيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويرسا،  االتحاد الروسي
طاجيكستان، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، 

 (. 87نام ) أوزبكستان، فييت

 .
ً
 ملخص المعاهدة ومزاياها الرئيسيةثانيا

 معلومات أساسية

اءات.  وعادة ما يكون الكشف ع .3  كمقابل لمنح التر
ً
ط متعارف عليه عموما اع للجمهور رسر اع عبارة عن الكشف عن االختر ن االختر

اع ينطوي عل كائن دقيق أو مادة بيولوجية أخرى )يشار إليها وصف مكتوب.  ي حال كان االختر
فيما يلي بعبارة " الكائنات الدقيقة "(، وف 

ات الصيدالنية(، مما وهو غت  متاح للجمهور، قد ال يكون ذلك  ي مجاالت الزراعة واألغذية والمستحض 
أو استخدام لذلك )ال سيما ف 

وط الكشف.   الوصف  لالمتثال لرسر
ً
ايد من البلدان كافيا ي عدد متر 

اءات ف  ي إجراءات التر
اط تقديم وصف ولهذا السبب، ال تكتف  باشتر

 إيداع عينة من ا
ً
ط أيضا اءات غت  مجهزة للتعامل مع الكائنات لكائن الدقيق لدى مؤسسة متخصصة. مكتوب، بل تشتر ومكاتب التر

ات ومعدات خاصة كي تبفر حّية، ولحمايتها من التلوث وحماية الصحة ال ي يتطلب حفظها ختر
عامة أو البيئة من التلوث الدقيقة، التر

ات ومعدات متخصصة. اوتقديم وعملية الحفظ هذه مكلفة. أيضا.   ختر
ً
ب أيضا

ّ
 لعينات يتطل
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 أو ينطوي عل استخدام كائن دقيق، قد يتعي   تكرار اإلجراءات  .4
ً
 دقيقا

ً
اع يتضمن كائنا ي عدة بلدان الختر

 
وعند التماس الحماية ف

ي كل بلد من تلك البلداالمعقدة والمكلفة إليداع ذلك الكائن ال
 
وإللغاء ذلك التكرار أو الحد منه، أبرمت المعاهدة ليكون إيداع ن. دقيق ف

ي كان سيلزم إجراؤها خالف ذلك. 
ي عن جميع اإليداعات التر

 بما ُيغت 
ً
 واحد كافيا

 ملخص المعاهدة والالئحة التنفيذية

ي تسمح أو تطالب ب ألحكام الموضوعية. ا .5
ة الرئيسية للمعاهدة هي أن الدولة المتعاقدة التر إيداع الكائنات الدقيقة ألغراض المت  

ف، ألغراض تلك اإلجراءات، بإيداع كائن دقيق لدى أي "سلطة إيداع دولية"  اءات يجب أن تعتر اإلجراءات الخاصة بالتر
ي الدولة المذكورة أم خارجها. ا إذا كانت تلك السلطة موجودة داخل أر م()أ((، وبغض النظر ع1)3 )المادة

ي اض 
وبعبارة أخرى، سيكف 

اءات الوطنية )أشت  إليها باسم إي اءات لدى مكاتب التر داع واحد، لدى سلطة إيداع دولية واحدة، ألغراض اإلجراءات المتعلقة بالتر
اءات إذا أعلنت تلك المنظمة  ي جميع الدول المتعاقدة، ولدى أية منظمة إقليمية للتر

 
ي المعاهدة( ف

 
"مكاتب الملكية الصناعية" ف

ف  تبة علاإلقليمية أنها تعتر اءات )((. و 1)9أحكام المعاهدة )المادة  باآلثار المتر ( والمنظمة EPOأصدرت المنظمة األوروبية للتر
اءات ) ( والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية EAPOاإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو( والمنظمة األوروبية اآلسيوية للتر

 من 
ً
 من ( إعال 2023مارس  15)اعتبارا

ً
 القبيل.  هذا نا

ي المعاهدة هي مؤسسة علمية و .6
 
رة عل تخزين الكائنات قاد -مزارع"  مجموعةوهي عادة " -"سلطة اإليداع الدولية" المذكورة ف

ي تقع مؤسسة اإليداع الدقيقة. 
ي "لسلطة اإليداع الدولية"، يجب عل الدولة المتعاقدة التر

وكي تكتسب مؤسسة اإليداع الوضع القانون 
 
ً
وطا ، وسوف تواصل استيفاء، رسر ي

 
ي أراضيها أن تقدم إل المدير العام للويبو إعالن ضمانات يفيد بأن المؤسسة المذكورة تستوف

 
ف

ي 2)6المادة )محددة 
 
ذلك، عل وجه الخصوص، أنها ستكون، ألغراض إيداع الكائنات الدقيقة، تحت تضف أي "مودع"  ((، بما ف

كة، غت  ذلك(؛ وأنها ستقبل إيداع الكائنات الدقيقة وتخّزنها؛ وأنها لن تقدم عينات منها سوى للجهات  ي )شخص، رسر
ي لها الحق ف 

التر
()أ((. 1)9ومية الدولية )المادة بعض منظمات الملكية الصناعية الحك ويمكن أن تعىط الضمانات المذكورة من قبلالحصول عليها. 

ي لسلطة اإليداع الدولية.  49وحتر اآلن، اكتسبت 
 1مؤسسة إيداع الوضع القانون 

                                                
اليا:  1 اليا  أستر فاكس أستر ي للقياس )(CBA) بنك الخاليا ماري فت 

 (NMI؛ والمعهد الوطت 
 (TMBCCM)المجموعات البلجيكية المنسقة للكائنات الدقيقة  بلجيكا: 
ي للكائنات الدقيقة الصناعية ومزارع الخاليا ) : بلغاريا 

 (NBCCالبنك الوطت 
ي كندا ) كندا: 

 (IDCسلطة اإليداع الدولية ف 
 :  (CChRGMالمجموعة الشيلية للموارد الوراثية الميكروبية ) شيلي
 : ي لمجموعة المزارع النمطية الصي  

ي العام لمجموعة المزارع الميكروبيولوجية(CCTCC) المركز الصيت 
المزارع (؛ ومركز غواندونغ لمجموعة CGMCC) ؛ والمركز الصيت 

 (GDMCCالميكروبية )
 (CCMية للكائنات الدقيقة )المجموعة التشيك الجمهورية التشيكية: 

ي  ) فنلندا: 
ي نر
ي نر
 (VTTCCمجموعة مزارع ف 

 (CNIPAالمجموعة الوطنية لمزارع الكائنات الدقيقة ) فرنسا: 
 (DSMZالمجموعة األلمانية للكائنات الدقيقة والزراعات الخلوية ) ألمانيا: 
 (NCIMالمجموعة الوطنية للكائنات الدقيقة الزراعية والصناعية ) هنغاريا: 
؛ والمجموعة الوطنية للمزارع ذات األهمية الزراعية (MTCC) ؛ ومجموعة المزارع النمطية الميكروبية وبنك الجينات(MCC) مجموعة المزارع الميكروبية الهند: 

(NAIMCC) 
ي لومبارديا وإميليا رو DBVPGمجموعة الخمائر الصناعية  إيطاليا: 

ي للوقاية الحيوانية ف  ي »مانيا ؛ والمعهد التجريتر
؛ ومستشف  سان مارتينو (IZSLER) «برونو أوبرتيت 

  IRCCSالمتعدد التخصصات 
اءات اليابان:  ي للتكنولوجيا والتقييم (، IPOD) السلطة الدولية إليداع الكائنات ألغراض إجراءات التر

ي للتكنولوجيا والتقييم، السلطة (NITE)المعهد الوطت 
؛ والمعهد الوطت 

اءات )الدولية إليداع   (NPMDالكائنات الدقيقة ألغراض إجراءات التر

ي التفيا ) التفيا: 
 (MSCLمجموعة السالالت الميكروبية ف 

ي للموارد الوراثية ) المكسيك: 
 (CNRG-CMمجموعة الكائنات الدقيقة التابعة للمركز الوطت 

 (CCMMالمجموعات المغربية المنسقة للكائنات الدقيقة ) المغرب: 
ي الفطري )معهد وي هولندا:  ديك للتنوع البيولوجر  (CBSستر
 (KPDومجموعة البالزميدات والكائنات الدقيقة )(؛ PCM) المجموعة البولندية للكائنات الدقيقة الصناعية؛ والمجموعة البولندية للكائنات الدقيقة بولندا: 

؛ (KCTC) ؛ والمجموعة الكورية للمزارع النمطية(KCLRF) وث السالالت الخلوية؛ والمؤسسة الكورية لبح(KACC) المجموعة الكورية للمزارع الزراعية جمهورية كوريا: 
 (KCCMوالمركز الكوري لمزارع الكائنات الدقيقة )

 :  (VKPM؛ مجموعة عموم روسيا للكائنات الدقيقة الصناعية )(VKM)المجموعة الروسية للكائنات الدقيقة  االتحاد الروسي
 (CCY) مجموعة مزارع الخمائر  سلوفاكيا: 
ي  بنك إسبانيا: 

 (CECTوالمجموعة اإلسبانية للمزارع النمطية )(؛ BEDA) الطحالب اإلسبان 
 (CCOSمجموعة مزارع سويرسا ) سويرسا: 

والمجموعة األوروبية ؛ (CCAP)ومجموعة مزارع الطحالب واألوالي (؛ IMI) ، مركز المملكة المتحدة(CABI) المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية المملكة المتحدة: 
يا الصناعية (NCYC) ؛ والمجموعة الوطنية لمزارع الخمائر (NCTC)؛ والمجموعة الوطنية للمزارع النمطية (ECACC) لمزارع الخاليا  ؛ والمجموعات الوطنية للبكتت 

ي للمعايت  والضوابط البيولوجية )(NCIMB) والغذائية والبحرية
 (NIBSC؛ والمعهد الوطت 

غيالرد  -؛ ومركز بروفاسولي (ATCC) ؛ والمجموعة األمريكية للمزارع النمطية(NRRL) مجموعة المزارع المخصصة لخدمة البحوث الزراعية متحدة األمريكية: الواليات ال
ي للطحالب البحرية والميكروبيوتا )

 (NCMAالوطت 
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( بشأن من له حق الحصول عل عينات من الكائنات الدقيقة 11وتحتوي الالئحة التنفيذية عل أحكام تفصيلية )القاعدة  .7
ي أي وقت )القاعدة . ومتر  -المودعة 

 
"(.  ويجوز له أن يأذن ألي طرف ثالث )سواء 1"2.11ويحق للمودع نفسه الحصول عل عينة ف

( بطلب عينة، وسيحصل ذلك الطرف الثالث عل عينة عند إصدار ذلك التفويض 
ً
 قانونيا

ً
 أو كيانا

ً
 طبيعيا

ً
 أو شخصا

ً
كان سلطة
ناعية "مهتم" وتنطبق عليه المعاهدة أن يطلب عينة وسيحصل عليها؛ وسيعتتر ويجوز ألي مكتب ملكية ص"(. 2"2.11 )القاعدة

اءات لدى المكتب المذكور )  ألغراض إجراءات التر
ً
وريا " إن كان الكائن الدقيق رص 

ً
(. 1.11القاعدة مكتب الملكية الصناعية "مهتما

 لذلك الطرف الحق، بموجب ويجوز ألي طرف آخر الحصول عل عينة إن شهد مكتب ملكية صناعية تنطبق علي
ّ
ه المعاهدة بأن

م عنارص اإلشهاد بالتفصيل لضمان ممارسة مكتب الملكية 
ّ
؛ وتقد ي

ي الحصول عل عينة من الكائن الدقيق المعت 
 
القانون المعمول به، ف

 )أ((. 3.11الصناعية ألقىص حدود الحذر قبل إصدار شهادة من هذا النوع )القاعدة 

ي ال يمكن فيها تقديم عينات وتتضمن المعاهدة والئحته .8
ي الحاالت التر

 
 تسمح بما يسىم باإليداع "الجديد" ف

ً
ا التنفيذية أحكاما
ي ال تمتثل فيها 4من الكائنات الدقيقة محل اإليداع األصلي )المادة 

ي لسلطة اإليداع الدولية التر
(؛ وتسمح بوقف أو تقييد الوضع القانون 

ضة )المادة السلطة المذكورة، أو لم تعد تمتثل، بش ط نقل جميع الكائنات الدقيقة المودعة لدى 8كل كامل بواجباتها المفتر (؛ وتشتر
ي حال أوشكت عل إيقاف أنشطتها كسلطة إيداع دولية )القاعدة 

 
م إصدار 1.5سلطة إيداع دولية إل سلطة دولية أخرى ف

ّ
(؛ وتنظ

ط إج7اإليصال من قبل سلطة اإليداع الدولية )القاعدة  راء اختبار صالحية للكائنات الدقيقة المودعة وإصدار إعالنات بشأن (؛ وتشتر
ة الحد  30(؛ وتسمح لسلطة اإليداع الدولية بفرض رسم مقابل كل إيداع، ويغىطي ذلك الرسم 10الصالحية )انظر القاعدة  سنة هي فتر

ي يجب خاللها تخزين الكائنات الدقيقة المودعة )القاعدتان 
 لبعض المنظمات ؛ وتع(12و 9األدن  التر

ً
 خاصا

ً
 ودورا

ً
 خاصا

ً
ىطي وضعا

 (. 9الحكومية الدولية )المادة 

  . داريةاإل حكام األ  .9
ً
ي المعاهدة اتحادا

 
والتحاد بودابست جمعية مكّونة من (. 1)"اتحاد بودابست"( )المادة  تعتتر الدول األطراف ف

ي االتحاد، والمهام الرئيسية للجمعية هي معالجة كل ا
لمسائل الخاصة بالمحافظة عل االتحاد وتطويره وتنفيذ الدول األعضاء ف 
ي ذلك صالحيات تعديل بعض أحكام المعاهدة )المادة 2)10المعاهدة )المادة 

(، وتعديل الالئحة التنفيذية 14((، بما ف 
ي ألي سلطة إيداع دولي((، 3)12 )المادة

كتب الدولي م اإلدارية إل الموتوكل بعض المها((. 1)8ة )المادة وإلغاء أو تقييد الوضع القانون 
ي مؤتمرات المراجعة )المادة (. 11للويبو )المادة 

 (. 13وتنص بعض األحكام عل إمكانية تعديل المعاهدة ف 

يقدم الدليل بطريقة منهجية معلومات عن اإلجراءات والمتطلبات  دليل إيداع الكائنات الدقيقة بناء عل معاهدة بودابست.  .10
اءات، من جهة، وكل تعلقة بإيداع الكائنات الدقيقة. الم ويعىطي نصائح عملية إل األشخاص الذين يودعون الكائنات الدقيقة ألغراض التر

ي الحصول عل عينات من تلك 
ويخضع الدليل لتحديث منتظم ويمكن االطالع عليه الكائنات الدقيقة، من جهة أخرى. من يرغب ف 

ي 
ون  : عل موقع الويبو اإللكتر  . www.wipo.int/budapest/ar/index.html عتر الرابط التالي

 المزايا الرئيسية للمعاهدة

اءات وتزيد من جاذبية تسجيلها  .11 ي المضاعف لإليداع الواحد، تبّسط المعاهدة إجراءات التر
اف باألثر القانون  ي من خالل االعتر

ف 
ل من المخاطر المتعلقة بالسالمة البيولوجية والناجمة عن نقل ا

ّ
ي المعاهدة، وتقل

لكائنات الدقيقة إل عدة بلدان. الدول األطراف ف 
ي عدد من البلدان؛ ألن إيداع الكائنات الدقيقة 

ي المقام األول، المودع الذي قدم طلبات للحصول عل براءات ف 
ويستفيد من المعاهدة، ف 

نبموجب ا
ّ
ي المعاهدة سيمك

 من تخفيض تكاليفه وتعزيز أمنه.  إلجراءات المنصوص عليها ف 
ً
ض ذلك اإليداع تكاليفه ألنه بدال

ّ
وسيخف

ي كل بلد يودع فيه طلب براءة يشت  إل ذلك الكائن الدقيق، سيكون بإمكانه إيداع الكائن الدقيق مّرة واح
دة من إيداع الكائن الدقيق ف 
لتمس فيها الحماية، باستثناء بلد واحد، سيوفر المودع الرسوم واحدة.  فقط، لدى مؤسسة إيداع

ُ
ي ت
ي جميع البلدان التر

، فإنه ف  وبالتالي
ي كان سيتكبدها خالف ذلك. والتكال

ي بلد المودع يف التر
ي العديد من الحاالت، قد تكون هناك عل األقل سلطة إيداع دولية واحدة ف 

وف 
ي المنطقة الجغرافية نفسها، واستخدام لغته األصلية، وإذا كان دفع الرسم أو منطقته، مما قد يسمح له بالتع

امل مع إدارة موجودة ف 
، استخدام العملة المحلية إلجراء ذلك الدفع؛ وبعبارة أخرى، سيكون بإمكان المودع تفادي التعامل مع سلطات بعيدة، وتفا

ً
دي مطلوبا

ي تحافظ بعناية عل صالحية الكائنات ومن المحتمل أن يضاستخدام عمالت ولغات أجنبية. 
ي تلك السلطة التر

ع المودع ثقة طبيعية ف 
لهم الحصول عليها بموجب القواعد المنطبقة الخاصة بحصول الجمهور عل  ة وال تقدم العينات سوى لمن يحقالدقيقة المودع

 الكائنات الدقيقة المودعة. 

ي يج .12
ب تقديمها، كي تصبح مؤسسة ما سلطة إيداع دولية، بشأن جدية ويزداد أمن المودع نتيجة الضمانات الرسمية التر

م دولة أو منظمة حكومية دولية تلك الضمانات وأن توّجهها إل جميع الدول ال
ّ
ي المؤسسة واستمرار وجودها؛ ويجب أن تقد

متعاقدة ف 
ام صارم، لوباإطار اتحاد بودابست.  ، فمن المتوقع أن تكون تلك الضمانات موضع احتر م تلك تالي ي حال لم تحتر

نه ف 
ّ
ال سيما أ

ي كسلطة إيداع دولية. 
 الضمانات، يجوز للدول المتعاقدة أن تسحب من المؤسسة المقّضة وضعها القانون 

ط إنشاء سلط .13 ي دولة متعاقدة. وتجدر اإلشارة إل أن المعاهدة ال تشتر
، أنشأت ة إيداع دولية ف  ي الوقت الحارص 

دولة من  26وف 
ي ة إيداع دولية واحدة عل األقل. قدة سلطدولة متعا 87أصل 

ي حال إنشاء سلطة إيداع دولية، فذلك ييرّس توافر المواد المودعة ف 
وف 

ورة الحركة عتر الوطنية لتلك المواد.  ل من رص 
ّ
 البلد ويقل

http://www.wipo.int/budapest/ar/index.html
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الدقيقة ام الكائنات وتنص الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست عل تنظيم نفاذ أطراف ثالثة إل المواد المودعة وزيادة استخد .14
 إل أن الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست تضمن إمكانية تتّبع أية عينات مقدمة إل ألغراض البحث والتطوير. 

ً
وتجدر اإلشارة أيضا

. أطراف ثالثة عل   اتوبناء عل ذلك، فإن تلك كل من الصعيدين المحلي والدولي لمعاهدة بودابست تيرّس الشفافية فيما يتعلق  المت  
اءات.  ي إطار إجراءات التر

 
 بالنفاذ إل المواد الوراثية ف

ي تضمن المعاهدة أية أحكام مالية. وال ت .15
 
اكات إل المكتب الدولي للويبو مقابل عضويتها ف وال يمكن مطالبة أي دولة بدفع اشتر

 اتحاد بودابست. 

. التصديق عىل المعاهدة
ً
 واالنضمام إليها ثالثا

ي  .16
 
ي اتحاد بودابست يجوز ألي دولة عضو ف

 
 ف
ً
االتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية )اتحاد باريس( أن تصبح طرفا

 ((. 1)15 )المادة

ي وقّعت المعاهدة أن تصبح  .17
 فيها بإيداع وثيقة تصديق. ويجوز للدول التر

ً
ع المعاهدة فيجوز أن طرفا

ّ
ي لم توق

وأّما الدول التر
ا فيها بإيداع وثيقة انضمام. تصب

ً
 ح طرف

 (. 15وتودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى المدير العام للويبو )المادة  .18

ي مرفق هذه المذكرة نموذج لوثيقة انضمام )انظر المرفق(.  .19
 
 ويرد ف

 [يلي ذلك المرفق]
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 وثيقة انضمام إل معاهدة بودابست
اف الدولي بإيداع  بشأن االعتر

اءات  الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالتر

 

ي جنيف(
 
 )تودع لدى المدير العام للويبو ف

 ________________________________________________________________ 

 

 

اف الدولي بإيداع   تعلن حكومة ]اسم الدولة[ بموجب هذه الوثيقة، انضمام ]اسم الدولة[ إل معاهدة بودابست بشأن االعتر
ي 
ي بودابست ف 

مة ف  اءات، المتر ي 1977أبريل  28الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالتر
 . 1980سبتمتر  26، والمعدلة ف 

 

 

 ................. ي
 . 202.........................................بتاري    خ.................................................... حررت ف 

 

 

 *التوقيع

 

 

 )الختم(

                                                
 

ي أن يوقع الوثيقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.  *
 ينبغ 

 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


