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 أدوات للتنمية المستدامة. عقود التنقيب البيولوجية

 الملخص
 التنوع البيولوجي باإلضافة إىل صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه املستدام، تضمنت إتفاقية 

عترب عقود التنقيب ت، إذ املوارد اجلينية اسم املنافع الناجتة عن  إستغاللهذف إقتصادي متثل تق
أدوات قانونية ذات طبيعة إتفاقية ،  فهيالبيولوجية الوسيلة األنسب اليت تسمح بتنفيذ هذا اهلدف.

وطين( هذه العالقة حيث يوجه القانون ) القانون الدويل والتشريع ال حتدد حقوق وإلتزامات األطراف،
التعاقدية اليت تتداخل فيها املصاحل اخلاصة مع املصاحل العامة.إال أن هذه العقود كآلية لتقاسم املنافع 
ال تسمح بتحقيق األهداف البيئية املرجوة، حيث أن املنافع املالية والتكنولوجية اليت يتم تقامسها نادرا 

ستخدم لتعزيز العالقات العامة للمستعملني ودمج ما تسنثمر يف حفظ التنوع البيولوجي، فهي ت
تطوير قواعد قانونية وإقتصادية وتقنية يف جمال املوردين يف الصناعة البيوتكنولوجية. لذا يتعني 

 وإعطاء أمهية لإلعتبارات البيئية يف هذا النوع من العقود. املفاوضات التعاقدية.
 البيئة، القانون الدويل ،التشريع الوطين، د،العقو  ،التنوع البيولوجي الكلمات املفتاحية :

Résumé 

 
La convention sur la diversité biologique contient outre la conservation et 

l'utilisation durable de la diversité biologique un objectif économique, celui du 

partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Les contrats de bio-prospection sont les moyens les plus appropriés pour 

atteindre  cet objectif. Ce sont des instruments juridiques de nature consensuelle, 

pour lesquels les parties, dans la relation de bio-prospection, définissent leurs 

droits et obligations.  Cette relation contractuelle dans laquelle les intérêts privés 

interfèrent avec les intérêts publics, est oriente par la loi (droit international et 

législation nationale). 

Cependant, ces contrats en tant que mécanisme de partage des avantages ne 

permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux souhaités, étant donné 

que les avantages financiers et technologiques partagés n'investissent que 

rarement dans la conservation de la biodiversité. Ils  sont  utilises  pour 

promouvoir les relations publiques pour les utilisateurs et intégrer les 

fournisseurs aux l'industries biotechnologiques. Des règles juridiques, 

économiques et techniques doivent être développées dans le domaine des 
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négociations contractuelles, et de donner de l'importance aux considérations 

environnementales dans ce type de contrat. 

Les mots cles: la diversité biologique; les contrats, droit international , 

législation nationale ; l’environnement 

 
 مقدمة

خرية، فإعالن استوكهومل املعتمد يف عرف قانون البيئة تطور سريع خالل األربعني سنة األ 
وموائلها، وإدارته أشار إىل مسؤولية اإلنسان يف "صيانة الرتاث املتمثل يف األحياء الربية   2791

حبكمة" كما نص على أن "احلفاظ على الطبيعة، مبا يف ذلك النباتات واحليوانات الربية، جيب أن 
وبعد عشرون سنة وخالل مؤمتر األمم املتحدة  1.دية"تأخذ مكانا هاما يف التخطيط للتنمية االقتصا
، مت إعتماد إتفاقية املم املتحدة بشأن التنوع 2771للبيئة البشرية املنعقد بريو دي جانريوا عام 

البيولوجي، فاإلهتمام باحملافظة على النباتات واحليوانات الربية سرعان ما حتول إىل ضرورة ضمان 
 التنوع اإلتفاقيةر املشكلة للتنوع البيولوجي. ويف هذا الصدد عرفت اإلستخدام املستدام للعناص

 أمور ضمن فيها مبا املصادر كافة من املستمدة احلية العضوية الكائنات تباين " أنه على البيولوجي
 منها، جزءا تعد اليت اإليكولوجية واملركبات املائية واألحياء والبحرية األرضية اإليكولوجية النظم أخرى

 2".اإليكولوجية والنظم األنواع وبني األنواع داخل التنوع يتضمن ذلكو 
فالتنقيب البيولوجي هو البحث عن تنوع بيولوجي حيدث بصورة طبيعة مل يكن معروفا يف  

السابق وميكن اإلستفادة منه كمصدر ملواد تستخدم يف الطب والزراعة والصناعة، وقد  تشمل املواد 
قيب البيولوجي على متواليات جينية أو بروتينات ألو مركبات بيولوجية معقدة اليت جتمع يف إطار التن

إذ ينبغي أن يتم ذلك وفق أحكام إتفاقية التنوع البيولوجي. ويف هذا الصدد  3أوكائنات بيولوجية.
ينية فتعين " . أما املواد اجل4تعرف املوارد اجلينية على أهنا "املوارد اجلينية ذات القيمة الفعلية أو احملتملة"

أية مواد من أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي أو غريها من األصول حتتوي على وحدات عاملة 
 5للوراثة".

                                                         

  .2791 املبدأ الرابع من إعالن استوكهومل للبيئة البشرية لعام -2
 .البيولوجي التنوع بشأن اإلطار املتحدة األمم إتفاقية من  1فقرة الثانية املادة -2 

اللجنة التحضريية للمؤمتر اإلستعراضي السادس للدول األطراف يف إتفاقية حظر وإستحداث وإنتاج وختزين األسلحة   -3 
سية عن التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة املتصلة باإلتفاقية، البيولوجية والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، وثيقة معلومات أسا

 .1222ديسمرب  5نوفمرب إىل  12جنيف من 
 .البيولوجي التنوع بشأن اإلطار املتحدة األمم إتفاقية من 01 فقرة الثانية املادة -4 

 .لبيولوجيا التنوع بشأن اإلطار املتحدة األمم إتفاقية من 00 فقرة الثانية املادة -5 
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يبدوا أن النقاش الذي جيري اليوم بشأن التنوع البيولوجي، ال سيما ما يتعلق باحلصول على  
النقاش بشأن التنوع البيولوجي ميس  املوارد اجلينية وإستخدامها، قد إختذ أبعادا حقيقية، ففي الواقع أن

جماالت عمل خمتلفة. فالبعد األول من النقاش يتعلق باجلوانب الثقافية مثل املعارف التقليدية 
للمجتمعات وترابطها مع التنوع البيولوجي، إذ متت املناقشات يف هذا الصدد يف إطار املنظمة العاملية 

، أو يف إطار (اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية تحدةامل األمم منظمة و (OMPI)للملكية الفكرية 
تعلق بالرهانات اإلقتصادية  يمؤمتر األعضاء األطراف يف إتفاقية التنوع البيولوجي. أما البعد الثاين ف

مثل حقوق امللكية بشأن األحياء، إذ مت أخذها بعني اإلعتبار يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية و 
أما البعد الثالث فيتعلق  اقية التنوع البيولوجي، و كذلك يف إطار منظمة التجارة العاملية.يف إطار إتف

بالرهانات البيئية،حيث تركزت املناقشة حول حفظ التنوع البيولوجي واحلد من ضياعه، ومت ذلك يف 
ة التنوع البيولوجي. إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة، باإلضافة منظمة التجارة العاملية ويف سياق إتفاقي

يف حني تعلق البعد الرابع بالرهانات املرتبطة باألغذية الزراعية، إذ ينبغي جتنب الضياع الشديد للتنوع 
اجليين، إذ أن اهلدف من اهلندسة الزراعية هو حتسني إنتاجية النباتات، فهذه النقاشات بني الدول يف 

اخل دوجي ومنظمة التجارة العاملية، وعلى نطاف أوسع هذا اجملال تتم يف إطار إتفاقية التنوع البيول
فنشاط التنقيب  1و اإلحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية. ألغذية والزراعةاألمم املتحدة ل منظمة

بعمل هذه املنظمات، البيولوجي مرتبط بكل جمال من اجملاالت العمل هذه، ومرتبط بطريقة أو أخرى 
نظم يإمكانية اعتماد صك دويل ات النظر والرؤى، مما خلق صعوبات يف نتج عنه  إختالفات يف وجه

 التنقيب البيولوجي بطريقة أكثر صرامة أو دقة.
تقسم الرهانات اليت حتيط بالتنوع البيولوجي العامل إىل دول اجلنوب الغنية بالتنوع البيولوجي،  

مبدأ تقاسم املنافع ميكن أن رة تطبيق فك"ودول الشمال الغنية بالتكنولوجيا احليوية. لكن الغريب أن 
، حدث حوهلا إمجاع كبري سواء من دول اجلنوب أو من "يساهم يف احملافظة على التنوع البيولوجي

التكنولوجيا احليوية يف دول الشمال. فحسب دراسة  شركاتو  قبل املنظمات احلكومية وغري احلكومية
من الدول تؤكد أن أسرتاتيجية  %79وجي أكدت أن إستقصائية أجرهتا أمانة إتفاقية التنوع البيول

 2تقاسم املنافع تساهم يف حفظ التنوع البيولوجي وحتقيق التنمية املستدامة.
                                                                                                                                                                                

 
1- Hugo Munoz Urena. Les contrats de bio-prospection, des outils pour le d_eveloppement 

durable ?. Francois Collart Dutilleul. De la terre aux aliments, des valeurs au droit, Inida 

(Costa Rica), pp.340, 2012. 
2- Jean-Frédéric Morin, Les accords de bioprospection favorisent-ils la conservation des 

ressources génétiques?, Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, vol 34, no 1, novembre 

2003,p.308-309. 
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 تؤكد  إتفاقية التنوع البيولوجي على احلق السيادة الوطنية للدول على املوارد اجلينية، وتشجع  
 فوفقا للخطاب السائد أن  1 ارد اجلينية.عقد إتفاقات تنقيب بيولوجية بني موردي ومستعملي املو 

 يساهم تقاسم املنافع يف حفظ التنوع البيولوجي لثالثة أسباب رئيسية:
أوال يفرتض أن مستعملي املوارد اجلينية يدفعون أموال للموردين، وهذه األموال تساهم يف التنمية  

وف يقومون بنقل التكنولوجيا املستدامة وحفظ التنوع البيولوجي. كما يفرتض أن املستعمليني، س
احلديثة اليت تساهم يف حفظ التنوع البيولوجي. وأخريا يفرتض أن يتم تشجيع املوردين على حفظ 

 . 2التنوع البيولوجي من أجل بيعه ملستعملني حمتملني
يث تضع هذه العقود  حإن تطور نشاط التنقيب البيولوجي يتم أساسا يف سياق تعاقدي،  

لة على " مستخدمي" املوارد الوراثية للتنوع البيولوجي، و "موردي " هذه األخرية. أما إلتزامات متباد
 موضوع عقود التنقيب البيولوجية فيتعلق بـ:

يتعلق باألحياء ) األحرى بالنباتات(، فهي تشري إىل إمكانية " أهليتها للرباءة" ، باإلضافة إىل  -
أو نظام آخر للملكية الفكرية، يتطلب إنشاء  (COV)محايتها من خالل شهادة األصناف النباتية 

الغابات اإلستوائية، البحار، أعايل البحار، أعماق البحار، األراضي ويتضمن  نصوص خاصة.
اإلستوائية واملعتدلة،  األقاليم اليت ال ختضع لسيادة أي دولة، جينومات التنوع البيولوجي ) يستصىن 

 3.، األغذية وغريها من املنتجاتية اجلديدةشمل تطوير األدو وي اجلينوم البشري(.
تبني الدراسات املمقدمة مدى التجاوزات اليت حدثت أثناء العمليات التعاقدية املتعلقة بالتنقيب 
البيولوجي، وعليه هتدف هذه الدراسة إىل معرفة ما إذا كانت عقود التنقيب البيولوجية تساهم يف 

 البيولوجي.  املستدامة وحتفظ التنوع حتقيق التنمية
( ومن أوالاؤل سوف تتم من خالل دراسة النظام القانوين للتنقيب البيولوجي ) لإلجابة عن هذا التس

 (.ثانياخالل حتليل آثار هذه العقود ) 
 : النظام القانوني للتنقيب البيولوجي.أوال 

إتفاقية التنوع املوارد اجلينية يف األوساط الطبيعية ينبغي أن يتم من وجهة نظر  إن إستغالل 
ف املسامهة يف احملافظة على التنوع البيولوجي املنصوص عليه يف املادة األوىل من دالبيولوجي بإحرتام ه

 4. باإلضافة إىل ذلك تؤكد اإلتفاقية على " احلق السيادي للدول على مواردها البيولوجية" اإلتفاقية.
                                                         

 اخلامسة عشر من إتفاقية التنوع البيولوجي.ة أنظر املاد -1

2-  Jean-Frédéric Morin, op.cit, p. 309. 
3 - Hugo Munoz Urena , op.cit, P.341. 

 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 2النقطة الرابعة من الديباجة، املادة الثالثة، املادة اخلامسة عشر فقرة  -4
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و جيب أن يؤدي  1إستخدامه املستدام"و لكنها مسؤولة على احملافظة على تنوعها البيولوجي "
 النامجة اإلستغالل " يتخذ كل طرف متعاقد التدابري  إستغالل املوارد البيولوجية إىل تقاسم املنافع

  2املمكنة لتشجيع وتعزيز أولوية  احلصول على املنافع على أسس عادلة ومنصفة."
ى املوارد اجلينية علول حصلل تتضمن املادة اخلامسة عشر والسادسة عشر األسس القانونية 

املوجودة يف إقليم الدولة الطرف، يضاف إليها نقل التكنولوجيا. فالفقرة الثانية من املادة اخلامسة 
عشر تنص على " يسعى كل طرف متعاقد إىل هتيئة األوضاع اليت تسهل حصول األطراف األخرى 

بيئيا وإىل عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف إلستخدامها بصورة سليمة املتعاقدة على املوارد اجلينية 
 اإلتفاقية.
أما الفقرتني الرابعة والسابعة  من املادة اخلامسة عشر، فهي مهمة ألهنا تسمح بتحديد طبيعة  

حيث تؤكد هذه املعايري الطبيعة اإلتفاقية )التعاقدية( للتنقيب  نشاط )و العالقة( التنقيب البيولوجي.
يتفق عليها  حلصول على املواد اجلينية يتم على أساس " شروط نص على أن االبيولوجي، فمثال   ال

تفاق الطرفني أساسي يف التنقيب البيولوجي ويؤدي إىل عقد إوهبذه الطريقة، فإن  بصورة متبادلة".
 حتدد فيه اجلوانب املتعددة لعالقة التنقيب البيولوجي.

"معايري لنقل املوارد اجلينية ألغراض البحث العقود اليت تضع عقود التنقيب البيولوجي هي إن  
، الذي قد يكون لطرف املعرتف به كموردلاالستغالل التجاري مقابل احلصول على منافع متنح  أو

حيدد القانون الدويل املشكل أساسا من إتفاقية التنوع  3."حكومة أو هيئة مجع أو جمتمع حملي 
(. هذه املبادئ غامضة نسبيا وتدعو إىل اعتماد Iلوجي )املبادئ التوجيهية للتنقيب البيو البيولوجي 

 (. IIهي أساسا ذات طابع تعاقدي ) األدواتأدوات تكميلية لتنفيذها.وهذه 
I- المبادئ التوجيهية 

 إتفاقية التنوع البيولوجي ثالثة مبادئ توجيهية يف جمال التنقيب البيولوجي:من خالل ربز ت 
 (2فقرة  00ينية إلستخدامها بصورة سليمة بيئيا. ) املادة تسهيل احلصول على املوارد اجل -
) املادة  التقاسم العادل واملنصف للفوائد النامجة عن إستخدام املوارد اجلينية )نقدية وغري نقدية(. -

 (.2فقرة  00
                                                         

 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 2، املادة اخلامسة عشر فقرة والرابعة من الديباجة، املادة الثالثة امسةالنقطة اخل -1
 
 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 1ة عشر فقرة عاستمن الديباجة، املادة الالثالثة عشر النقطة ا -2

3-Darrell Posey et Graham Dutfield, Le marché mondial de la propriété intellectuelle : Droits 

des communautés traditionnelles et indigènes, Ottawa, Centre de recherches pour le 

développement international et Genève, Fond Mondial pour la Nature, 1997, p. 74. 
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 (.04) املادة نقل التكنولوجيا  -

 مشاركة اجملتمعات األصلية تمثل كما أضافت املادة الثامنة فقر "ي"  من اإلتفاقية مبدأ تكميلي ي
 ى املوارد واملعارف واالبتكارات واملمارسات اليت عل لصو واحمللية يف عملية التفاوض من أجل احل

 حياهتا فضال عن تقاسم األرباح. أساليبتشكل 
إال أن صياغتها تشكل املبادئ األربعة القاعدة القانونية اليت تضبط نشاط التنقيب البيولوجي،  

سليمة بيئيا"، "عادلة "عبارات غري حمددة وغامضة مثل " تسهيل احلصول"،جاءت بلنصوص ا يف
فمثل هذه العبارات ليست غريبة يف القانون الدويل، إال أهنا ختلق  ومنصفة"، "نقل"، "مشاركة"،

دقة مسبقة، وتعاريف تطبيق هذه النصوص.إذ أن تنفيذ هذه املبادئ يتطلب  صعوبات تعرقل فعالية
 1أن جندها على املستوى الوطين. ميكن

هذا النطاق جند تعاريف خمتلفة حول هذا املوضوع. فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق مببدأ ويف  
احلصول على املوارد اجلينية لالستخدام السليم بيئيا، فإن النهج الذي أوصت به اجلمهورية التشيكية 

 وعينات معلومات على للحصول( املستعملني أو) ملاملستع إىل بالتوريد القائم يعطيها إمكانية" هو 
وهذا التعريف يعطي أمهية . 2."عليها متفق شروط ومبوجب معلنة ستغاللإ لطريقة اجلينية املوارد من

وينص  إمكانية احلصول املسبق على العينات واملعلومات. يقتصر علىتفاق بني الطرفني و إلأساسية ل
للتنوع البيولوجي  جلينيةخلصائص ااوالستخدام  وثراض البحهو "ألغ احلصولتعريف ثان على أن 

من  حتديد . ويؤكد النهج األخري على الغرض من احلصول على املوارد وحيازهتا، دون3"ملكيتهادون 
 من عمل احلصول على املوارد اجلينية هو " أن علىيف حني ينص تعريف ثالث قانوين  حمتوى النشاط.

 يف الصلة ذات القانونية الشروط استيفاء مجيع بعد اجلينية، املوارد ألمربا مهتم طرف يستعمل خالله
 قبل من منحه وميكن ميكن حتويله وال شخصي هو الصلة ذو والتصريح .والدويل الوطين التشريع
 للحصول، علم املسبقة عن املوافقة عن تفنيده ميكن ال دليل وجود عند فقط املختصة الوطنية السلطة

                                                         
1-  Hugo Munoz Urena , op.cit, P.343. 

 القضايا يف النظر املنافع، مواصلة وتقاسم باحلصول العضوية املعين املفتوح املخصص العامل الفريقإتفاقية التنوع البيولوجي،  -2
احلال،  مقتضى حسب املصطلحات، معجم أو/و والتعاريف املصطلحات استعمال:املنافع وتقاسم باحلصول املرتبطة قةاملعل

-December 2005 , UNEP/CBD/WG 6.     5، ص 1222فرباير  29 - يناير 92 أسبانيا، االجتماع الرابع، غرناطة،

ABS/4/7 
مرجع  املنافع، وتقاسم باحلصول العضوية املعين املفتوح املخصص العامل فريقالإتفاقية التنوع البيولوجي،  املصدر: مدغشقر، -3

 .5سابق،  ص 
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هذا  1.هلذه املوارد" بالنسبة واملتابعة للرصد كافية آليات هناك وأن مالكه، أو املورد حائز جانب من
 . ومع ذلك، فإن هذه التعريفات الثالثة، جمتمعة، متثل عينة من أكثر تفصيل ودقةالتعريف األخري 

 وهذا ما خيلق  2.احلصول على املوارد اجلينية تسهيلالنهج املختلفة لتطبيق  على الصعيد الوطين  ملبدأ 
 صعوبات يف التوصل إىل تفسري موحد للمبادئ التوجيهية، ومن مث تطبيقها املنسق.

ويبدوا أن الوضع معقد بالنظر إىل الدور املركزي الذي يلعبه إتفاق األطراف، أي اإلطار التعاقدي 
 الذي حيكم كل عالقة من عالقات التنقيب البيولوجي.

د اجلينية، القاعدة األساسية اليت حتكم التنقيب البيولوجي، تعترب عقود احلصول على املوار  
فينبغي أن تتضمن هذه العقود املبادئ التوجيهية اليت وضعتها إتفاقية التنوع البيولوجي، "ودمج محاية 
مصاحل السكان احملليني، وبصورة أعم احملافظة على التنوع البيولوجي. وهذا يطرح صعوبات خمتلفة 

وبصفة عامة فإن عقود التنقيب البيولوجية تركز بنودها على اجلوانب  3احل.بسبب تضارب املص
 4، ومع ذلك فمرونة هذه العقود والصكوك الكثرية ال تسمح بتأكيد هذا التوجه.االقتصادية والتجارية

قانون ال أداة من أدوات قيقة أن العقد هو على وجه اخلصوصقد يستند هذا التقييم إىل ح 
لكن يف حالة عقود التنقيب البيولوجي على وجه  املصاحل اخلاصة أساسا. مايةحلاص يستخدم اخل

هم العقد يف ااخلصوص، هناك تقارب بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة. ومن املفرتض أن يس
القضايا االجتماعية  ،املصاحل الثقافية ،الواقع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مثل محاية البيئة

وهذا يقودنا إىل النظر يف الشروط اليت يتدخل فيها  .قتصادية جملتمعات السكان األصلينيواال
 األطراف يف عقد التنقيب البيولوجي.

 إبرام العقد
 أو التجميع طلب األخرية رفض هلذه جيوز املختصة، السلطة يد يف العناصر تكون أن مبجرد 

 مع عليها يتفق معينة شروط ظل يف إال بذلك سمحت أن هلا جيوز ال الثانية، احلالة ويف. به ذناإل
هلذا الغرض، يشكل التوقيع على العقد ) املشار إليه عموما بإسم )إتفاق نقل  .أو املستعمل املنقب

                                                         

مرجع  املنافع، وتقاسم باحلصول العضوية املعين املفتوح املخصص العامل الفريقإتفاقية التنوع البيولوجي،  املصدر: كوستاريكا، -1
 .5سابق،  ص 

رد اجلينية وإمنا إستعمل مصطلح املوارد البيولوجية، وعرف احلصول على املوارد اجلينية  مل يستعمل املشرع اجلزائري مصطلح املوا -2
املؤرخ يف  29-21من القانون  1على أنه " كل إستكشاف أو مجع أو أخذ عينات من املوارد البيولوجية. أنظر املادة الثانية فقرة 

 .1221أوت  22، الصادرة يف 14ية، العدد ، املتعلق باملوارد البيولوجية، اجلريدة الرمس1221أوت  27
3- Christine Noiville, Ressources génétiques et Droit, Essai sur les régimes juridiques des 

ressources génétiques marines, éd. Pedone, Paris, 1997, p. 379. 
4- Christine Noiville,op.cit, p.330. 
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 سبيل على ،األطراف من طرف كل والتزامات حقوق بتحديد فهو يسمح املوارد( اآللية األنسب.
 التقنية اخلدمات يوفر طرف. فقط واحدة عينة جبمع يتعهد واآلخر باجلمع، يأذن طرف املثال،

 وما العينات، هاتعطي سوف اليت البحوث مثار لتبادل املقابل يف يوافق واآلخر التنقيب، يف ملساعدةا
 .ذلك إىل

عندما نقول عقدا، فنظريا حرية املتعاقدين يف حتديد الشروط املتفق عليها بشكل متبادل، وفق مبدأ 
 يوجه أن الضروري من يبدو البيولوجية، املوارد باستكشاف يتعلق فيما أنه غري احلرية التعاقدية.

 1بإعتبار أننا نواجه جمال حديث، حيث املمارسة التعاقدية ما تزال يف بدايتها. .احلرية هذه القانون
فالقانون يف هذه احلالة يقدم توضيحات ضرورية، فهو ال حيدد مفاهيم لنموذج موحد للعقد،  
ويعود األمر لألطراف يف حتديد شروط العقد،  لية إستغالل للموارد الطبيعية هلا خصوصيتها،فكل عم

لكن هناك مصاحل عامة معينة معرضة للخطر، تقتضي أن حيمها القانون، بوضع جمموعة من األحكام 
 .خاصة أو عامة اعتبارية، أو طبيعية أطرافاال ميكن هلذه العقود أن تتجاهلها، مهما كانت األطراف، 

 
II- : األطراف في عقد التنقيب البيولوجي والتزاماتها 

يعرف العقد على أنه إتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح أوفعل شيئ  
أما عقود  3.عالقة قوة عادة ما تكون غري متوازنة ميثالنطرفني  بوجودالعقد  ميزوبشكل عام يت 2ما.

معظمها تعقد بني مؤسسات خاصة وأشخاص معنوية خاضعة للقانون احلصول على املوارد اجلينية ف
قادرة على منح حق الوصول املشروع إىل اخلاص، تابعة عادة لدول متقدمة، ومؤسسات ) املورد( 

 وعليه فأطراف عقود التنقيب البيولوجية هي:.ممتقد التنوع البيولوجي لبلد
  المورد: -1

ع ذلك ينبغي على الدولة ممنشأ املوارد البيولوجية، و هي الدول  4من حيث املبدا "املورد" 
 تعني أن الوطنية للتشريعات جيوز الواقع، يفتنظيم احلصول على هذه املوارد بواسطة التشريع الوطين، 

                                                         

1- Christine Noiville, Aspect juridique :droits d’accès aux ressources biologiques et partage 

des avantages, IRD éditions 2005, p.192. 
 ، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم.2795سبتمرب  12املؤرخ يف  54-95أنظر املادة أربعة ومخسون من األمر رقم  - 2

3- Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit International de l’environnement, éd. Pedone, 

Paris, 3e éd., 2004, p. 369.  
مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة مصطلح " مورد" إستعملته  -4

فيستعمل   29-21، أما املشرع اجلزائري يف القانون 1221املعتمدة يف عن استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي 
 .مصطلح " احلائز" 
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 مؤسسة أو حكومية غري منظمة املثال سبيل على آخر، شخص أي أو" مورد" أهنا على نفسها الدولة
/  السوق)أشخاص خمتلفة  أو ،(حتكارإ) أكادميية أو حبثية مؤسسة أو خمتلطة، أو خاصة أو عامة

 1(.النسيب االحتكار/  القلة حتكارإ
مبادئ بون التوجيهية بشأن  و 2بروتوكول ناغويا، وفاقية التنوع البيولوجي تعمال بأحكام إ 
، تنشأ هاعلى املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام احلصول

السلطات الوطنية هيئة وطنية خمتصة باملوارد البيولوجية، تكلف بدراسة طلبات احلصول على املوارد 
جيب  ومن أجل إشراك أصحاب املصلحة،   3.ومتنح تراخيص احلصول عليها اجلينية وتداوهلا ونقلها

من  الموافقة المسبقةا إىل أن ختضع اهليئة طلبات احلصول على املوارد اجلينية و املعارف املرتبطة هب
السلطات احمللية و املنظمات املهنية واجلمعيات الناشطة يف هذا اجملال واحلائزين على هذه املوارد 

 على أن تكون املوافقة املسبقة كتابيا. 4اجلينية واملعارف املرتبطة هبا.
صول على املوارد اجلينية بأقل يف التشريع احمللي، تيسيري احل واليقني القانوين بالشفافيةيلتزم املورد 

تكلفة،أن تكون قواعد وإجراءات احلصول عادلة وغري تعسفية، توفري املعلومات عن كيفية احلصول 
 5من حيث األثار اليت يرتبها أو تسوية النزاعات. ءعلى هذه املوارد، واإللتزام بشروط العقد سوا

 :)الطالب( المستعمل -2
 6أواملعارف املرتبطة هبا. /و ويا يريد احلصول على املوارد اجلينيةقد يكون شخصا طبيعيا أو معن 

ختتلف إلتزامات املستعمل حسب الغرض من احلصول على املوارد اجلينية، فإذا كان اهلدف من و 
  اإلستعمال جتاريا، يلتزم املستعمل بـ

  نتائجه  و  الطلب  للهيئة بتقييم  تسمح اليت املعلومات جمموع مي دتق  -
 . من اجلمع  املنتظرة التجارية  النتائج جمموع تبيان -  

                                                         
1- Hugo Munoz Urena , op.cit, P.346. 

تفاقية شأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحقة بإبروتوكول ناغويا  -2
 .1221أكتوبر  21، دخل حيز التنفيذ يف 1222أكتوبر  17يف  املعتمدالتنوع البيولوجي 

أنظر الفصل الثاين فقرة "ب" من مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع  - 3
 29-21ر كذلك املادة الثالثة من القانون أنظ .1221الناشئة عن استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمدة يف 

 .، املتعلق باملوارد البيولوجية1221أوت  27املؤرخ يف 
من مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية  لثالفصل الثا من بروتوكول ناغويا، و 1فقرة  أنظر املادة السادسة -4

أنظر كذلك املادة الثالثة عشر من  تخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي.والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن اس
 ، املتعلق باملوارد البيولوجية.1221أوت  27املؤرخ يف  29-21القانون 

 لإلطالع أكثر أنظر املادة السادسة من بروتوكول ناغويا امللحق باإلتفاقية. -5
 ، املتعلق باملوارد البيولوجية.1221أوت  27املؤرخ يف  29-21من القانون  9أنظر املادة الثانية فقرة  -6
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 احلقوق محاية خيص فيما اقرتاحاته  إبداء - 
 األرباح. تقاسم و به  التكنولوجيا املرتبطة  ونقل  املعين  البيولوجي  باملورد  املتعلقة

 1 .املعنية  البيئية  مةواألنظ  املعين  املورد البيولوجي  على  احلصول  نتائج  حول  تقدمي دراسة  - 
  : يأ يت  ما امجلع رخصة طالب عىل نييتعأما إذا كان اهلدف من اإلستعمال هو البحث العلمي  

 .  نتائجه  و  الطلب  للهيئة بتقييم  تسمح  اليت  املعلومات  جمموع  تقدمي -  
 البحث.  من  هدفه  تبيان -  
 .اهليئة  إىل  ثه يرسلهحب  نتائج  يتضمن  بتقدمي تقرير  االلتزام - 

  من املوارد  نسخة  ويودع  اهليئة،  تعينهم  يشرك علميني جزائريني   أن الطالب  على  جيبكما 
 2.الوطنية  بنوك اجلينات  مستوى  على  مجعها اليت  البيولوجية

 ثانيا: اآلثار المترتبة على عقود التنقيب البيولوجية
بالنسبة لألطرف ر قانونية ، فهو يرتب حقوق  وإلتزامات عقد التنقيب البيولوجي آثا رتبي 

حقوق لطرف ثالث. ومبا أن األمر يتعلق بتقاسم املنافع النامجة عن إستخدام املوارد  املتعاقدة أو
(، مث آثار Iالبيولوجي، لذا ينبغي األخذ يف اإلعتبار آثار العقد بالنسبة ملستعمل املوارد البيولوجية )

 (.IIلمورد أو احلائز )العقد بالنسبة ل
 
I - ج التنقيب البيولوجيتاتإستخدام المستعمل ) الطالب( لن 

وجي خبصوصية مزدوجة،إذ يؤدي  وظيفة تبادل جتاري من نوع ليتميز عقد التنقيب البيو  
، ألنه يعين " ليس التخلي الكبري على املوارد البيولوجية وإمنا السماح للمتخلي بضمان الرقابة خاص
مع املسامهة يف جتسيد العدالة التوزيعية،  3نافع اليت سيتم إستخالصها رمبا يف املستقبل البعيد".على امل

، 4ألنه  "يتناول اإلهتمامات املتعلقة بالعدالة  االجتماعية،  محاية التنوع البيولوجي، التبادل العادل".
 .ةلوجيحيث تعطي هذه اخلصوصية بنية هيكلية حمددة جدا لعقود التنقيب البيو 

باإلضافة إىل األحكام التقليدية املتعلقة بشروط التنقيب والبحث ) املكان، املدة، الغرض من 
حتديد املنافع املمنوحة  اجلمع....( جند يف هذا النوع من العقود و بإنتظام، أربع فئات من البنود:

                                                         

 ، املتعلق باملوارد البيولوجية.1221أوت  27املؤرخ يف  29-21أنظر املادة الثامنة من القانون  -1
 ، املتعلق باملوارد البيولوجية.1221أوت  27املؤرخ يف  29-21القانون أنظر املادة العاشرة من  - 2

3 - Marie-Angéle Hermitte ,« La Convention sur la diversité biologique a quinze ans », 

Annuaire français de droit international, Volume LII, Paris, 2006, p. 377. 
4 - Ibid, p.379. 
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ية الفكرية ) قواعد اإلستغالل، ملتعاقدي الدولة املوردة ) منافع مالية وغريها(، البنود املتعلقة بامللك
براءة اإلخرتاع، وغريها(، القواعد املتعلقة مبراقبة عمليات البحث والنتائج النامجة عنها، حتديد 

 1املستفيدين من العقد ) الدولة، اجملتمعات احمللية األصلية وغريها(.
ستعمل القيام بأحباث ، إذ ينبغي على املاألولية ةإن نتاج التنقيب البيولوجي هو نوع من املاد 

 ، يف حماولة لتطويره إىل منتوج آخر جديد ) مبتكر(، يكون مفيدا ألغراض أخرىهذا النتاجحول 
إنطالقا من نتاج التنقيب  امفيد اجديد اإذا طور املستعمل منتوج  .كذلك) الصحة، التغذية ...( 

فمن ستعمل مؤسسة أو  شركة، فإذا كان امل البيولوجي، ميكن أن يستخدمه ألغراض جتارية أو ال.
يف السوق. ولكن، إذا   املنتوج املرجح جدا أن الغرض من البحث )والعالقة التعاقدية( سيكون وضع

ج املطور و وقد يكون املنت 2هو مؤسسة أكادميية أو حبثية، فقد يكون الغرض خمتلفا. ملستعملكان ا
 يت(.موضوع براءة اخرتاع أو حق ملكية فكرية آخر )مثل صنف نبا

 جماالت مجيع إىل الفكرية امللكية حقوق نطاق توسيع البيولوجي من التنوع يسلم مل 
الجوانب المتصلة بالتجارة  تفاقيةإالسيما مع اعتماد  األحيائية، التكنولوجيا ذلك يف مبا التكنولوجيا،

 القواعد ديدحت وبغية .يف إطار منظمة التجارة العاملية تريبس( )اتفاق من حقوق الملكية الفكرية
 توسيع األداة القانونية هذا كرست الوطنية، الفكرية امللكية حقوق وتوحيد الفكرية للحماية الدنيا
 غري .التكنولوجيا ميادين مجيع يف العمليات أو املنتجات أو االخرتاعات مجيع لتشمل الرباءات نطاق

 بعض استبعاد إمكانية على ينص تريبس اتفاق ألن القيود بعض على ينطوي التوسيع، هذا أن
 احلياة محاية ذلك ىف مبا الفاضلة، األخالق العام النظام محاية" أجل من الرباءات جمال من االبتكارات

 اتفاق فإن ذلك، ومع 3.بالبيئة الشديدة األضرار لتجنب أو أو النباتية احلياتية أو البشرية الصحة أو
 هذا مثل أن إىل يشري مما ،"بالبيئة الشديدة األضرار بجتن" مفهوم مع بصورة حقيقة تتعامل ال تريبس
 بيئية، هو جمرد وصف أكثر منه نظام قانوين. ألسباب الرباءات محاية الوارد على القيد

 احلفاظ يكون اليت البيولوجي التنوع التفاقية األساسية األهداف مع تناقضفهي ت املعىن، وهبذا  
 4.دائما بامطل فيها البيولوجي للتنوع املستدام

                                                         

1 - Ibid, pp. 378-379. 

2- Hugo Munoz Urena , op.cit, P.344. 
 2771املعتمدة يف  "الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة املتصلة اجلوانب تفاقيةإمن  1ن فقرة أنظر املادة السابعة والعشرو  -3

 مبراكش.
" ال تؤثر أحكام هذه اإلتفاقية على ما ألي طرف متعاقد من  من إتفاقية التنوع البيولوجي 1تنص املادة الثانية والعشرون فقر  -4 

ئم، إال إذا كانت ممارسة تلك احلقوق واإللتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع حقوق وإلتزامات مشتقة من أي إتفاق دويل قا
 البيولوجي او هتدده بصورة خطرية.".
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 باتفاقية املتعلقة وتلك الفكرية امللكية بشأن تريبس اتفاقية أحكام بني كما يبدوا أن موضوع الرتابط
البيولوجي مثريا لإلهتمام، فالقلق يتمثل يف ضمان احلماية  التنوع حبفظ يتعلق فيما البيولوجي التنوع

يات احملافظة املستدامة للتنوع البيولوجي. الفعالة لإلبتكارات التكنولوجية، مع ضمان فعالية إسرتاتيج
ال سيما يف ظل عدم التوازن بني اإلتفاقيتني، فإتفاقية تربس  مدعومة بنظام منظمة التجارة العاملية، 

وبالتايل فهي تتمتع بقوة إلزامية كبرية على الدول، خالفا إلتفاقية التنوع البيولوجي اليت تتميز بأحكام 
ية ضعيفة ) قانون لني(. كما أن آليات مراقبة تنفيذ اإللتزامات التعاقدية للدول إعالنية ذات قوة إلزام

يف إتفاقية التنوع البيولوجي غري قسرية، خالفا لآلليات شبه القضائية املتمثلة يف جهاز تسوية 
كرية ومع ذلك،  تزايد وعي الدول واملنظمة العاملية للملكية الف النزاعات يف منظمة التجارة العاملية.

مبشكلة " براءة اإلخرتاع" الغري مشروع وغري العقالين للموارد البيولوجية و املعارف التقليدية 
والفلكلور. حيث يعترب بعض املؤلفني أن محاية املعارف التقليدية والفلكور كحد لرباءة اإلخرتاع، 

كن اجلدل مازال حلماية هذه املعارف. ل وباملقابل يوجد إقرتاح بإنشاء حق ملكية فكرية خاص 
  1مستمر.

و هناك حد حد آخر إلمكانية منح براءة اإلخرتاع فيما يتعلق مبجال األحياء، على الرغم من أن  
حيث ال تزال  2.االخرتاع براءات على احلصول قابليةجمال هذا اإلخرية مل تستبعد صراحة من 

الدويل أو الوطين، مستخدمني املناقشات بشأن تأهيل األحياء للرباءة شديدة سواء على املستوى 
حجج ذات طبيعة خمتلقة، قانونية، معنوية، أخالقية ودينية. ويف هذاالصدد ويف هذا الصدد فإن املادة 

)تربس( ،  الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة املتصلة اجلوانبمن  إتفاقية  9سبعة وعشرون فقرة 
 األحياء خالف احليوانات، و اع النباتاتاالخرت  براءات على احلصول قابلية من تستثىنتنص " 
 غري والطرق خالف األساليب احليوانات أو النباتات إلنتاج معظمها ىف البيولوجية والطرق الدقيقة،

 عن النباتات إما ألنواع احلماية منح األعضاء البلدان على نهأ غري .الدقيقة"  والبيولوجية البيولوجية
، مثل شهادة منهما مزيج بأهلية أو األنواع هبذه خاص فذ ريدف نظام أو االخرتاع براءات طريق

من إتفاقية "تربس" ال تلزم الدول  9فقرة  19األصناف النباتية. ما ميكن مالحظة أن أحكام املادة 
 قابليةيف األعضاء يف منظمة التجارة الدولية. و من ناحية أخرى نالحظ وجود حركية متزايدة 

                                                         

1 - Hugo Munoz Urena , op.cit, P.344. 

2 - "L’exclusion du vivant de la brevetabilité s’est faite sans texte mais celle-ci a fait l’objet 

d’une remise en cause d’abord aux Etats-Unis puis en Europe". In, Alain Clayes, Rapport sur 

la Brevetabilité du Vivant, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, Assemblée Nationale, Rapport n° 3502, Sénat, Rapport n° 160, 2001, pp.15. 
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بدأت تتحول إىل  االخرتاع براءات على احلصول قابليةاألحياء، أي أن  اعاالخرت  براءات على احلصول
 1وضع أكثر مرونة.

 
II- الموارد البيولوجية مورد مقدم أوآثار العقد بالنسبة ل 

 األطراف والتزامات حقوق حتدد" أساسية" أحكام بعضها فإن العقد، بأحكام يتعلق فيما 
 ،(ذلك إىل وما اجلمع حصرية احملتملة، التفرد ومدة حث،الب مكان) والبحث بالتنقيب يتعلق فيما

 أن وجيب مهما اآلخر البعض يف حني  وهذا ال يهم، فهو يندرج ضمن حرية األطراف املتعاقدة.
اإلنتقاص منها أو  تعاقدينللم ميكن ال أنه يعين مما العام، النظام و تعترب من القانون عليه ينص

د البيولوجية املشروط باإلستخدام املستدام، يدفعنا للقول أن الوصول إذ أن الوصول للموار  .خمالفتها
 2للموارد البيولوجية جيب أن ال يسمح به دائما إال بإحرتام شروط إستعمال.

أما تقاسم املنافع، فتتعلق باملنافع اليت يلتزم املستعمل تقامسها مع املورد، أو اليت خيصصها له. وقد  
 .3تكون نقدية و غري نقدية

 وأشكالها النقديةالمنافع  -1
بعض عقود التنقيب  ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه املنافع النقدية حمددة يف العقد نفسه . 

أولية )منافع فورية( ، يف حني تنص عقود أخرى  نقدية أو مسامهات على مدفوعاتتنص البيولوجية 
 ويلة األجل( طويلة األجل )منافع متوسطة وطأو مسامهات على مدفوعات 

 الفورية لمنافعا -أ
عات أو مسامهات أولية، أي حىت قبل أن و تنص بعض عقود التنقيب البيولوجية على مدف 

 فعلىيبدأ املستعمل يف إجراء حبوثه عن املادة اجلينية املنقولة، واليت ميكن أن يقدر قيمتها التجارية.
 البيولوجي للتنوع الوطين للمعهد دوالر ليونم مبلغ (Merck) مريك األدوية شركة دفعت املثال، سبيل

(INBio)، فمن جهة تسمح هذه  .ةينياجل لمواردل كمورد احلكومة كلفتها كوستاريكية وكالة وهي
املدفوعات األولية للمستعملني من إغراء املستهلكني احلرصني على اإلنصاف، وحماولة تكوين 

                                                         

1 - Hugo Munoz Urena , op.cit, P.345. 

2 - Christine Noiville, Aspect juridique :droits d’accès aux ressources biologiques et partage 

des avantages, op.cit, p.193. 
واملنصف للمنافع الناشئة عن  مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادلأنظر امللحق الثاين من  -3

 .1221استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمدة يف 
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تضمن املدفوعات األولية ومن جهة أخرى  منذ البداية مع دول اجلنوب، عالقات جتارية جيدة
 1 حصول املوردين على األموال دون انتظار تسويق املنتج من مواردهم اجلينية.

 كما ميكن أن تتمثل هذه املسامهات األولية يف مساعدة تقنية، املسامهة يف برامج مساعدة  
 مؤسسات حملية، تقدمي منح  طبية عمومية ) دراسة أمراض حملية(، التعاون العلمي والتكنولوجي مع

 2دراسية، تدعيم هياكل البحث احمللية...
 المنافع متوسطة وطويلة األجل.

ميكن أن تتخذ شكال رمزيا إىل حد كبري )ذكر اسم املورد )املوردين( يف حالة النشر(، أو  
ويف .ويرها بيع العمليات واملنتجات اليت سيتم تطالناجتة عن جزء من األرباح  حتويلشكل مايل مثل 

دورا حامسا يف   اإلخرتاع هذا الصدد، تؤدي األحكام املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية  أي براءات
مشرتكة. إخرتاع براءة  إيل االخرتاع النهائي يؤديتنفيذ مبدأ تقاسم املنافع. ويف بعض األحيان قد 

حني يتحصل الطرف ، يف براءات االخرتاع هو صاحبأو معهد البحوث  املؤسسة وعادة تكون
 ىحدإإذ تعترب حقوق امللكية الصناعية ك .براءة اإلخرتاع اآلخر على جزء من األتاوات الناجتة عن

 3 العديدة املمكنة لتقاسم املنافع. لياتاآل
على نسبة مئوية من اإليرادات بدال عن ذلك يتحصل سأن املورد كما تنص عقود أخرى كذلك على 

فإن إمكانية تقاسم املنافع النقدية لتمويل ويف هذه احلالة  ت املستقبلية، الناجتة عن تسويق املنتجا
هي  بيو تكنولوجية ةجديد اتضئيلة جدا ألن فرص تطوير منتج احملافظة على املةارد البيولوجية

 4وبالتايل فمن األفضل تضمني العقد مدفوعات أولية ثابتة ومضمونة. نفسها حمدودة جدا.
تفضل دمج خمتلف أشكال تقاسم املنافع النقدية سواء  يب البيولوجية إن معظم عقود التنق 

كانت مدفوعات أولية، رسوم جتديد املوارد، املدفوعات املقابلة ملختلف مراحل البحث والتطوير أو 
 5حصص من األرباح الناجتة عن تسويق املنتجات.

 المنافع غير النقدية -2

                                                         

1- Jean-Frédéric Morin, op.cit, p. 312. 

2- Christine Noiville, Aspect juridique : droits d’accès aux ressources biologiques et partage 

des avantages, op.cit, p.194. 
3- Ibid, p.194. 

4-  Jean-Frédéric Morin, op.cit, p. 312. 
من مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع  19وهوما نصت عليه الفقرة  -5

 1221الناشئة عن استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمدة يف 
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التعاقدية للتنقيب البيولوجي هو والدة احلق يف  إن األثر الرئيسي "غري النقدي" للعالقة 
واملعرفة املتعلقة احليوية ، فاملستعمل ملزم  بنقل التكنولوجيا احلصول على نقل التكنولوجيا واملعرفة

، حيث نصت املادة السادسة عشر باملوارد البيولوجية إىل املورد الذي عادة ما يكون من دول اجلنوب
يسلم كل طرف متعاقد بأن  إذلوجي على ضرورة نقل التكنولوجيا احليوية." من إتفاقية التنوع البيو 

التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا احليوية، وأن احلصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بني األطراف 
املتعاقدة تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف هذه االتفاقية، فإهنا تتعهد بتوفري و بتيسري حصول 

تعاقدة األخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على األطراف امل
حنو قابل لإلستمرار، ونقل تلك التكنولوجيات أو اإلستفادة من املوارد اجلينية اليت ال تلحق تلفًا كبرياً 

مالءمة.  على أساس شروط منصفة وأكثر يكون تيسري احلصول عليها ونقلهاكما أن "   1".بالبيئة
ويف حالة التكنولوجيا اليت ختضع لرباءات اإلخرتاع وحقوق امللكية الفكرية األخرى، يتم توفري إمكانية 
احلصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط تسلم حبماية حقوق امللكية الفكرية على 

رف متعاقد تدابري يتخذ كل طباإلضافة إىل ذلك  "  2".حنو فعال وكاف ومتسق مع هذه احلقوق
تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب اإلقتضاء، بغية توفري حصول األطراف املتعاقدة السيما تلك 
اليت هي بلدان نامية، اليت توفر املوارد اجلينية، على التكنولوجيا اليت تستفيد من تلك املوارد ونقلها، 

لوجيا اليت حتميها براءات االخرتاع وحقوق وفقًا لشروط متفق عليها فيما بينها، مبا يف ذلك التكنو 
ضرورة نقل التكنولوجيا كما نصت مبادئ بون التوجيهية كذلك على   3."امللكية الفكرية األخرى

 4.إىل البلدان املوردة للموارد البيولوجية احليوية
 
 

 الخاتمة
 نود التعاقدية الب و ) اإلطار املعياري(اإلطار القانوين  الدويل و التشريع الوطين يكتسي  

، أمهية  ) اإلطار التعاقدي( من أجل توزيع عادل ومنصف للمنافع النقدية و غري نقدية يف بلد املورد
بشكل كبري يف كبرية يف تأطري إستغالل املوارد البيولوجية، ومع ذلك فإن هذا النظام ال يساهم 

                                                         
 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 2ادسة عشر فقرة املادة الس -1
 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 1املادة السادسة عشر فقرة  -2
 من إتفاقية التنوع البيولوجي. 9املادة السادسة عشر فقرة  -3
ملنصف للمنافع الناشئة عن مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واأنظر امللحق الثاين من  -4

 .1221استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمدة يف 
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ال تستثمر يف احملافظة على املوارد ي ، فهاحملافظة على املوارد البيولوجية، فبالنسبة للمنافع النقدية
، أما املنافع غري النقدية فتدمج املوردين يف الصناعة تستثمر يف قطاعات أخرى  بقدر ما البيولوجية

التنقيب البيولوجي  عقودتتيح  . كماالبيوتكنولوجية ، لكنها توفر أدوات قليلة حلفظ املوارد البيولوجية
إبرام ، ولكنها حتد من قدرة املوردين على البيولوجية إىل املوارد للمستعملني إمكانية أفضل للوصول

 جديدة مع مستعملني آخرين. عقود
 متديد آليات تقاسم املنافع إىل اجملتمع مبا فيها على الدول املوردة ) دول اجلنوب( إعتماد  يلذا ينبغ

 عقود، مسؤولياهتم.باإلضافة البيئة، وحتديد دقيق حلقوق األشخاص العامة واخلاصة األطراف يف هذه ال
 إىل ذلك على هذه الدول تطوير قواعد قانونية وإقتصادية وتقنية يف جمال املفاوضات التعاقدية.

 
 

 المراجع:
 22-5 الفرتة يف املنعقد البشرية، للبيئة املتحدة األمم مؤمتر يف املعتمدة استوكهومل، إعالن مبادئ -

 .باستوكهومل 0442 جوان
 مبراكش. 2771املعتمدة يف  "الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة املتصلة وانباجل تفاقيةإ -
 ، 1992 جوان 5 يف جانريوا دي بريو عليها املوقع البيولوجي، للتنوع اإلطار املتحدة األمم إتفاقية -

 ادرةالص ، 32 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة ، 0443 ديسمرب 24 يف التنفيذ حيز دخلت
 .0440 جويلية 06 يف

مبادئ بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة  -
 .1221عن استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمدة يف 

وإستحداث  اللجنة التحضريية للمؤمتر اإلستعراضي السادس للدول األطراف يف إتفاقية حظر -
وإنتاج وختزين األسلحة  البيولوجية والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، وثيقة معلومات أساسية عن 

ديسمرب  5نوفمرب إىل  12التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة املتصلة باإلتفاقية، جنيف من 
1222. 

املنافع،  وتقاسم باحلصول ية املعينالعضو  املفتوح املخصص العامل الفريقإتفاقية التنوع البيولوجي،  -
 والتعاريف املصطلحات استعمال:املنافع وتقاسم باحلصول املرتبطة املعلقة القضايا يف النظر مواصلة

 - يناير 92 أسبانيا، احلال، االجتماع الرابع، غرناطة، مقتضى حسب املصطلحات، معجم أو/و
 December 2005 , UNEP/CBD/WG-ABS/4/7 6          ،  1222فرباير  29
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شأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن بروتوكول ناغويا  -
، دخل حيز التنفيذ يف 1222أكتوبر  17يف  استخدامها امللحقة بإتفاقية التنوع البيولوجي املعتمد

 .1221أكتوبر  21
ملتعلق باملوارد البيولوجية، اجلريدة الرمسية، العدد ، ا1221أوت  27املؤرخ يف  29-21القانون  -

 .1221أوت  22، الصادرة يف 14
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